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bezpieczeństwo i zaufanie od 1994 r.

WYCIECZKI



INDEX = WYSOKA JAKOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE

ORGANIZUJEMY WYCIECZKI 

TANIEJ NIŻ GDYBYŚ  

ZORGANIZOWAŁ JE SAM!!!

* możliwość negocjacji cen

Drodzy Nauczyciele,
•  posiadamy 24-letnie doświadczenie w organizacji wycieczek, 

zielonych szkół, kolonii i zimowisk,
•  jesteśmy liderem turystyki młodzieżowej w Polsce, 
•  należymy do Polskiej i Śląskiej Izby Turystyki, 
•  posiadamy gwarancje ubezpieczeniowe SIGNAL IDUNA, 
•  organizujemy wyjazdy z całej Polski w dowolnych terminach, 
•  wyjechało z nami ponad 400 000 zadowolonych klientów, 
•  współpracujemy z ponad 800 szkołami, od których posiadamy 

referencje.
Wojciech Więcek i Zespół

Biura Podróży INDEX

WAŻNE INFORMACJE:
REZERWACJI WYCIECZKI mogą Państwo dokonać pod nu-
merami telefonów 32 781-83-41, 32 781-83-40 lub drogą mailową. 
Proszę pamiętać, że dokonanie rezerwacji terminu wycieczki stanowi 
zobowiązanie tylko dla Biura, a nie dla Państwa i jest bezpłatne. Jest 
to czas niezbędny do zorientowania się czy w szkole jest odpowiednia 
ilość chętnych osób. Prosimy o pisemną odpowiedź faxem lub drogą 
mailową z potwierdzeniem lub anulowaniem rezerwacji. 

PROGRAMY w katalogu są programami ramowymi, które dostoso-
wujemy do Państwa wskazówek i potrzeb. Wysyłamy je bezpłatnie, a 
także - na życzenie - przyjeżdzamy do szkół na prezentację oferty oraz 
podpisanie umowy.

CENY są cenami umownymi, które mogą ulec zmianie. Kalkulowane 
są dla grup szkolnych (45, 40 i 30 osobowych). Na życzenie dokonujemy 
przeliczenia ceny dla mniejszej ilości uczestnikow. Zapewniamy miej-
sca bezpłatne dla opiekunów (1 na 15 osób).
Ceny wycieczek obejmują transport, noclegi, wyżywienie, pilotów lub 
przewodników oraz rezerwację wstępów (jeśli jest to konieczne) oraz 
wstępy w wycieczkach jednodniowych oznaczonych gwiazdką. Ceny 
wycieczek zagranicznych nie zawierają kosztów wstępów, przejazdów 

komunikacją miejską oraz ewentualnych przewodników lokalnych. 
KOSZTY BILETÓW WSTĘPU są niezależne od biura i mogą ulec 
zmianie (zalecamy w tym celu zbieranie od uczestników wyższej kwoty). 

WARUNKI UCZESTNICTWA, druki umów, warunki ubezpie-
czenia oraz certyfikaty i referencje są do wglądu i pobrania na stronie 
www.indexpolska.com.pl 
UBEZPIECZENIE: Uczestnicy imprez zagranicznych ubezpieczani 
zostają w firmie Signal Iduna na kwotę 10.000 euro od kosztów le-
czenia (7.000 euro dla krajów: Niemcy, Słowacja, Czechy, Ukraina, Li-
twa), 7000 zł od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od utraty 
bagażu na kwotę 800 zł. Zalecamy dodatkowo uczestnikom wycieczek 
zawarcie umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

POMOC: telefony alarmowe: +48 784 442 044; +48 600 262 003 
czynny są 24 h na dobę. Służymy pomocą w każdej sprawie w trakcie 
trwania wycieczek.

ŁĄCZENIE GRUP: jeżeli mają Państwo małą grupę, a chcą jechać 
na wycieczkę w niskiej cenie, proponujemy połączenie z inną grupą w 
podobnym przedziale wiekowym. Informacje na temat ofert na naszej 
stronie - www.indexpolska.com.pl

NASZE ATUTY:
•  bezpieczne i wysokiej klasy autokary 
•  sprawdzone obiekty 
•  odpowiedzialna i kompetentna kadra
•  atrakcyjne programy wycieczek, które można 

modyfikować
•  bezpłatne miejsca i wynagrodzenie dla opieki
•  NAJLEPSZE CENY

KATOWICE, UL. STAWOWA 5/7
tel. 32 781 83 41 (pięć linii telefonicznych);  tel/fax - 32 206 80 22
32 258 35 24; 32 781 83 40; 32 781 79 25 lub 24
784 442 044,  600 262 003 - pomoc całodobowaBIURO PODRÓŻY

Wycieczki dla  

małych grup  

na dołączenie

= niska cena



SPIS TREŚCI
4 INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

6  WYCIECZKI W POLSCE
 WYCIECZKI AKTYWNE - PRZYGODA I INTEGRACJA: 
 Wycieczki z zagadkami • Survival w górach • Geografia w praktyce - z 

mapą i kompasem • Spływ kajakowy rzeką Pilicą • Z przyrodą za pan 
brat • Wielcy odkrywcy - impreza na orientację • Sztuka przetrwania • 
Gra miejska • Kurs wspinaczkowy na Jurze • Przygoda kulinarna

7 Borek - Centrum Aktywnego Wypoczynku • Park linowy • Zabawy 
teambuildingowe • Przygoda militarna • Warsztaty autoprezentacji na 
łonie przyrody • Gród w Byczynie - średniowieczna przygoda  

7 ZIMOWE ATRAKCJE: 
 Park Św. Mikołaja • Manufaktura bombek/pisanek • Kulig - Wisła •  

Kulig na Jurze

8  WYCIECZKI JEDNODNIOWE:
 ODKRYJ MIASTA: 
 Kraków • Kraków - Wieliczka • Wrocław • Opole + skansen •  

Cieszyn • Warszawa • Częstochowa • Łódź
9 NA GÓRSKIM SZLAKU: 
 Beskid Śląski • Beskid Żywiecki • Beskid Mały • Zawoja - Babia Góra • 

Porąbka - Żar • Pieniny • Tatry - Zakopane • Góry Świętokrzyskie • Góry 
Opawskie.

10 POZNAJ ŚLĄSK: 
 Szlak Zabytków Techniki: Katowice, Zabrze, Gliwice, Sosnowiec, 

Mysłowice, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska, Tychy, Łaziska Górne, 
Mikołów, Zawiercie • Śląsk Edukacyjno-Kulturowy • Pszczyna • Racibórz 
+ Ziemia Raciborska • Tarnowskie Góry • Śląskie pałace - Moszna, Kamień 
Śl., Rogów • Góra św. Anny • Goczałkowice Zdrój • Koszęcin

11 POZNAJ JURĘ: 
 Ojcowski Park Narodowy • Dolinki Podkrakowskie • Szlak Orlich Gniazd • 

Czerna - Tenczynek • Jaskinia Wierzchowska - Olkusz
11 TEMATYCZNIE - MUZEA, WARSZTATY, SZLAKI TEMATYCZNE, PARKI ROZRYWKI: 
 Bielsko-Biała - Studio Filmów Rysunkowych • Muzeum Chleba • Toszek 

• Centrum Bajek w Pacanowie • Stryszawa - Muzeum Zabawkarstwa • 
Zaczarowany Las • Zaczarowana Chata     

12 TEMATYCZNIE - MUZEA, WARSZTATY, SZLAKI TEMATYCZNE, PARKI ROZRYWKI: 
 Jurajska Spiżarnia • Izba Tradycji - warsztaty • Tarnowice Stare - warszta-

ty • Osikowa Dolina - warsztaty • Park Mitologiczny • Dinozatorlad • Park 
Bajek i Wodnych Stworzeń, Park Owadów • Zaczarowane Wzgórze • 
Park Miniatur • Park Średniowieczny - Inwałd 

13 Energylandia • Oświęcim • Szlak Jana Pawła II • Chata Chlebowa w 
Brennej • Miasteczko Twinipgs Żory • Wygiełzów - Lipowiec • Z wizytą u 
Żubrów (Ośr. Eduk. Ekol.) • Leśny Park Niespodzianek • Dream Park Ochaby 

14 Kopalnia Soli w Bochni - Nowy Wiśnicz • Zbrosławice • Wioska Indiańska 
• Ośrodek Edukacyjny na Jurze • Krasiejów - Park Nauki i Ewolucji Czło-
wieka • Jura Park Krasiejów • Park Ogrodzieniec • Agrogospodarstwo 
„Pod Skałką”

15  WYCIECZKI WIELODNIOWE:
 ODKRYJ MIASTA: 
 Warszawa • Kraków i Małopolska • Wrocław + Brzeg, Opole • Łódź
16 GÓRY I NIE TYLKO: 
 Jura Krakowsko-Częstochowska • Góry Świętokrzyskie • Pieniny • Gorce 

• Tatry - Zakopane • Zakopane + Pieniny 
17 Bieszczady • Kotlina Kłodzka • Karkonosze • Góry Izerskie - Dolny Śląsk• 

Góry Opawskie
18 Beskid Żywiecki • Zawoja • Uzdrowiska Sądeckie • Wisła - Beskid Śląski • 

Szlakiem Renesansu • Świętokrzyski Szlak Literacki 
19 TEMATYCZNIE: 
 Pomorze Zachodnie • Szlak Zamków Krzyżackich • Toruń - Bygdoszcz • 

Trójmiasto - Pomorze • Krynica Morska - Mierzeja Wiślana
20 Beskid Niski i Szlak Ropy Naftowej • Perły Podkarpacia • Zamość i Roztocze 

• Lublin - Zamość - Łańcut • Białowieża • Szlak Tatarski - Podlasie 
21 Kopalnia Soli w Bochni - Nowy Wiśnicz • Tajemnice II Wojny Światowej • 

Szlak Piastowski • Mazury - Suwalszczyzna • Szlak wina i miodu •  
Ziemia Lubuska i Wrocław

22 ZIELONE SZKOŁY- KRA JOWE
 Mrzeżyno • Jarosławiec • Zakopane • i inne 

23  WYCIECZKI ZAGRANICZNE
 WYCIECZKI JEDNODNIOWE:
 Ostrava - Centrum Nauki • Wiedeń • Słowacja • Berlin • Berlin + Tropical 

Island • Drezno • Praga • Czechy - Morawski Kras • Czechy - Beskid 
Śląsko-Morawski

24  WYCIECZKI WIELODNIOWE:
 Ryga, Sztokholm, Turku, Helsinki, Tallin - promem • Petersburg, Helsinki 

Tallin, Ryga - promem • Słowacja - Orawa - Tatry • Spisz - Słowacki Raj
25 Praga - Kutna Hora lub Morawski Kras • Morawy • Czeskie Zamki •  

Praga, Strasburg • Praga, Drezno
26 Wiedeń + Bratysława lub + Morawski Kras • Salzburg i jez. Alpejskie •  

Trzy Stolice: Praga - Wiedeń - Bratysława • Trzy Stolice: Budapeszt 
- Bratysława - Wiedeń • Budapeszt - Eger/Szentendre/Esztergom • 
Eger - Miszkolc

27 Paryż + Eurodisneyland/Asterix/Wersal • Paryż + Zamki nad Loarą • 
Paryż + Bruksela, Eurodisneyland/Asterix

28 Korsyka • Francja - Lazurowe Wybrzeże • Włochy - Wenecja, Asyż, Rzym
29 Sycylia • Włochy - Wiedeń, Padwa, Wenecja, San Marino, Mirabilandia • 

Włochy - Padwa, Rimini, San Marino, Asyż, Rzym, Wenecja 
30 Berlin - Poczdam, Tropical Island • Szwajcaria Saksońska - Drezno - 

Miśnia • Niemcy - Bawaria „Szlakiem zamków Ludwika Szalonego” • 
Niemiecki Bałtyk • Londyn

31 Londyn i Oxford • Londyn - śladami Harrego Pottera • Anglia, Szkocja 
i Amsterdam

32 Białoruś • Białoruś + Katyń, Smoleńsk • Lwów • Sankt Petersburg, Ryga, 
Tallin • Wilno, Troki, Kowno 

33 Litwa - śladami wybitnych Polaków • Wilno, Ryga, Tallin • Szwajcaria - 
Zurich, Montreux, Chillon, Lozanna, Genewa 

34 Dania, Szwecja • Dania - Kopenhaga, Legoland • Parki Rozrywki: 
Legoland, Heide Park • Norwegia

35 Hiszpania + Wenecja i Monako • Holandia - Haga, Rotterdam, Amster-
dam, Phantasialand • Benelux - Amsterdam, Bruksela, Luxemburg 

36 Chorwacja • Czarnogóra i Chorwacja • Bałkany
37 Słowenia • Grecja • Rumunia - Siedmiogród

38 WYCIECZKI SAMOLOTOWE:
 Rzym • Paryż • Londyn • Madryt • Lizbona • Barcelona • Gruzja

39 ZIELONE SZKOŁY - ZAGRANICA
 Chorwacja • Bułgaria • Włochy • Grecja

40 ZIMOWISKA I OBOZY NARCIARSKIE
 Zakopane • Bieszczady
41 Wisła • Pieniny • Sudety • Czechy
42 Słowacja - Donovaly, Chopok • Włochy - Val di Fiemme - Obereggen • 

Włochy - Bormio • Austria - Villach

43 KOLONIE I  OBOZY MŁODZIEŻOWE
 Międzyzdroje • Łazy • Łeba • Kąty Rybackie • Międzywodzie
44 Mrzeżyno - CAMP • Zakopane - CAMP • Moja Pierwsza Kolonia - Murzasi-

chle, Ustroń • Mazury
45 Grecja • Grecja - Peloponez • Bułgaria - Zł. Piaski, Bułgaria - Słoneczny Brzeg
46 Włochy • Sycylia +Rzym • Włochy Kalabria • Hiszpania - Lloret de Mar 

• Hiszpania + Paryż • Hiszpania Lloret de Mar - samolotem • Grecja - 
Peloponez - samolotem

47 Chorwacja - Pag, Riwiera Makarska • Czarnogóra • Francja - Port Grimaud - 
camping • Francja - Korsyka - camping • Anglia - Brighton - obóz językowy

24 lata pracujemy dla Was!

Naszym Klientom dziękujemy za zaufanie



GWARANTUJEMY: 
•  specjalne ceny dla Waszych grup, 
•  materiały reklamowe (plakaty, katalogi), prezentację oferty z udziałem 

przedstawiciela biura, 
•  możliwość dostosowania terminu i długości wyjazdu do Waszych potrzeb, 
•  wynagrodzenia za organizację grupy oraz duże ulgi dla dzieci opiekunów, 
•  zatrudnienie w charakterze opiekuna lub kierownika.

Aktualne promocje

www.indexpolska.com.pl

Wystarczy 10 osób, aby stworzyć grupę na dowolny wyjazd i udać się z nami na wypoczynek

NAGRADZAMY 
STAŁYCH KLIENTÓW:

Szczegółowy regulamin promocji znajduje się w siedzibie biura.

Przy wykupieniu przez szkołę określonej liczby wycieczek  
nasza firma przekazuje szkole bezpłatnie następujące upominki:

liczba wykupionych 
wycieczek PREZENT DLA SZKOŁY

4 wycieczki odtwarzacz CD/DVD/MP3 lub tablet
10 wycieczek telewizor

15 wycieczek komputer lub kserokopiarka

Zapewniamy:

WYNAGRODZENIE DLA NAUCZYCIELA (kierownika wycieczki):

wycieczka jednodniowa 90-140 zł
wycieczka wielodniowa (za każdy dzień) 80-140 zł
wycieczka zagraniczna (za każdy dzień) 90-180 zł
zielone szkoły 100-900 zł
kolonie 300-1200 zł

 OFERUJEMY: 
 • usługi przewodnickie  

i pilockie 
 • noclegi w kraju  

i zagranicą 
 • wynajem autokarów 
 (autokary wyposażone w WC, 
 DVD, barek, klimatyzację)
 - ceny konkurencyjne: 
 kraj od 3,50 zł/km, 
 zagranica od 3,60 zł/km

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI - PROMOCJE I WSPÓŁPRACA 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W ramach podnoszenia kwalifikacji nasza Firma wraz z 
doświadczonymi trenerami Fundacji Aktywator w Katowicach zaprasza Kadrę Pedagogiczną do skorzystania z profesjonalnie 
przygotowanych kursów, szkoleń i warsztatów, które mogą odbywać się w Państwa szkole lub na wyjazdach szkoleniowo-turystycznych.

1. Rodzic jako klient placówki edukacyjnej - jak współpracować.
2. Męczący czy zbyt ambitny, czyli o pracy z uczniem zdolnym. 
3. Kreatywność w zawodzie nauczyciela - czyli do celu, ale nie z rutyną.
4. Zastosowanie aktywnych metod pracy w edukacji uczniów, czyli nie 

tylko zza biurka. 
5. Wiele możesz osiągnąć, czyli doradztwo zawodowe w pracy nauczycieli.
6. Nie wejdą mi na głowę, czyli o kształtowaniu postawy asertywnej  

u uczniów - warsztat dla nauczycieli.

KURSY:
• KURS KIEROWNIKÓW WYCIECZEK 

• KURS KIEROWNIKÓW PLACÓWEK  
WYPOCZYNKU DLA DZIECI  
I MŁODZIEŻY
Kursy na zamówienie w wybranym przez Państwa termi-
nie lub zapisy indywidualne. Gwarantujemy doświadczo-
nych wykładowców, materiały szkoleniowe, świadectwa 
ukończenia kursu.  CENA: 68 zł/1 KURS

7. Dzień dobry państwu, czyli efektywne 
prowadzenie spotkań z rodzicami - metody 
angażujące rodziców w proces edukacyjno - 
wychowawczy placówki szkolnej.

8. Elementy savoir-vivre’u w szkole i poza nią.
9. Umiem się dogadać z młodzieżą, czyli w 

prostych słowach o komunikacji - warsztat 
dla nauczycieli.

SZKOLENIA DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ SZKÓŁ PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH:   

Kontakt:    tel. 668 127 093    e-mail: k.wiecek@indexpolska.com.pl

ZATRUDNIMY NAUCZYCIELI
W CHARAKTERZE OPIEKUNÓW I ORGANIZATORÓW KOLONII I OBOZÓW
Specjalny pakiet informacyjny dla nauczycieli można zamówić telefonicznie w biurze INDEX.



WYCIECZKI KRAJOWE
BESKIDY, PIENINY, 

ZAKOPANE 
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1 dzień + ognisko z kapelą góralską  
lub uroczysta kolacja cena od 109 zł

PIENINY, ZAKOPANE 13 - 15. 10. 3. 05. - 5. 05. 31.05. - 2. 06. cena od 229 zł
ZAKOPANE + SŁOWACJA 13 - 15. 10. 3. 05. - 5. 05. 31.05. - 2. 06. cena od 259 zł

BIESZCZADY + LWÓW 13 - 15. 10. 28. 04. - 30. 04. 31.05. - 2. 06. cena od 344 zł
KOTLINA KŁODZKA 13 - 15. 10. 1. 05. - 3. 05. 31.05. - 2. 06. cena od 279 zł

BESKIDY 14 - 15. 10. 1. 05. - 2. 05. 31.05. - 1. 06. cena od 169 zł
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 14 - 15. 10. 1. 05. - 2. 05. 31.05. - 1. 06. cena od 189 zł

SZLAK PIASTOWSKI 13 - 15. 10. 3. 05. - 5. 05. 31.05. - 2. 06. cena od 329 zł
KAZIMIERZ I OKOLICE 13 - 15. 10. 28. 04. - 30. 04. 31.05. - 2. 06. cena od 329 zł

WYCIECZKI ZAGRANICZNE 
PRAGA 
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13 - 15. 10. 28. 04. - 30. 04. 31.05. - 2. 06. cena od 469 zł
SŁOWACJA 13 - 15. 10. 3. 05. - 5. 05. 31.05. - 2. 06. cena od 329 zł

BUDAPESZT 13 - 15. 10. 28. 04. - 30. 04. 31.05. - 2. 06. cena od 489 zł
WIEDEŃ 13 - 15. 10. 28. 04. - 30. 04. 31.05. - 2. 06. cena od 469 zł

WILNO 13 - 15. 10. 3. 05. - 5. 05. 31.05. - 2. 06. cena od 529 zł
LWÓW 13 - 15. 10. 3. 05. - 5. 05. 31.05. - 2. 06. cena od 429 zł 

BERLIN 13 - 15. 10. 28. 04. - 30. 04. 31.05. - 2. 06. cena od 599 zł 
WŁOCHY, RZYM 11 - 15. 10. 28. 04. - 2. 05. 31.05. - 4. 06. cena od 719 zł

PARYŻ 11 - 15. 10. 28. 04 - 2. 05. 31.05. - 4. 06. cena od 789 zł
CHORWACJA 10 - 15. 10. 28. 04. - 3. 05. 30.05. - 4. 06. cena od 799 zł

...ORAZ WIELE INNYCH WYJAZDÓW JEDNO I WIELODNIOWYCH

Co roku z okazji Dnia Nauczyciela oraz weekendu majowego organizujemy dla 
Państwa (a także dla Waszych rodzin) odpoczynek i wycieczki integracyjne do 

wielu zakątków Polski i Europy. W wycieczkach zapewniamy: przejazd autokarem LUX, 
ubezpieczenie KL, NW, noclegi, opiekę pilota/przewodnika, bogaty program zwiedzania, 

wyżywienie, a także bankiety, kolacje regionalne, ogniska (pieczenie prosiaka, kapela góralska itp.) - a 
wszystko to w bardzo atrakcyjnych cenach. Poniżej przedstawiamy przykładowe imprezy, jesteśmy otwarci na 
wszelkie propozycje z Państwa strony. 

DZIEŃ NAUCZYCIELA
WEEKEND MAJOWY I CZERWCOWY

WYCIECZKI INTEGRACYJNE - INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

WYPOCZYNEK DLA NAUCZYCIELI
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WYCIECZKI AKTYWNE - PRZYGODA I INTEGRACJA
NOWOŚĆ

 SZTUKA PRZERTWANIA              
Propozycja aktywnych zajęć z dziedziny survi-
walu, czyli jak przetrwać w trudnych warun-
kach na łonie przyrody. Uczestnicy nauczą się 
jak krzesać ognień za pomocą krzesiwa i darów 
lasu oraz jak przygotować na ognisku proste 
potrawy - herbatę, grzanki i słynne pianki Mar-
shmallow. Pokażemy Wam jak zdobyć wodę, 
nie zgubić się w lesie i jak zbudować schronie-
nie. Nauczycie się również wiązania prostych 
węzłów, posługiwania się liną oraz udzielania 
pierwszej pomocy. Ruszaj z Nami w poszuki-
waniu przygód! W programie również ognisko 
z pieczeniem kiełbasek. Zajęcia odbywają się pod 
nadzorem instruktorów w Beskidach, na Jurze 
lub w lasach nadleśnictwa woj. śląskiego. 

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 56 zł od 60 zł od 67 zł

 Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT        
W czasie zajęć nauczycie się rozpoznawać drze-
wa po korze, igłach i liściach. Poznacie ciekawe 
zwyczaje z życia zwierząt. Przygotujemy zielnik 
roślin lub opisowy album ze zwietrzętami. Zaję-
cia odbywają się pod nadzorem instruktorów w 
Beskidach, na Jurze lub w lasach nadleśnictwa 
woj. śląskiego. (Dzieci otrzymają dyplomy).

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 45 zł od 48 zł od 60 zł

 GRA MIEJSKA - podchody w mieście 
To interaktywna forma połączenia gry z edukacją. 
Myslisz, że znasz doskonale swoje miasto? A może 
ruszysz z Nami w zabawną pogoń za zabytkami? 
Przygotowujemy scenariusze zabaw dostosowa-
ne do wieku i potrzeb uczestników - odkrywamy 
teraźniejszą przestrzeń miasta lub przenosimy się 
w zamierzchłe czasy, by odkrywać historię. Jeśli 
szukasz pomysłu na ciekawe i oryginalne wyda-
rzenie gra miejska jest właśnie dla Ciebie! Dla 
najlepszych nagrody! Zajęcia odbywają się pod 
nadzorem instruktorów w Katowicach, Sosnow-
cu, Gliwicach i Bielsku Białej.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 43 zł od 46 zł od 59 zł

 KURS WSPINACZKOWY                   
 NA JURZE   
Zajęcia odbywają się pod nadzorem instruktorów 
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Opanu-
jesz technikę posługiwania się liną, uprzężami, 
karabinkami i bloczkami. Zapewniamy obsługę 
doświadczonych instruktorów wspinaczki skałko-
wej, przygotowanie terenu i stanowisk oraz nie-
zbędny atestowany sprzęt. Po zajęciach wszyscy 
otrzymują dyplomy, a dla najlepszych - nagrody.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 75 zł od 77 zł od 88 zł

 PRZYGODA KULINARNA 
Wycieczka krajoznawcza połączona z obiadem  z 
pełną obsługą kelnerską w wyjątkowej restau-
racji (przystawka, zupa, danie główne, deser). W 
trakcie wycieczki wykład: jak przygotować przy-
jęcie w domu, jak się zachować, co to jest protokół 
dyplomatyczny, ubranie wyjściowe, sztuka powi-
tania i żegnania, dekoracji i nakrycia stołu, sztu-
ka jedzenia i picia, rodzaje kieliszków i trunków.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 73 zł od 75 zł od 88 zł

GEOGRAFIA W PRAKTYCE            
 - z mapą i kompasem    
Zajęcia z mapą i kompasem, na których uczymy 
wytyczać kierunki świata, orientować się w tere-
nie, czytać i posługiwać mapą. W programie za-
bawa z poszukiwaniem ukrytych przedmiotów. 
Zajęcia odbywają się pod nadzorem instrukto-
rów w Beskidach, na Jurze lub w lasach nadle-
śnictwa woj. śląskiego. (Dyplomy na zakończ.)

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 46 zł od 50 zł od 57 zł

 WIELCY ODKRYWCY                       
 - impreza na orientację   
Zabawa w terenie, w której uczestnicy poszu-
kują ukrytych w lesie przedmiotów/znaków na 
podstawie otrzymanej mapy. Z odnalezionych 
wskazówek muszą utworzyć hasło - wygry-
wają najszybsi i najbystrzejsi. Gwarantujemy 
doskonałą zabawę pod okiem instruktorów 
zakończoną rozdaniem nagród. 

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 53 zł od 56 zł od 69 zł

Dodatkowo: ognisko z pieczeniem kiełbasek.

 SURVIVAL W GÓRACH    
Chatka Studencka na Zagroniu w Beskidzie Ży-
wieckim. Uczestnicy pogłębiają wiedzę na temat 
trudnego życia w górach w atmosferze wspaniałej 
zabawy. Gry integracyjne uczą pracy zespołowej, 
rozwijają logiczne myślenie i wyobraźnię. Nauka/
pokazy: palenie i gotowanie w piecu kaflowym, 
przygotowanie i rąbanie drewna, biegi na orienta-
cję, wycieczki górskie.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 56 zł od 59 zł od 66 zł
2-dniowa od 120 zł od 128 zł od 157 zł
3-dniowa od 148 zł od 159 zł od 184 zł

Nocleg we własnych śpiworach, zespołowe 
przygotowanie posiłków pod okiem instrukto-
ra, gry i zabawy integracyjne. Ognisko z piecze-
niem kiełbasek.
UWAGA: cena nie zawiera wyżywienia.

 SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ PILICĄ    
Rzeka Pilica to malowniczy i urozmaicony szlak 
kajakowy. Trasa jest łatwa i nieuciążliwa, urzeka 
atrakcjami krajobrazowymi i krajoznawczymi. 
Cena zawiera: wypożyczenie kajaków, przejazd 
busem, wyżywienie, noclegi i opiekę instruktora.

CENA: pow. 30 os. pow. 20 os. pow. 15 os. 

1-dniowa od 129 zł od 139 zł od 159 zł
3-dniowa od 345 zł od 415 zł od 455 zł

„Pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem” to właśnie zasada tych wy-
cieczek. Ciekawa „terenowa” alternatywa dla tradycyjnych lekcji historii, wiedzy o społeczeństwie, 

przyrody. Odpowiedź na jedną zagadkę jest podpowiedzią jak dotrzeć do następnego celu, by tam znaleźć kolejną zagadkę i tak po nitce do kłębka poznać tajemnice polskich miast i wsi, 
gór i dolin, zamków, rynków i kościołów. Mieszanka trekkingu, gry miejskiej, harcerskich podchodów i intelektualnego wyzwania, 
dostosowanego do wieku dzieci. W ofercie m. in. : Na jurajskim szlaku, Krakowski Kazimierz, Misja specjalna, i inne.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 
1-dniowa od 48 zł od 51 zł od 65 zł

 WYCIECZKI Z ZAGADKAMI - młodzi odkrywcy 
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WYCIECZKI AKTYWNE - PRZYGODA I INTEGRACJA
NOWOŚĆ

 PRZYGODA MILITARNA               
Zabawa w postaci turnieji i konkursów. Zajęcia od-
bywają się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 
Zapewniamy obsługę doświadczonych instruk-
torów, przygotowanie terenu i stanowisk oraz 
niezbędny atestowany sprzęt. Po zajęciach 
wszyscy otrzymują dyplomy, a dla najlep-
szych - nagrody. Zapewniamy: strzelnicę ASG, 
strzelnicę paintball, strzelnicę łuki, strzelnicę 
wiatrówki, militarny tor przeszkód.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 94 zł od 99 zł od 113 zł

 ZABAWY TEAMBUILDINGOWE 
Zajęcia odbywają się na Jurze Krakowsko-Czę-
stochowskiej. Konkurencje teambuildingowe 
są najskuteczniejszym sposobem budowania 
zgranego zespołu, gdyż rozwiązanie przygoto-
wanych zadań wymaga współpracy wszystkich 
członków grupy. Konkurencje do wyboru: 
szczudła, wieloosobowe narty, worki do ska-
kania, 3-osobowe spodnie Clowna, trampolina, 
drzewo wspinaczkowe, „Od najmłodszego do 
najstarszego”, „Radioaktywana rzeka”, „Hydrau-
lik”, „Mumia”. Zapewniamy obsługę doświadczo-
nych instruktorów oraz atestowany sprzęt. 

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 78 zł od 82 zł od 98 zł

 WARSZTATY AUTOPREZENTACJI  
 NA ŁONIE PRZYRODY                                  
Warsztaty „Jak przygotować profesjonalną 
prezentację” - to sposób na przygotowanie 
wystąpienia, które zapadanie w pamięć słu-
chaczom. Omówione zostaną różne rodzaje 
prezentacji, w tym tak ważna w codziennych 
kontaktach autoprezentacja. Efektem końco-
wym jest przedstawienie wypracowanej pre-
zentacji oraz wspólna ocena jej jakości przez 
innych uczestników oraz trenera. 
Zajęcia odbywają się pod nadzorem trenera w 
Beskidach lub na Jurze.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 43 zł od 46 zł od 59 zł

 PARK LINOWY *                                 
Pod czujnym okiem instruktora, przy użyciu 
atestowanego sprzętu alpinistycznego, zdo-
będziesz sprawność do przeprawy w trudnym 
górskim terenie. W profesjonalnym parku lino-
wym opanujesz technikę posługiwania się liną, 
uprzężami, karabinkami i bloczkami na trasach 
wspinaczkowych o różnym stopniu trudności. 
Zajęcia odbywają się w Beskidach lub na Jurze. 

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 67 zł od 70 zł od 83 zł

 GRÓD W BYCZYNIE *                          
 ŚREDNIOWIECZNA PRZYGODA 
Średniowieczne warsztaty dostosowane do 
wieku uczestników: łucznictwo, wyrób papie-
ru, tkactwo, rzuty włócznią, lekcja w zbrojow-
ni, zabawy plebejskie.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 78 zł od 83 zł od 96 zł
2-dniowa od 207 zł od 213 zł od 238 zł

Noclegi w stylizowanych średniowiecznych kom-
natach, posiłki w karczmie rycerskiej, warsztaty 
nocne, noc z duchami, szukanie skarbu Templa-
riuszy, test odwagi, kąpiele w balii.
Dodatkowo: wyrób świec, przejazd bryczką, 
ognisko  
z kiełbaskami.

 BOREK - Centrum                        
 Aktywnego Wypoczynku                               
Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek to ideal-
ne miejsce do zabaw edukacyjno-rozrywkowych. 
Propozycje zawarte w bogatej ofercie są dosto-
sowane do różnych grup wiekowych. Uczestnicy 
pogłębiają wiedzę z wybranych dziedzin nauki w 
atmosferze wspaniałej zabawy. Gry integracyjne 
uczą pracy zespołowej, rozwijają logiczne myśle-
nie, otwierają pole wyobraźni. 
Przykładowe programy: 
• Solne królestwo • Obserwator przyrody • Pio-

nierskim szlakiem • Dawka adrenaliny

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 48 zł od 53 zł od 67 zł
2-dniowa od 164 zł od 173 zł od 193 zł

Dodatkowo:
+ Kraków, za-
mek w Nowym 
Wiśniczu, zabyt-
kowe kopalnie 
soli w Bochni lub 
Wieliczce (+5 zł).

 ZIMOWE ATRAKCJE - WYCIECZKI JEDNODNIOWE

 KULIG NA JURZE *                         
Jazda saniami przez ośnieżony las po okolicach Jano-
wa - Złotego Potoku lub Olsztyna. Kiełbaski z grilla, 
herbata, ognisko, zabawy na śniegu, dyskoteka.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 69 zł od 72zł od 85 zł

 KULIG - Wisła*                                    
Przejazd saniami Doliną Białej lub Czarnej Wiseł-
ki zakończony ogniskiem z pieczeniem kiełbasek 
(także kapele góralskie), zwiedzanie Wisły.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 59 zł od 63 zł od 78 zł

 Manufaktura BOMBEK / PISANEK     
Zwiedzanie fabryki bombek/pisanek pod Kra-
kowem, udział w warsztatach plastycznych, 
malowanie bombek/pisanek.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 42 zł od 46 zł od 60 zł
Dodatkowo: Zwiedzanie Krakowa, udział w Jar-
marku Świątecznym na krakowskim rynku.

 PARK ŚW. MIKOŁAJA*                 
Bajkowy park św. Mikołaja 
w Zatorze k. Wadowic. Ofe-
ruje wędrówkę bajkową 
ścieżką, spotkanie ze św. 
Mikołajem, odwiedziny w 
zagrodzie reniferów, żywą 
szopkę i zaczarowaną cho-
inkę.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 63 zł od 66 zł od 76 zł
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 KRAKÓW  Wieliczka -                      
 Kopalnia Soli *     
- zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce.
- zwiedzanie Tężni Solankowych
- zwiedzanie Krakowa wg programów.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 69 zł od 74 zł od 90 zł

Dodatkowo: Lekcje muzealne i warsztaty.KRAKÓW                         
TRASY (DO WYBORU):
1. Szlak Wzgórzem Wawelskim - zamek kró-

lewski, Katedra, Smocza Jama, Trakt Królew-
ski, rynek, Kościół Mariacki

2. Szlak Młodej Polski - Rydlówka, muzeum 
Wyspiańskiego, muzeum Mehoffera, Kościół 
Franciszkanów, Jama Michalika

3. Wierzenia i obyczaje żydowskie, czyli 
„Z  wizytą na krakowskim Kazimierzu” - 
Synagoga Stara, Synagoga Remuh, kirkut, 
ulica Szeroka, Plac Nowy, Synagoga Wysoka

4. Szlak legend krakowskich - Wzgórze Wa-
welskie, Smocza Jama, Trakt Królewski, 
Kościół Mariacki, Barbakan

5. Podziemia Rynku Głównego
6. Park Wodny  7. Rejs statkiem po Wiśle
8. Szlak architektury
9. „Ogród Doświadczeń” - park edukacyjny z inte-

raktywną ekspozycją przybliżającą prawa fizyki 
10. Szlak fortyfikacji  11. Fabryka czekolady
12. Muzeum Inżynierii  13. Muzeum Farmacji
14. Muzeum - Fabryka Schindlera
15. Spektakl teatralny
16. Anikino (dla młodszych dzieci)
17. Fabryka cukierków
18. Magiczny Domek (Głogoczów k/Krakowa - 

dla młodszych dzieci)
19. Rogate Ranczo (Zabierzów k/Krakowa)
20. Wioski Świata - Nowość
21. Fabryka bombek i pisanek
22. Szlak PRL-u - Nowa Huta
23. Lotnisko Balice
24. Uniw. Jagielloński - warsztaty fizyki
25. Muzeum Lotnictwa
26. Muzeum Przyrodnicze w instytucie zwierząt
27. Gra miejska 
28. Muzeum Etnograficzne
29. Muzeum Armii Krajowej
30. Tauron Arena - zwiedzanie
31. Muzeum Figur Woskowych
32. Klockoland

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 43 zł od 47 zł od 62 zł

 WROCŁAW                    
PROPOZYCJE ZWIEDZANIA:
Stare Miasto, Panorama Racławicka, Aula Le-
opoldina, Ostrów Tumski, katedra, ZOO, Afryka-
rium, Ogród botaniczny. Szlak Krasnoludków, 
Hydropolis. HUMANITARIUM - Ogród Doświad-
czeń. Czekoladziarnia i Manufaktura słodyczy, 
Muzeum Pana Tadeusza.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 66 zł od 71 zł od 91 zł

 ŁÓDŹ - NA STYKU KULTUR                          
Muzeum Kinematografii, ul. Piotrkowska 
(zabytkowe kamienice, Promenada Gwiazd, 
Ławeczka Tuwima i inne), Pałac Poznańskiego 
- galeria, cmentarz żydowski, Manufaktura, 
Muzeum Fabryki, Eksperymentarium, Mu-
zeum Animacji SE-MA-FOR, Wytwórnia Filmów 
Oświatowych, Planetarium na terenie elek-
trowni EC1. Dodatkowo: Lipce Reymontowskie 
- Muzeum Regionalne, Zagroda Ludowa.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 63 zł od 67 zł od 91 zł

 OPOLE + skansen*                      
Amfiteatr, ratusz, starówka, ZOO, Bierkowice 
-  „Skansen Wsi Opolskiej”, Muzeum Polskiej 
Piosenki.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 49 zł od 52 zł od 65 zł

 CIESZYN                                              
Zwiedzanie Cieszyna: rynek, Zamek Książęcy, 
romańska rotunda, Wieża Piastowska, Mu-
zeum Drukarstwa. Możliwość zwiedzania cze-
skiego Cieszyna.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 40 zł od 43 zł od 55 zł

 CZĘSTOCHOWA*                           
• Zwiedzanie miasta, 

zespołu, klasztornego 
i fortecy Jasnogórskiej, 

• ruiny zamku w Olszty-
nie, ruchoma szopka.

Dodatkowo:
Park Miniatur Sakralnych, 
ognisko z kiełbaskami.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 41 zł od 43 zł od 55 zł

 WARSZAWA                  
PROPOZYCJE ZWIEDZANIA:
Zamek Królewski i Starówka, Łazienki, Wila-
nów, Belweder, Pałac Prezydencki, Muzeum 
Powstania Warszawskiego, Muzeum Wojska 
Polskiego, Muzeum Techniki, Warszawska 
Giełda Papierów Wartościowych, Muzeum 
Narodowe, Muzeum Archeologiczne, prze-
jazd metrem, Powązki, Pawiak, Zachęta, Port 
Lotniczy ”Okęcie”, zwiedzanie TVP, wizyta w 
radio, spektakl teatralny, trójwymiarowe kino 
”IMAX”, Muzeum Chopina, Muzeum Sportu 
i Rekreacji, Centrum Nauki Kopernik, Świerk - 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Stadion 
Narodowy, Muzeum Historii Żydów Polskich, 
Muzeum Czar PRL, Muzeum Domków dla Lalek, 
rejs statkiem po Wiśle, Pruszków - Galeria Figur 
Stalowych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 87 zł od 95 zł od 124 zł

ODKRYJ MIASTA - WYCIECZKI JEDNODNIOWE
 Cena zawiera: transport autokarowy,  

 miejsca gratis dla opiekunów (1 na 15 osób),
 opiekę pilota lub przewodnika, rezerwację wstępów. 

 Bilety wstępu w cenie wycieczek oznaczonych * 

N!

N!

N!

N!

N!

N!

N!
N!
N!

NASZA SPECJALNOŚĆ
NASZA SPECJALNOŚĆ

NOWOŚĆ! Największe Centrum Rozrywki  
dla najmłodszych Loopy's World.
Muzeum Motoryzacji Topacz.
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 ZAWOJA - BABIA GÓRA                 
Wędrówka górska szlakiem do Królowej Be-
skidów - Babiej Góry, Schronisko Markowe 
Szczawiny, Muzeum BPN. Dodatkowo: Sucha 
Beskidzka lub Wadowice.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 45 zł od 48 zł od 63 zł

 BESKID MAŁY                                   
TRASA 1: Wejście na Magurkę, zejście do Między-

brodzia Żywieckiego, Trollandia - park linowy.
TRASA 2: Wejście z Rzyk na Groń Jana Pawła II 
szlakiem „serduszkowym”, zejście do Ponikwi, In-
wałd - park miniatur lub Energylandia w Zatorze.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 42 zł od 46 zł od 59 zł

 PORĄBKA - ŻAR                                 
• wjazd kolejką na górę Żar,
•  zwiedzanie lotniska dla szybowców,
•  zwiedzanie elektrowni szczytowo-pompowej.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 40 zł od 43 zł od 56 zł

 BESKID ŻYWIECKI                            
PROGRAMY (DO WYBORU):
TRASA 1: Żywiec - zwiedzanie miasta: rynek, 

zamek, park zamkowy, wejście na Grojec, 
Muzeum Browaru Żywiec, Naukotechnika - 
Beskidzkie Centrum Nauki.

TRASA 2: Korbielów - wejście na Pilsko, od-
poczynek na Hali Miziowej, Jeleśnia - Stara 
Karczma, przejście na zakupy na Słowację.

TRASA 3: Węgierska Górka - schron Wędrowiec, 
wejście z Żabnicy na Halę Boraczą, ognisko.

TRASA 4: Złatna - wejście na Halę Rysiankę, zej-
ście do Żabnicy, Milówka: „Leśny Gród” - ogród 
z milionem kwiatów i rzeźb.

TRASA 5: Soblówka - wejście na Wielką Rycerzową, 
ognisko, Milówka: „Leśny Gród”.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 46 zł od 50 zł od 63 zł

 GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE              
Zamek w Chęcinach, Kadzielnia - rezerwat 
przyrody nieożywionej, św. Krzyż - spacer po 
gołoborzu Łysej Góry, klasztor pobenedyktyń-
ski z relikwiami, Muzeum Zegarów w Jędrzejo-
wie, Jaskinia Raj, Centrum Neandertalczyka.
Kielce - Energetyczne Centrum Nauki.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 61 zł od 65 zł od 87 zł

 GÓRY OPAWSKIE                                  
Wejście na Biskupią Kopę (najwyższy szczyt 
Gór Opawskich), zwiedzanie Mosznej - zamek 
o stu wieżach przypominający plenery bajek 
Disney’a lub zwiedzanie Nysy -„Śląski Rzym” 
(katedra, pałac, fontanna, fortyfikacje).

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 46 zł od 51 zł od 67 zł

 PIENINY                                             
Chabówka - Skansen Taboru Kolejowego, Dębno 
(kościół), Niedzica (zamek), Krościenko. Spływ Du-
najcem, wejście na Trzy Korony i Sokolicę, rejs po 
Jeziorze Czorsztyńskim. Szczawnica - Muz. Pieniń-
skie, wąwóz Homole, Palenica, Czorsztyn - zamek.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 64 zł od 70 zł od 90 zł

 TATRY - ZAKOPANE                        
Zwiedzanie Zakopanego (trasy do wyboru): 
Wielka Krokiew, Krupówki, Jaszczurówka. Ha-
renda - Muzeum Kasprowicza, Willa Atma, Ga-
leria Władysława Hasiora, Muzeum Tatrzańskie. 
Przejazd kolejką górską: Kasprowy Wierch, Gu-
bałówka. Wycieczki górskie: Morskie Oko, Dolina 
Kościeliska i Jaskinia Mroźna, Dolina Chocho-
łowska, Dolina Strążyska, Dolina Białego. Ba-
seny termalne w Szaflarach lub w Bukowinie.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 64 zł od 70 zł od 90 zł

 BESKID ŚLĄSKI                         
TRASY (DO WYBORU):
1. Ustroń - wjazd kolejką na Czantorię, wejście 

na wieżę widokową, zabawa na torze sanecz-
kowym, ognisko z pieczeniem kiełbasek.

2. Ustroń: Leśny Park Niespodzianek (m.in. 
pokazy lotów ptaków drapieżnych), wędrów-
ka górska na Równicę, zabawa w Extreme 
Parku, Park Linowy, Planetarium 5D, tor sa-
neczkowy, ognisko z pieczeniem kiełbasek.

3. Ustroń - Ośrodek Dydaktyczny Leśnik (zwie-
dzanie ekspozycji i spacer ścieżką przyrodniczą) + 
warsztaty w Chacie Chlebowej w Brennej (wypiek 
chleba, wyrób masła i sera, pozyskiwanie miodu).

4. Wisła - ścieżka przyrodnicza na Baranią 
Górę do źródeł Wisły, zwiedzanie Skoczni, 
ciastka Małyszówki, Muzeum Małysza, zwie-
dzanie Wisły.

5. Wisła - wędrówka górska na Stożek, ogni-
sko, zwiedzanie Wisły, Muzeum Beskidzkie, 
Muzeum Małysza.

6. Bielsko-Biała - Szczyrk - wjazd kolejką na 
Szyndzielnię, wędrówka górska przez Klim-
czok do Szczyrku, ognisko, spacer po Szczyrku, 
Muzeum Fauny i Flory w Jaworzu.

7. Istebna - łagodna wędrówka Szlakiem 
Planet, zwiedzanie Muzeum Kukuczki oraz 
Chaty Kawuloka, Koniaków - Muzeum Koro-
nek, punkt widokowy Ochodzita.

8. Wisła - Barania Góra - przejście z Przełęczy 
Kubalonka na Baranią Górę, Wieża Widokowa, 
zejście do Zameczku Prezydenckiego w Wiśle.

9. Pętla Beskidzka - Mała lub Duża - objaz-
dowa wycieczka - Koniaków (Muzeum Ko-
ronkarstwa) - Istebna (Muzeum Regionalne 
„Chata Kawuloka”, Izba Pamięci Jerzego Ku-
kuczki) - Wisła (zwiedzanie).

10. Śladami Gustawa Morcinka - muzeum, 
spacer „Szlakiem Gustawa Morcinka”, Cieszyn 
- grób pisarza, spacer po mieście.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 44 zł od 47 zł od 59 zł

Dodatkowo: 
lekcje z mapą i kompasem + 5 zł,
lekcje przyrody + 5 zł, 
biegi na orientację + 10 zł.

Zapłata w dniu wyjazdu!
NA GÓRSKIM SZLAKU - WYCIECZKI JEDNODNIOWE
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POZNAJ ŚLĄSK - WYCIECZKI JEDNODNIOWE

 SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI     
Tworzy go 31 wybranych obiektów woj. ślą-
skiego o wyjątkowych walorach historycznych i 
architektonicznych, które były świadkami rewo-
lucji przemysłowej. Podczas wizyty w podziem-
nym świecie kopalń i sztolni, browarach, paro-
wozowniach, kuźniach czy fabrykach spotkają 
Państwo unikatowe maszyny i urządzenia - 
prawdziwe perły techniki. Odwiedzający, nieza-
leżnie od wieku, mogą poprzez interesujące wy-
cieczki, prezentacje multimedialne oraz imprezy 
organizowane na terenie obiektów, poznać ”na 
żywo” przemysłową tradycję regionu śląskiego. 
Trasy wycieczek układane są pod konkretne 
zamówienie, mogą składać się z kilku obiektów 
wybranych przez Państwa. A oto kilka z nich...

 ŚLĄSK    
 EDUKACYJNO-KULTUROWY      

 KATOWICE                                         
Osiedla Giszowiec (Gawlików - Śląska Izba i 
Galeria) i Nikiszowiec, Szyb „Wilson”, a także 
Spodek, Katedra, Urząd Wojewódzki, Park Ko-
ściuszki, Muzeum Śląskie, NOSPR.

KATOWICE: Centrum Scenografii Polskiej przy 
Muzeum Śląskim, Radio Silesia, NOSPR, Mu-
zeum Śląskie - nowa siedziba, Muzeum Historii 
Gitary, Instytut Odkrywania Tajemnic przy Uni-
wersytecie Śl.
Chorzów: - Uniwersytet Rozwoju - to miejsce, 
w którym pasja, nauka i zabawa łączą się w 
jedno. Udział w warsztatach muzycznych, 
fotograficznych, teatralnych, z robotyki oraz 
eksperymenty fizyczno-chemiczne.
Mikołów: Centrum Edukacji Przyrodniczej i 
Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
Piekary Śląskie: Radio Piekary - zwiedzanie 
- odkryj tajemnice radia, poznaj jego histo-
rię oraz pracę redaktorów, a także aspekty 
techniczne związane z nadawaniem audycji 
radiowych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 32 zł od 35 zł od 47 zł

 TYCHY                                                
Tyskie Muzeum Piwowarstwa, Fabryka Samo-
chodów Osobowych w Tychach.

 ŁAZISKA GÓRNE, MIKOŁÓW     
Zwiedzanie Muzeum Energetyki i Elektrowni, 
Śląski Ogród Botaniczny.

 ZAWIERCIE                                      
Zwiedzanie Huty Szkła.

 ZABRZE, GLIWICE                          
• Zabrze (skansen Górniczy „Królowa Luiza”, Szyb 
„Guido”).
• Gliwice (Starówka, zamek, palmiarnia, Radio-
stacja, Muzeum odlewnictwa artystycznego).

 SOSNOWIEC, MYSŁOWICE        
• Mysłowice (Muzeum Pożarnictwa), • Sosno-
wiec (Egzotarium, muzeum, dworzec PKP), a 
także Będzin (Zamek, muzeum), • Dąbrowa 
Górnicza („Sztygarka”).

 ŚWIĘTOCHŁOWICE, RUDA ŚL.                                    
Muzeum Powstań Śląskich, Muzeum PRL.

 CHORZÓW                                        
Planetarium, Skansen Górnośl., ZOO, Wesołe 
Miasteczko, Centrum Eduk. Przeciwpożarowej.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 32 zł od 35 zł od 47 zł

 TARNOWSKIE GÓRY*                    
Zabytkowa kopalnia rud srebra, cynku i ołowiu, 
skansen maszyn parowych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 62 zł od 65 zł od 78 zł

Dodatkowo: • podziemna przejażdżka łodziami w 
sztolni Czarnego Pstrąga • Muzeum Chleba w Radzion-
kowie • Sanktuarium w Piekarach Śląskich i Park w 
Świerklańcu • Park Wodny • kolejka wąskotorowa, Do-
lomity - sportowa dolina, lotnisko Pyrzowice.

 ŚLĄSKIE PAŁACE - MOSZNA,      
 KAMIEŃ ŚLĄSKI, ROGÓW    
MOSZNA - zamek o stu wieżach przypominają-
cy plenery z bajek Disney'a otoczony pięknym 
parkiem z okazami pomnikowych drzew. Pa-
łace w Kamieniu Śląskim, Rogowie Opolskim.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 47 zł od 51 zł od 66 zł

 RACIBÓRZ + Ziemia Raciborska            
• Zwiedzanie miasta i 

Muzeum Regionalnego 
z mumią egipską.

• Rudy Raciborskie - zwiedza-
nie klasztoru, parku i prze-
jazd kolejka wąskotorową.

• Ruiny zamku w Chudowie.
• Rodzinny Park Atrakcji Rybnik-Kamień.
• Stadnina koni w Stodołach. Jazda konna i 

przejażdżka wozem, ognisko.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 40 zł od 44 zł od 55 zł

 GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ   
Centrum Edukacji Technicznej, spacer po mie-
ście, zwiedzanie Pszczyny, Kapias - ogrody do 
zwiedzania.
Dodatkowo: gospodarstwo szkółkarskie.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 40 zł od 43 zł od 54 zł

 KOSZĘCIN                                            
Ośrodek Kultury i Edukacji Kulturowej „U Myrci-
ka”, Zespół Pałacowo-Parkowy, zabytki miasta.
Dodatkowo: ognisko.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 35 zł od 40 zł od 53 zł

 GÓRA ŚW. ANNY                             
• Zwiedzanie Góry św. Anny, Muzeum Czynu 

Powstańczego,
• Zamek Książąt Raciborsko-Opolskich w Toszku.
Dodatkowo: 
Pałace w Kamieniu Śląskim, Rogowie Opolskim.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 44 zł od 50 zł od 64 zł

 PSZCZYNA *                                      
Pałac rodziny von Pless w Pszczynie*, zbrojow-
nia, Park, Rynek. 
Dodatkowo: Warownia Rycerzy, Muzeum Pra-
sy Śląskiej, Skansen Wsi Pszczyńskiej. Stajnie 
książęce, Zagroda żubrów. Przystań „Ocalenie” 
schronisko dla koni.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 47 zł od 51 zł od 62 zł

 Cena zawiera: transport autokarowy,  
 miejsca gratis dla opiekunów (1 na 15 osób),

 opiekę pilota lub przewodnika, rezerwację wstępów. 
 Bilety wstępu w cenie wycieczek oznaczonych * 
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POZNAJ JURĘ - WYCIECZKI JEDNODNIOWE

 OJCOWSKI PARK          
 NARODOWY  
Zamek w Pieskowej Skale, 
Maczuga Herkulesa, Dolina 
Prądnika, Ojców: Jaskinia 
Łokietka, Brama Krakow-
ska, ruiny zamku, Muzeum  
Przyrodnicze, Stara Osada 
Młynarska.  Dodatkowo: 
ognisko z kiełbaskami.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 40 zł od 43 zł od 55 zł
 JASKINIA WIERZCHOWSKA -  
 OLKUSZ  Pustynia Błędowska 
Jaskinia Wierzchowska Górna, Pustynia Błę-
dowska, spacer po starówce w Olkuszu, zwie-
dzanie Muzeum Afrykanistycznego, Muzeum 
Wody.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 40 zł od 43 zł od 55 zł

 SZLAK ORLICH GNIAZD                 
TRASA 1: Zamek Ogrodzieniec, Mirów, Boboli-

ce, zwiedzanie grodu na Górze Birów.
TRASA 2: zamek w Będzinie, Siewierz, Ogro-

dzieniec, Park Miniatur Zamków Jurajskich.
TRASA 3: Góra Zborów - rezerwat przyrody nie-

ożywionej, Jaskinia Głęboka, Mirów, Bobolice.
TRASA 4: Złoty Potok - zamek, muzeum regio-

nalne, Olsztyn - ruiny zamku, szopka Jana 
Wiewióra, ognisko.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 40 zł od 43 zł od 55 zł

Dodatkowo: 
lekcje z mapą i kompasem + 5 zł,
lekcje przyrody + 5 zł, 
biegi na orientację + 10 zł.

 CZERNA-TENCZYNEK                     
• klasztor Bernardynów w Alwerni, muzeum 

pożarnictwa,
• klasztor i kalwaria Karmelitów Bosych 

w Czernej, 
• ruiny zamku Tenczynek, ognisko.

 DOLINKI PODKRAKOWSKIE        
Piesza wycieczka po najpiękniejszych dolin-
kach: Bolechowickiej i Kobylańskiej, zwiedza-
nie jaskini Wierzchowskiej Górnej.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 40 zł od 43 zł od 55 zł

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 40 zł od 43 zł od 55 zł

TEMATYCZNIE - WYCIECZKI JEDNODNIOWE
muzea, warsztaty, szlaki tematyczne, parki rozrywki

 BIELSKO-BIAŁA                               
 - STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH*  
Bielsko-Biała - zwiedzanie studia filmów ry-
sunkowych, projekcja filmu, zwiedzanie sta-
rówki lub wycieczka do Doliny Wapienicy.
Dodatkowo: Warsztaty edukacyjne w Teatrze 
Lalki Banialuka, Muz. Włókiennictwa, Dom Przy-
rodnika, wjazd kolejką na Szyndzielnię, Pszczyna.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 52 zł od 55 zł od 68 zł

 CENTRUM BAJEK W PACANOWIE*
Bajkowa ekspozycja, która łączy w sobie naj-
nowsze techniki multimedialne z tradycyj-
nymi eksponatami muzealnymi, jest wielką 
interaktywną przygodą między światem bajki 
a rzeczywistością.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 76 zł od 81 zł od 98 zł

 STRYSZAWA                                       
 Muzeum Zabawkarstwa*  
Warsztaty z własnoręcznym wyrobem zaba-
wek, klasztor i muzeum Kardynała Wyszyń-
skiego, zwiedzanie Suchej Beskidzkiej.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 49 zł od 53 zł od 65 zł

 MUZEUM CHLEBA*                       
Zwiedzanie Muzeum Chleba w Radzionkowie, 
własnoręczny wyrób chleba przez dzieci.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 47 zł od 50 zł od 61 zł

 „ZACZAROWANY LAS”*                  
Spektakl przygotowany przy współpracy z aktora-
mi Teatru w Częstochowie: przejazd tramwajami 
konnymi po lasach jurajskich, po drodze odwiedzi-
my dom Baby Jagi, będziemy rozmawiać z Jasiem 
i Małgosią, Czerwonym Kapturkiem. Ognisko z 
kiełbaskami, herbata, dyskoteka.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 77 zł od 80 zł od 92 zł

Dodatkowo: Zwiedzanie Złotego Potoku, zam-
ku w Olsztynie.
Inne programy: „Wielkie grzybobranie w Za-
czarowanym Lesie”, „Śladami Zygmunta Kra-
sińskiego”, „Jurajska Złota Pętla”, „Kosmiczny 
Szlak Turystyczny”.

 TOSZEK*                                           
Zwiedzanie zamku, legenda o Złotej Kaczce, 
ognisko z kiełbaskami.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 51 zł od 54 zł od 65 zł

ZACZAROWANA CHATA *                 
Wystawy etnograficzne przedstawiające kul-
turę Indian Ameryki Północnej i Południowej 
oraz kulturę Polską, obejmujące dawne wie-
rzenia, zwyczaje ludowe i obrzędy. Czas na gry 
i zabawy na torze przeszkód znajdującym się 
na terenie muzeum. 

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 54 zł od 57 zł od 66 zł

DODATKOWO: Warsztaty, Teatrzyk, ognisko lub grill.
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 TARNOWICE STARE - WARSZTATY 
Zwiedzanie pałacu w Tarnowicach Starych, 
udział w warsztach malarskich lub introligator-
skich, zwiedzanie Tarnowskich Gór.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 36 zł od 38 zł od 50 zł

 Cena zawiera: transport autokarowy, miejsca gratis dla 
 opiekunów (1 na 15 osób), opiekę pilota lub przewodnika,  

rezerwację wstępów.  Bilety wstępu  
w cenie wycieczek oznaczonych * 

TEMATYCZNIE - WYCIECZKI JEDNODNIOWE
muzea, warsztaty, szlaki tematyczne, parki rozrywki

 IZBA TRADYCJI - WARSZTATY *   
Poznaj tradycję i zwyczaje regionu podczas róż-
norodnych spotkań muzealnych - warsztatów 
edukacyjnych organizowanych na terenie go-
spodarstwa w Gliwicach-Bojkowie. Przykłado-
we tematy zajęć: „Jak to z garnkiem było”, „Jak to 
z chlebem było”, „Od lnu do tkaniny”, „Ceramika”, 
„Przeplatanki, wyplatanki” oraz wiele innych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 39 zł od 43 zł od 57 zł

Dodatkowo: poczęstunek (ciasto lub pączek, 
herbata lub sok) lub ognisko. Opłata za mate-
riały, uzależniona od tematyki warsztatów.

 DINOZATORLAND *                        
Park dinozaurów w Zatorze k. Wadowic jest jed-
nym z najciekawszych parków dinozaurów w Pol-
sce, położony w starym lesie, posiada ścieżki edu-
kacyjne przy których można podziwiać ruchome 
dinozaury (m.in. największy na świecie T-Rex). 
Znajduje się tam muzeum, plac zabaw, mini luna-
park, odbywają się także lekcje muzealne.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 64 zł od 68 zł od 77 zł

Dodatkowo: zamek Lipowiec, zwiedzanie 
Wadowic, ognisko, spacer po Beskidzie Małym.

 ZATORLAND - Park Mitologiczny*              
Park Mitologii na wodzie to jedyne takie miej-
sce w Polsce, gdzie można obejrzeć pięknie 
odwzorowane figury greckich bogów, hero-
sów, bohaterów i mitycznych stworzeń. Zwie-
dzający będą mogli zobaczyć rekonstrukcję 
ruin świątyni Apollina z Delf, wejść do wnętrza 
konia trojańskiego, czy spróbować szczęścia w 
labiryncie Minotaura.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 64 zł od 68 zł od 77 zł

 PARK MINIATUR *                          
Otwarty w maju 2007 roku Park Miniatur 
„Świat Marzeń” w Inwałdzie k. Wadowic, to 
miejsce spotkania z modelami najsławniej-
szych cudów architektonicznych z całego świa-
ta (np. Statua Wolności, Koloseum, Akropol, 
Mur Chiński, Wieża Eiffla i inne). Wizyta w Par-
ku Miniatur to nie tylko nauka, ale doskonała 
zabawa i relaks. Znajduje się tam także mini 
lunapark i zielony labirynt (w cenie). 
Dodatkowo: Nowość: Mini ZOO - Inwałd, zwie-
dzanie Wadowic, ognisko, spacer po Beskidzie 
Małym lub wjazd na Górę Żar, Park Dinozaurów 
„Dinolandia”.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 69 zł od 72 zł od 84 zł

 PARK BAJEK I WODNYCH    
 STWORZEŃ, PARK OWADÓW *                          
Parki znajdują się w Zatorze. Można zobaczyć tu-
taj naturalnej wielkości makiety stworzeń mor-
skich (ryb, gadów i ssaków). Na zaczarowanych 
ścieżkach PARKU BAJEK można spotkać np. Kota 
w Butach, Brzydkie Kaczątko, Królewnę Śnieżkę i 
wiele innych. Dociekliwych zapraszamy do Parku 
Owadów, gdzie zobaczyć można 16 gigantycz-
nych figur. Są to m.in. konik polny, biedronka, 
mrówka, jelonek rogacz, larwa motyla i inne. 

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 64 zł od 68 zł od 77 zł

JURAJSKA SPIŻARNIA *                 
Jurajska Spiżarnia to wiejskie gospodarstwo 
przedstawiające dynamiczną opowieść po-
łączoną z pokazami na temat dawnego życia 
w polskiej wsi oraz powstawania najprostszych 
codziennych pokarmów: chleba, masła i sera. 
Wszystkie wytworzone produkty przeznaczone 
są do degustacji. 

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 52 zł od 55 zł od 68 zł

DODATKOWO: ognisko, park linowy w Złotym Potoku.

 PARK ŚREDNIOWIECZNY         
WAROWNIA INWAŁD* 
Największa replika średniowiecznej budowli w 
Europie. Na terenie 2,5 tys. m2 możemy zapo-
znać się z licznymi eksponatami, które przybli-
żą nam czasy średniowiecza, m. innymi: zbro-
jownia, sala tortur, baszta i tarasy widokowe; 
osada z warsztatami rzemieślników oraz Park 
Ruchomych Smoków. 

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 51 zł od 54 zł od 67 zł

 OSIKOWA DOLINA* - WARSZTATY 
Warsztaty dla dzieci i młodzieży - pod opieką 
instruktorów uczestnicy poznają oryginalne 
techniki wykonywania dekoracji z naturalnych 
wiórków drewna osikowego. Do wyboru różne 
tematy warsztatów, np.: dekoracje kwiatowe, 
popularne zwierzątka, ozdoby świąteczne.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 59 zł od 62 zł od 73 zł

Dodatkowo: możliwość organizacji grilla z 
pieczeniem kiełbasek.

ZACZAROWANE WZGÓRZE *                 
Gospodarstwo w Raciechowicach - miejsce w oto-
czeniu przyrody oraz wśród zwierząt. Znajduje się tu 
stadnina koni, „wiejskie mini-zoo”, oraz duży plac za-
baw z trampoliną i innymi atrakcjami. Proponujemy 
różne tematy warsztatów np.: od kropelki mleka do 
sera i masła, święto pieczonego ziemniaka. 

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 76 zł od 80 zł od 93 zł

DODATKOWO: ognisko lub grill.
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TEMATYCZNIE - WYCIECZKI JEDNODNIOWE
muzea, warsztaty, szlaki tematyczne, parki rozrywki

 ENERGYLANDIA – PARK           
 ROZRYWKI W ZATORZE *   
Energylandia jest wyjątkowym miejscem, w 
którym każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to 
potężny kompleks, w którym znajduje się po-
nad 30 różnego rodzaju nowoczesnych atrak-
cji, poczynając od ekstremalnych, poprzez 
rodzinne, a kończąc na tych dla najmłodszych. 
Energylandia to pierwszy prawdziwy Park Roz-
rywki, przeznaczony dla wszystkich grup wie-
kowych, zarówno dzieci, młodzieży jak również 
osób dorosłych. 

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 81 zł od 85 zł od 93 zł

 Z WIZYTĄ U ŻUBRÓW                     
 Ośrodek Edukacji Ekologicznej                   
Zwiedzanie zagrody żubrów, lekcja przyrodni-
cza, film edukacyjny (Jankowice koło Pszczyny).

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 36 zł od 39 zł od 51 zł

Dodatkowo: ognisko.

 OŚWIĘCIM *                                        
Oświęcim - Muzeum Martyrologii, film na pły-
cie DVD lub projekcja filmu w Muzeum.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 51 zł od 54 zł od 69 zł

Dodatkowo: Kalwaria Zebrzydowska - klasz-
tor, Wadowice, Muzeum Jana Pawła II.

 SZLAK JANA PAWŁA II   
  KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, WADOWICE 
Zwiedzanie klasztoru w Kalwarii Zebrzydow-
skiej, spacer po starówce w Wadowicach, zwie-
dzanie Bazyliki i Muzeum Jana Pawła II - dom 
rodzinny.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 42 zł od 45 zł od 58 zł

Dodatkowo: 
Kraków: 
Łagiewniki, 
Kuria Biskupia, 
Stare Miasto. 
Beskid Mały: 
wejście na Groń 
Jana Pawła II, 
Lanckorona.

 LEŚNY PARK NIESPODZIANEK *
  USTROŃ 
Niekonwencjonalny Ogród Zoologiczny, który 
łączy edukację i rekreację. Zobaczymy: pokaz 
tresury ptaków drapieżnych, trasę bajkową, 
zagrody zwierząt: żubry, jelenie, dziki i wiele 
innych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 57 zł od 60 zł od 73 zł

 CHATA CHLEBOWA W BRENNEJ * 
Poznamy podstawowe rodzaje zbóż i ich zasto-
sowanie, dawne maszyny, proces powstawania 
masła i twarogu, sposoby pozyskiwania miodu.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 56 zł od 58 zł od 71 zł

 WYGIEŁZÓW - LIPOWIEC*             
Nadwiślański Park Etnograficzny, skansen w 
Wygiełzowie, ruiny zamku w Lipowcu.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 46 zł od 49 zł od 61 zł

Dodatkowo: ognisko, lekcje muzealne: „Od 
ziarna do chleba”, „Nie święci garnki lepią”, „Jak 
to ze lnem było”, „Na szkle malowane”, „Strój 
krakowski”  ...i inne.

 DREAM PARK - OCHABY *            
Dream Park Ochaby to park rozrywki i eduka-
cji, w którego skład wchodzi Park Dinozaurów 
i Park Miniatur. Tu dzieci dowiedzą się o dzie-
jach naszej planety, życiu i przyczynach wygi-
nięcia dinozaurów oraz usłyszą najciekawsze 
historie związane z powstawaniem zabytków 
architektury. Istnieje możliwość zamówienia 
interaktywnych warsztatów edukacyjnych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 65 zł od 68 zł od 78 zł

 Miasteczko TWINPIGS Żory *    
Przez 7 dni w tygodniu kwitnie tu bujne życie 
Dzikiego Zachodu. W cenie: Akademia Szeryfa, 
Cinema 5D, Kino Emocji 6D, Karuzela Trapera, 
Family Coaster, Desperados, byk mechaniczny, 
tor przeszkód, plac zabaw (Zjeżdżalnia Apacza, 
huśtawki, bujaki), plac zręcznościowy (strzela-
nie z łuku, rzuty podkową i ringo, nauka łapa-
nia na lasso, płukanie złota), ściana wspinacz-
kowa, jazda na kucyku.
Dodatkowo: Muzeum Ognia w Żorach.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 73 zł od 76 zł od 87 zł
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TEMATYCZNIE - WYCIECZKI JEDNODNIOWE
muzea, warsztaty, szlaki tematyczne, parki rozrywki

 PARK OGRODZIENIEC *    
Park Ogrodzieniec to kompleks składający 
się z 5 atrakcji, które dedykowane są wszyst-
kim sympatykom dobrej zabawy. Park Mi-
niatur - Szlak Orlich Gniazd w Miniaturze, 
Park Doświadczeń Fizycznych - tu poznasz 
świat fizyki, Park Rozrywki - średniowieczne 
wesołe miasteczko, Dom Legend i Strachów - 
świat legend i baśni Jury Krakowsko-Często-
chowskiej. Tor Saneczkowy - dobra zabawa 
i adrenalina. 

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 52 zł od 55 zł od 68 zł

 AGROGOSPODARSTWO  
 „POD SKAŁKĄ” *          
Agrogospodarstwo „Pod Skałką” to miejsce, 
które daje radość, powoduje uśmiech na twa-
rzach, wprawia w zachwyt i przenosi w świat 
szalonej zabawy. Tutaj dowiecie się skąd się 
bierze mleko? Jak powstaje miód? Co z tego 
będzie, gdy kura na grzędzie? Na te, i wiele 
innych pytań znajdziecie odpowiedzi podczas 
licznych warsztatów.
Przykładowe tematy warsztatów: 
Tajemnice Wielkiej nocy - świąteczne zwycza-
je, Edukacyjna Przygoda, Komnata Siedmiu 
Wróżb oraz wiele innych. 

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 64 zł od 67 zł od 78 zł

 OŚRODEK EDUKACYJNY NA JURZE * 
Zajęcia dotyczące ekorozwoju. Programy dopa-
sowane do wieku, o szerokiej tematyce przy-
rodniczej: życie w lesie, czyli las jako ekosys-
tem, obserwacje ornitologiczne, poznawanie 
środowiska za pomocą zmysłów, i wiele innych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 40 zł od 43 zł od 56 zł

 KOPALNIA SOLI W BOCHNI*       
 - NOWY WIŚNICZ    
Zwiedzanie zabytkowej kopalni*. Park arche-
ologiczny oraz Zamek Lubomirskich w Nowym 
Wiśniczu (dodatkowo).

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 72 zł od 77 zł od 92 zł

 ZBROSŁAWICE *                             
Stadnina koni, ognisko z kiełbaskami, jazda 
konna i bryczkami, gry i zabawy.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 64 zł od 67 zł od 76 zł

Dodatkowo: zwiedzanie Tarnowskich Gór, 
Sanktuarium w Piekarach Śląskich i park w 
Świerklańcu.

 WIOSKA INDIAŃSKA*                   
Spotkanie z kulturą Indian w wiosce indiańskiej. 
Pokazy tańców, opowieści i legendy, konkursy, 
malowanie twarzy, nauka piosenek, gry i zabawy 
indiańskie. Dodatkowo ognisko z kiełbaskami.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 58 zł od 61 zł od 76 zł

 JURAPARK KRASIEJÓW *     
„Żyjące muzeum” Największy park dinozaurów 
w Polsce. m.in: Multimedialny Tunel Czasu, 
prehistoryczne oceanarium, pawilon paleon-
tlogiczny, park rozwrywki. 
Dodatkowo: kino 5D, warsztaty edukacyjne.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 63 zł od 67 zł od 81 zł

 KRASIEJÓW  Park Nauki  
 i Ewolucji Człowieka*   
Prawdziwa podróż w czasie o 66 mil. lat w tył, 
która pozwoli nam poznać naszych przodków i 
nasze pradzieje. Czeka na Nas wielka ilość do-
znań i wiedzy o nas samych.
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CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 221 zł od 231 zł od 271 zł
3-dniowa od 343 zł od 357 zł od 403 zł

 WARSZAWA                
PROPOZYCJE ZWIEDZANIA:
HITY ZESZŁEGO SEZONU:
Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania 
Warszawskiego, Stadion Narodowy, Muzeum 
Historii Żydów Polskich, TVP, Radio.
POZOSTAŁE: Sejm, Zamek Królewski i Starówka, 
Łazienki, Wilanów, Belweder, Pałac Prezydencki, 
Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Chopina, 
Centrum Pieniądza, Sąd Najwyższy (zwiedza-
nie dla klas maturalnych), Muzeum Techniki, 
Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, 
Muzeum Narodowe, Muzeum Sportu i Turystyki, 
Muzeum Archeologiczne, Niewidzialna Wystawa, 
przejazd metrem, Powązki, Pawiak, Zachęta, 
Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej, Port Lotni-
czy „Okęcie”, Świerk - Narodowe Centrum Badań 
Jądrowych, spektakl teatralny, trójwymiarowe 
kino „IMAX”, Muzeum Domków dla Lalek, rejs 
statkiem po Wiśle. Pruszków - Galeria Figur 
Stalowych.

TRASY:
• Powstanie narodowe,
• Barok w Warszawie,
• Pokolenie Kolumbów,
…. i  wiele innych
WYCIECZKI TEMATYCZNE DLA DZIECI:
• Bajki i legendy Warszawy,
• Tajemnice i ciekawostki Starego Miasta
…. i wiele innych
Przykładowy program:
1 dzień: Zamek Królewski, Stare Miasto, Plac 

Zamkowy, kolumna Zygmunta, Pomnik Ma-
łego Powstańca, Barbakan, Rynek, Katedra 
św. Jana Chrzciciela, Trakt Królewski, Kra-
kowskie Przedmieście, Pałac Prezydencki, 
Grób Nieznanego Żołnierza.

2 dzień: Sejm (z zewnątrz), Park Łazienkowski, 
Belweder, Muzeum Powstania Warszawskie-
go, Cmentarz Powązkowski.

3 dzień: Centrum Nauki Kopernik, Stadion Na-
rodowy, Wilanów.

 WROCŁAW                                  
 + Brzeg, Opole     
Brzeg - Muzeum Piastów, Małujowice - kościół, 
Wrocław - Stare Miasto, Panorama Racławicka, 
Aula Leopoldina, Teatr, Centrum poznawcze w 
Hali Stulecia, Hydropolis - centrum wiedzy na 
temat wody, Muzeum Pana Tadeusza, Muzeum 
Motoryzacji Topacz. Ostrów Tumski, katedra, 
Ogród Botaniczny, ZOO, Afrykarium, rejs statkiem 
po Odrze, Humanitarium - ogród doświadczeń, Poca-
hontas - wioska indiańska, taras widokowy - Sky 
Tower, Manufaktura Słodyczy. Opole - skansen 
wsi opolskiej w Bierkowicach, ratusz, Starówka, am-
fiteatr, Muzeum Polskiej Piosenki.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 182 zł od 192 zł od 222 zł
3-dniowa od 293 zł od 308 zł od 344 zł

 KRAKÓW i Małopolska        
Opisy tras i propozycje zwiedzania KRAKOWA 
na stronie 8 katalogu. 
+ MAŁOPOLSKA: Nowy Wiśnicz - Zamek Lubomir-
skich, Niepołomice - zamek, Muzeum Fonografii; 
Czerna - klasztor, Krzeszowice, Ojców - Park Narodo-
wy, Pieskowa Skała, Wieliczka - Kopalnia Soli, Boch-
nia - Kopalnia Soli. „Świat solnych skał”: przygo-
dowo-edukacyjny park rozrywki (pod Bochnią).

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 172 zł od 183 zł od 208 zł
3-dniowa od 286 zł od 297 zł od 328 zł

Przykładowy program:
1 dzień: Kraków - Zwiedzanie Szlaku Królew-

skiego: Wawel - zamek, Katedra z Dzwonem 
Zygmunta, nabrzeże Wisły, Rynek z Ratuszem i 
Kościołem Mariackim, Muzeum w Podziemiach 
Rynku Głównego, ulica Floriańska, Barbakan.

2 dzień: Kazimierz Żydowski: ulica Szeroka, 
Synagoga Remuh, Plac Nowy. Niepołomice - 
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne 
w Niepołomicach. Zamek w Niepołomicach.

 ŁÓDŹ - NA STYKU KULTUR    
Muzeum Kinematografii, ul. Piotrkowska 
(zabytkowe kamienice, Promenada Gwiazd, 
Ławeczka Tuwima i inne), Pałac Poznańskiego 
- galeria, cmentarz żydowski, Manufaktura, 
Muzeum Fabryki, Eksperymentarium, Muzeum 
Animacji Se-Ma-For, Aquapark. Dodatkowo: 
Lipce Reymontowskie - Muzeum Regionalne, 
Zagroda Ludowa, Wioska Indiańska - „Indianie 
Świata”, Planetarium na terenie elektrowni EC1. 

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 177 zł od 187 zł od 217 zł
3-dniowa od 294 zł od 306 zł od 351 zł

Centralny ŁUK Turystyczny - zwiedzanie we-
dług szlaków: HISTORYCZNY (Piątek, Tum, 
Łęczyca, Byszew, Basiekiery, Uniejów, Spyci-
merz), SAKRALNY (Piątek, Tum, Łęczyca, Kłodo-
wa, Uniejów, Świnice Warckie), PATRIOTYCZNY 
(Piątek, Tum, Łęczyca, Grabów, Chełmno, Dą-
bie, Uniejów), PRZYRODNICZY (Witów, Piątek, 
Góra Św. Małgorzaty, Rybitwy, Dąbie, Unie-
jów), TECHNIKI (Łęczyca, Kłodowa, Uniejów). 

NASZA SPECJALNOŚĆ • NASZA SPECJALNOŚĆ • NASZA SPECJALNOŚĆ

ODKRYJ MIASTA - WYCIECZKI WIELODNIOWE

Przykładowy program:
1 dzień: Brzeg - zwiedzanie Starówki, Muzeum Pia-

stów, Wrocław - ZOO, Centrum poznawcze w Hali 
Stulecia, Humanitarium - ogród doświadczeń.

2 dzień: Wrocław - Panorama Racławicka, Aula 
Leopoldina, Stare Miasto - Ostrów Tumski, 
katedra, Ogród Botaniczny.

Przykładowy program:
1 dzień: Muzeum Kinematografii: lekcja mu-

zealna, i/lub zwiedzanie Muzeum z przewod-
nikiem. Łódzkie ZOO: zwiedzanie Palmiarni i 
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

2 dzień: Manufaktura - Muzeum Fabryki: 
zwiedzanie lub lekcje muzealne. Synagoga, 
Cmentarz Żydowski. Ulica Piotrkowska - 
Aleja Gwiazd, Ławeczka Tuwima, Fortepian 
Rubinsteina, Kufer Reymonta, Fotel Jaracza, 
Pomnik Lampiarza.

3 dzień: Experymentarium - ogrody doświad-
czeń. Se-Ma-For - Muzeum Animacji: zwie-
dzanie + projekcja filmu, i/lub: warsztaty 
plastyczne, filmowe, muzyczne.

NOWOŚĆ! Największe Centrum Rozrywki  
dla najmłodszych Loopy's World.
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GÓRY I NIE TYLKO - WYCIECZKI WIELODNIOWE

 JURA KRAKOWSKO                          
-CZĘSTOCHOWSKA   
1 dzień: Mirów - ruiny zamku, Bobolice - od-

budowany zamek, Góra Zborów - rezerwat 
przyrody nieożywionej.

2 dzień: Ogrodzieniec - ruiny zamku, Park Minia-
tur Zamków Jurajskich, gród na Górze Birów.

DODATKOWO: kurs wspinaczkowy, Ojcowski 
Park Narodowy, Ferma Strusi w Kiełkowicach, 
Zawiercie - Huta Szkła.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 150 zł od 157 zł od 185 zł
3-dniowa od 253 zł od 264 zł od 302 zł

 PIENINY                                              
Wadowice, Chabówka - Skansen Taboru Ko-
lejowego, Rabka, Nowy Targ, Dębno (kościół), 
Niedzica (zamek), Krościenko. Spływ Dunajcem, 
wejście na Trzy Korony i Sokolicę, rejs po Jeziorze 
Czorsztyńskim. Szczawnica - Muzeum Pienińskie, 
wąwóz Homole, Palenica, Czorsztyn - zamek.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 163 zł od 174 zł od 206 zł
3-dniowa od 242 zł od 253 zł od 298 zł

DODATKOWO:
+ wycieczka na Słowację
+ Czerwony Klasztor na Słowacji - wyc. piesza
+ ognisko z kiełbaskami i kapelą góralską
+ nauka pływania kajakami
Przykładowy program:
1 dzień: Chabówka - skansen Taboru Kole-

jowego, Niedzica - zamek, rejs po Jeziorze 
Czorsztyńskim.

2 dzień: Czorsztyn - zamek, wejście na Trzy Ko-
rony lub (i) na Sokolicę, Krościenko.

3 dzień: Wąwóz Homole, Dębno - kościół, Szczawnica.

 ZAKOPANE+PIENINY                   
Przykładowy program:
1 dzień: Zakopane - Muzeum Tatrzańskie, Gu-

bałówka (wjazd kolejką). Dolina Kościeliska.
2 dzień: Wielka Krokiew, Jaszczurówka, Mor-

skie Oko.
3 dzień: Pieniny: wejście na Trzy Korony lub 

Sokolicę, Szczawnica, Czorsztyn - zamek.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

3-dniowa od 216 zł od 228 zł od 268 zł

 TATRY - ZAKOPANE                         
Wadowice, Inwałd Park Miniatur, Sucha Be-
skidzka, Zawoja, Zubrzyca - skansen, Chocho-
łów. Zwiedzanie Zakopanego: Wielka Krokiew, 
Krupówki, cmentarz na Pęksowym Brzysku, 
kaplica na Jaszczurówce. Zwiedzanie wybra-
nych muzeów: Harenda - Muzeum Kasprowi-
cza, Willa Atma, przykład architektury drew-
nianej - muzeum Karola Szymanowskiego, 
Willa Koliba - Muzeum Stylu Zakopiańskiego 
im. Stanisława Witkiewicza, Muzeum Kornela 
Makuszyńskiego, Galeria Władysława Hasiora, 
Muzeum Tatrzańskie im. Dr Tytusa Chałubiń-
skiego, lekcje Edukacyjne w TOPR. Przejazd 
kolejką górską: kolejką linową na Kasprowy 
Wierch, kolejką linową na Gubałówkę lub 
Butorowy Wierch. Wycieczki górskie: Morskie 
Oko i Czarny Staw, Dolina Kościeliska i Jaskinia 
Mroźna, Dolina Chochołowska, Dolina Strąży-
ska, Dolina Białego. Baseny termalne w Szafla-
rach lub w Bukowinie Tatrzańskiej.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 146 zł od 153 zł od 185 zł
3-dniowa od 210 zł od 221 zł od 265 zł

+ 35 zł wycieczka na Słowację

Przykładowy program:
1 dzień: Zakopane: Muzeum Tatrzańskie, 

Krupówki, Gubałówka, kościół i cmentarz na 
Pęksowym Brzysku.

2 dzień: Dolina Kościeliska, Jaskinia Mroźna, 
Wielka Krokiew.

3 dzień: Morskie Oko, Jaszczurówka.

 GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE                
Zamek w Chęcinach, Regionalne Centrum Na-
ukowo-Technologiczne, Tokarnia - skansen, 
Oblęgorek - muzeum Sienkiewicza, dąb Bartek, 
Kielce - Muzeum Żeromskiego, Muzeum Zaba-
wek, Energetyczne Centrum Nauki. Kadzielnia 
- rezerwat przyrody nieożywionej, św. Krzyż, 
gołoborza Łysej Góry, Łysica, klasztor pobene-
dyktyński z relikwiami, Muzeum Zegarów w Ję-
drzejowie, Jaskinia Raj, muzeum Mikołaja Reja 
w Nagłowicach. Osada Średniowieczna w Hucie 
Szklanej - warsztaty interaktywne, Centrum 
Neandertalczyka. Krajno - Park Rozrywki i Mi-
niatur, Kielce - Geopark, Rezerwat Krzemionki 
k. Ostrowca Świętokrzyskiego.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 181 zł od 190 zł od 227 zł
3-dniowa od 284 zł od 295 zł od 340 zł

Przykładowy program:
1 dzień: Muzeum Zegarów w Jędrzejowie, 

Tokarnia - skansen, zamek w Chęcinach, Ja-
skinia Raj.

2 dzień: Św. Krzyż, klasztor pobenedyktyński, 
gołoborza Łysej Góry, Święta Katarzyna, Łysica.

3 dzień: Kielce - starówka, Muzeum Zabawek, 
Muzeum Lat Szkolnych Żeromskiego, Energe-
tyczne Centrum Nauki, Kadzielnia.

 GORCE                                                 
1 dzień: Rabka - Muzeum im. Władysława 

Orkana, park zdrojowy. Rabkoland, Muzeum 
Orderu Uśmiechu. Chabówka - Skansen Tabo-
ru kolejowego. „BÓR NA CZERWONEM” - rezer-
wat torfowiskowy - spacer ścieżką dydaktycz-
ną, Dębno - drewniany kościółek św. Michała 
(zabytek UNESCO). 

2 dzień: Wędrówka górska na Turbacz lub Wę-
drówka ścieżkami dydaktycznymi Gorczań-
skiego Parku Narodowego.

3 dzień: Kluszkowce - Ścieżka Przyrodniczo-
-Edukacyjna na Górę Wdżar, Alpine Coaster

Łopuszna - Dom pamięci ks. prof. Józefa Tischne-
ra, kościółek drewniany i cmentarz z grobem  
ks. Tischnera, dwór Tetmajerów.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 163 zł od 174 zł od 206 zł
3-dniowa od 242 zł od 253 zł od 298 zł
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GÓRY I NIE TYLKO - WYCIECZKI WIELODNIOWECena zawiera:  transport autokarowy,  
miejsca gratis dla opiekunów (1 na 15 osób),  
opiekę pilota lub przewodnika, rezerwację wstępów do zwiedzanych obiektów, zakwaterowanie  
w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie obiadokolacje, śniadania).

 BIESZCZADY                                      
Jezioro Solińskie, Łańcut - pałac, Lesko, Sanok - 
Muzeum Ikon, Ustrzyki Dolne - Muz. Przyrodni-
cze BPN, Równia - cerkiew, wejście na Połoninę 
Wetlińską, Połonina Caryńska, Tarnica, Przy-
sieki - Skansen Archeologiczny Karpacka Troja.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

3-dniowa od 301 zł od 314 zł od 371 zł

DODATKOWO: wycieczka do Lwowa + 42 zł, 
dyskoteka w pianie + 20 zł, traperska wypra-
wa wozami + 45 zł, spływ pontonami, quady, 
zajęcia linowe.

Przykładowy program:
1 dzień: Łańcut - pałac, Muzeum Ikon oraz 

skansen w Sanoku.
2 dzień: wędrówka górska po Połoninie We-

tlińskiej lub wejście na Tarnicę, drewniana 
cerkiew w Równi.

3 dzień: zapora w Solinie, rejs statkiem po Je-
ziorze Solińskim, Muzeum Przyrodnicze Biesz-
czadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach 
Dolnych, Lesko - synagoga, kirkut, zamek 
Kmitów.

 GÓRY OPAWSKIE                              
Zamek w Mosznej, Nysa - „Śląski Rzym”, Gło-
gówek, Prudnik, Głuchołazy, Kędzierzyn Koźle 
- rejs po Odrze, Góra Świętej Anny, wycieczka 
górska na Biskupią Kopę, „Zaginione Miasto 
Rosenau”, Pławniowice - zespół pałacowo-
-parkowy.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 165 zł od 173 zł od 200 zł

Przykładowy program:
1 dzień: Moszna (zamek o stu wieżach przy-

pominający plenery bajek Disney’a), zwie-
dzanie Nysy -„śląski Rzym” (katedra, pałac, 
fontanna, fortyfikacje).

2 dzień: Głuchołazy lub Głogówek lub Kędzie-
rzyn Koźle - rejs po Odrze.

 KOTLINA KŁODZKA                          
Nysa, Otmuchów, Paczków - stare miasto, Muz. 
Gazownictwa. Kłodzko - stare miasto, twierdza, 
podziemia, muzeum minerałów, Minieuroland - 
Park Miniatur. Wambierzyce, Góry Stołowe - Błędne 
Skały, Karłów - Szczeliniec Wlk., Kudowa, Kaplica 
Czaszek, Duszniki - Muzeum Papiernictwa, Dwo-
rek Chopina, Polanica, Lądek Zdrój, Międzygórze 
- wodospad Wilczki, Ogród Bajek, Kletno - Jaskinia 
Niedźwiedzia, Złoty Stok - Kopalnia Złota, Średnio-
wieczny Park Techniki. Twierdza w Srebrnej Górze, 
sztolnia rud uranu, Kopalnia w Nowej Rudzie 
(warsztaty i programy).

Przykładowy program:
1 dzień: Nysa, Paczków, Złoty Stok - Kopalnia Zło-

ta, Kłodzko: Stare Miasto, Twierdza, podziemia.
2 dzień: Góry Stołowe - Szczeliniec Wielki, 

Czermna - Kaplica Czaszek, Kudowa Zdrój, 
Wambierzyce.

3 dzień: Góry Stołowe - Błędne Skały, Duszni-
ki - Muzeum Papiernictwa, Dworek Chopina.

Przykładowy program:
1 dzień: Świdnica - Rynek, Kościół Pokoju - wpi-

sany na listę UNESCO, Wałbrzych - Zamek Książ, 
Kowary - Park Miniarur Zabytków Dolnego Ślą-
ska lub Sztolnie Kowarskie - Podziemna Trasa 
Turystyczna.

2 dzień: Góry Izerskie - piesza wędrówka na 
Stóg Izerski lub wędrówka na Wysoki Ka-
mień, Szklarska Poręba - wodospad Szklar-
ki, Stara Chata Walońska JUNA.

3 dzień: Szklarska Poręba - wodospad Kamień-
czyka, Leśna - Zamek CZOCHA. KARKONOSZE                                   

Świdnica - kościół Pokoju, Wałbrzych - Eks-
plorapark, Zamek Książ, wycieczka górska na 
Śnieżkę, Karpacz, świątynia Wang, Muzeum 
Karkonoskich Tajemnic, Szklarska Poręba, „We-
stern City” - miasto prosto z Dzikiego Zachodu, 
zwiedzanie Jeleniej Góry, Pławna - zamek 
śląskich legend, Świerzawa - Sudecka Zagroda 
Edukacyjna.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

3-dniowa od 286 zł od 298 zł od 339 zł

+ 10 zł -zwiedzanie Wrocławia
+ 39 zł -wycieczka do PRAGI !
+ 25 zł wycieczka do Skalnego Miasta w Czechach 
lub do Centrum Nauki Iqlandia w Czechach
+ 20 zł wycieczka do ZOO Safarii w Czechach.
Przykładowy program:
1 dzień: Wałbrzych - zamek Książ, Kowary - 

Park Miniatur, Sztolnie Kowarskie.
2 dzień: wycieczka górska na Śnieżkę, schro-

nisko „Samotnia”, Karpacz - Świątynia Wang.
3 dzień: Szklarska Poręba - wodospad Kamieńczy-

ka, w. Szklarki, Jelenia Góra - zwiedzanie miasta.

 GÓRY IZERSKIE - DOLNY ŚLĄSK 
Leśna, zamek Czocha, zamek Rajsko, wyciecz-
ka górska po górach Izerskich, Jelenia Góra, 
zamek Książ, Świdnica, Pławna - zamek ślą-
skich legend, Świerzawa - Sudecka Zagroda 
Edukacyjna.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

3-dniowa od 289 zł od 302 zł od 352 zł

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 176 zł od 186 zł od 225 zł
3-dniowa od 249 zł od 263 zł od 305 zł

+ 20 zł -zwiedzanie Wrocławia
+ 39 zł -wycieczka do PRAGI !
+ 25 zł wycieczka do Skalnego Miasta w Czechach
+ 20 zł wycieczka do ZOO Safarii w Czechach
+ wycieczka do Kuks - perły baroku w Czechach
+ 25 zł wycieczka do Miasteczka Nachod 
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 UZDROWISKA SĄDECKIE            
Krynica - Dom Zdrojowy, Muzeum Nikifora, 
wjazd kolejką gondolową na Jaworzynę Kry-
nicką, wędrówka górska, zwiedzanie Muszy-
ny i Piwnicznej, spływ Popradem, Stary Sącz 
- Klasztor Klarysek, Nowy Sącz - Miasteczko 
Galicyjskie.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

3-dniowa od 242 zł od 252 zł od 294 zł

a także wycieczka 2-dniowa.
Przykładowy program:
1 dzień: Stary Sącz - klasztor Klarysek, Piw-

niczna, Muszyna.
2 dzień: Krynica - Dom Zdrojowy, Muzeum 

Nikifora, wjazd kolejką gondolową na Jawo-
rzynę Krynicką, wędrówka górska.

3 dzień: Tylicz: kościół, cerkiew, rynek, Nowy 
Sącz - ruiny zamku, ratusz, bazylika, synagoga.

 SZLAKIEM RENESANSU                
1 dzień: Kurozwęki - pałac, hodowla bizonów, 

mini ZOO, Sandomierz - starówka, katedra, 
ratusz, zamek, trasa podziemna.

2 dzień: Nałęczów - park zdrojowy: pijalnia 
wód, łazienki. Kazimierz Dolny - starówka, 
zamek, Dom Przybyłów, Fara. Rejs po Wiśle.

3 dzień: Puławy, park pałacowy: świątynia 
Sybilli, Domek Gotycki Czarnolas - Muzeum 
Jana Kochanowskiego.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 208 zł od 221 zł od 262 zł
3-dniowa od 309 zł od 324 zł od 372 zł

DODATKOWO:
• Lublin - zamek, starówka,
• Kozłówka - pałac, Muzeum Socrealizmu,
• Wojciechów - Muzeum Minerałów i Mobilne 

Planetarium „Gemini”, 
• Krzysztopór - zamek.

 ŚWIĘTOKRZYSKI SZLAK                  
 LITERACKI    
1 dzień: Nagłowice - Dworek Mikołaja Reja, 
Jędrzejów - klasztor cysterski z relikwiami bł. 
Wincentego Kadłubka, Muzeum Zegarów, Kiel-
ce - Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskie-
go, Pałac Biskupów Krakowskich, starówka, 
Pomnik Henryka Sienkiewicza, Ulica Sienkie-
wicza, Plac Artystów.
2 dzień: Ciekoty - Dworek Stefana Żeromskie-
go (możliwość zorganizowania całodziennych 
zajęć pt. „Azymut na Żeromskiego”), Święta 
Katarzyna - klasztor Bernardynek, kapliczka 
Żeromskiego, Św. Krzyż, gołoborze Łysej Góry.
3 dzień: Suchedniów - ścieżka dydaktyczna 
śladami Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, 
Skarżysko-Kamienna - Muzeum im. Orła Bia-
łego, Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobram-
skiej, Oblęgorek - Muzeum Henryka Sienkiewi-
cza, Strawczyn - kościół parafialny, w którym 
został ochrzczony Żeromski.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 187 zł od 199 zł od 234 zł
3-dniowa od 282 zł od 294 zł od 335 zł

 BESKID ŻYWIECKI                          
Jezioro Żywieckie - zapora w Czernichowie, 
góra Żar, Żywiec - Pałac Habsburgów, park 
pałacowy, rynek, multimedialne Muzeum 
Browarnictwa; Korbielów - wędrówka górska 
na Halę Miziową, Pilsko, wędrówka górska na 
Rysiankę lub Rycerzową, Jeleśnia - zabytkowa 
drewniana karczma. Naukotechnika - Beskidz-
kie Centrum Nauki.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 153 zł od 159 zł od 188 zł
3-dniowa od 247 zł od 257 zł od 292 zł

DODATKOWO: Góra Żar - lotnisko szybowcowe - 
elektrownia szczytowo-pompowa Żar, Park Li-
nowy Trollandia w Międzybrodziu Żywieckim, 
Milówka - Leśny Gród.

Przykładowy program:
1 dzień: Jezioro Żywieckie - zapora w Czerni-

chowie, góra Żar, Żywiec - Pałac Habsburgów, 
park pałacowy, rynek, multimedialne Mu-
zeum Browarnictwa.

2 dzień: Korbielów - wędrówka górska na Halę 
Miziową, Pilsko lub wędrówka górska na Ry-
siankę lub Rycerzową, Jeleśnia - zabytkowa 
drewniana karczma.

Przykładowy program:
1 dzień: Wejście lub wjazd kolejką na Czantorię  

- przejście na szczyt do granicy polsko - cze-
skiej - możliwość wejścia na wieżę widokową, 
piesze przejście na Soszów Wielki, zejście do 
Jawornika. Wisła - spacer po mieście, Mu-
zeum Beskidzkie.

2 dzień: Wędrówka górska na Stożek lub Ba-
ranią Górę. Galeria trofeów Adama Małysza.

 ZAWOJA                                             
1 dzień: Lipowiec (zamek i skansen), Wado-

wice (Muzeum), Sucha Beskidzka - zamek, 
Centrum Górskie Korona Ziemi. 

2 dzień: Wyjście na Babią Górę, Markowe 
Szczawiny, Muzeum BPN.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 147 zł od 157 zł od 182 zł

 WISŁA - BESKID ŚLĄSKI - 2, 3 dni   
Wisła - zwiedzanie miasta, galeria trofeów 
Adama Małysza, Muzeum Beskidzkie, ścieżka 
przyrodnicza na Baranią Górę do źródeł Wisły, 
wędrówka górska na Stożek. Ustroń - wyjazd 
wyciągiem krzesełkowym na Czantorię, wizyta 
w Leśnym Parku Niespodzianek.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 148 zł od 156 zł od 181 zł
3-dniowa od 248 zł od 258 zł od 293 zł

DODATKOWO: Ustroń - wizyta w Ośrodku Eduka-
cji Ekologicznej „Leśnik”, Równica - Exteme Park. 
Wisła - Park Linowy. Górki - Chlebowa Chata. 
Istebna - Chata Kawuloka, Koniaków - wystawa 
koronek. Bielsko-Biała - Szyndzielnia, Studio Fil-
mów Rysunkowych, Muzeum Fauny i Flory w Ja-
worzu. Ochaby - stadnina koni. Cieszyn - zamek, 
Wieża Piastowska.

GÓRY I NIE TYLKO - WYCIECZKI WIELODNIOWE
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Cena zawiera:  transport autokarowy,  
miejsca gratis dla opiekunów (1 na 15 osób),  
opiekę pilota lub przewodnika, rezerwację wstępów do zwiedzanych obiektów, zakwaterowanie  
w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie obiadokolacje, śniadania).

TEMATYCZNIE - WYCIECZKI WIELODNIOWE

 SZLAK ZAMKÓW KRZYŻACKICH 
Malbork, Gniew, Dobrzyń, Kwidzyń, Pole Grun-
wald, Świeć, Toruń - najpiękniejsze miasto 
gotyckie w Polsce, planetarium, pokaz audio-
wizualny w Domu Kopernika i inne.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

3-dniowa od 328 zł od 348 zł od 418 zł

a także 4-dniowa

Przykładowy program
1 dzień: Toruń - rynek, ratusz, krzywa wieża, 

Dom Kopernika, ruiny zamku, Golub Dobrzyń 
- zamek.

2 dzień: Gniew - zamek, fragmenty fortyfika-
cji miejskich, ratusz, Kwidzyń - zamek, katedra, 
mury obronne.

3 dzień: Malbork - zwiedzanie zamku, Grun-
wald - pole bitwy, Muzeum Bitwy Grun-
waldzkiej.

 TRÓJMIASTO - Pomorze               
Gdańsk - Starówka, katedra, kościół św. Bry-
gidy, Długi Targ, ZOO, Westerplatte, katedra 
w Oliwie, Muzeum Morskie, Europejskie Cen-
trum Solidarności. Hewelianum - centrum 

 TORUŃ - Bydgoszcz    
Przykładowy program
1 dzień: TORUŃ - ŚREDNIOWIECZNE NOWE 
MIASTO: Muzeum Piernika, kościół św. Mikoła-
ja i klasztor dominikanów, Rynek Nowomiejski  
ul. św. Katarzyny, kamienica Gutenberga, ko-
ściół i szpital św. Jakuba, Planetarium im. M. 
Kopernika.
2 dzień: TORUŃ UNESCO - Łuk Cezara, Kościół 
Mariacki, Rynek Staromiejski, Ratusz, Dwór Ar-
tusa, Piernikowa Aleja Gwiazd, Kościół  Ducha 
św., pomnik Kopernika, Flisak, Dom Koperni-
ka, Krzywa Wieża, Droga Królewska, Katedra, 
Brama Mostowa, ruiny Zamku Krzyżackiego. 
3 dzień: BYDGOSZCZ - Stare Miasto, Rynek, 
katedra, Ratusz, rejs statkiem, Kanał Bydgoski.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

3-dniowa od 311 zł od 327 zł od 379 zł

DODATKOWO:
Golub-Dobrzyń, Inowrocław, Ciechocinek.

 POMORZE 
ZACHODNIE + Bornholm               
Szczecin - ratusz, Muzeum Historii Szczeci-
na, Muzeum Narodowe, Zamek Książąt Po-
morskich, Międzyzdroje - Molo, Promenada 
Gwiazd, Gabinet Figur Woskowych, Bałtycki 
Park Miniatur, Zagroda pokazowa Żubrów, Mu-
zeum Muszli i Minerałów, Wyspa Wolin - Wy-
spa wikingów: Centrum Słowian i Wikingów, 
Woliński Park Narodowy, Jezioro Turkusowe, 
Świnoujście: Latarnia Morska, Fortyfikacje, 
Fort Gerharda, Falochrony, Podziemne Miasto,   
Ostoja ptaków Karsiborska Kępa.
Przykładowy program
1 dzień: Szczecin - gotycki ratusz staromiejski 
- Muzeum Historii Szczecina, Muzeum Narodo-
we, Zamek Książąt Pomorskich, katedra św. 
Jakuba, spacer do „Różanki”.
2 dzień: Międzyzdroje: Molo, spacer Prome-
nadą Gwiazd, Gabinet Figur Woskowych, Bał-
tycki Park Miniatur. Wyspa Wolin - Wyspa wi-
kingów: Centrum Słowian i Wikingów, Woliński 
Park Narodowy, Jezioro Turkusowe
Świnoujście: Latarnia Morska, Fortyfikacje, 
Fort Gerharda, Falochrony, Podziemne Miasto.
3 dzień: Kamień Pomorski - średniowieczna 
starówka, Rynek z Ratuszem, Wieża Piastow-
ska i Brama Wolińska, Muzeum Kamieni, Mury 
miejskie, Pałac Biskupi. Kołobrzeg - strefa 
uzdrowiskowa, most portowy, latarnia mor-
ska, stare miasto, port. 

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

3-dniowa od 450 zł od 469 zł od 555 zł

DODATKOWO: 
+ 280 zł Rejs na wyspę Bornholm: 
Przejazd trasą wzdłuż wschodniego, skaliste-
go wybrzeża przez Ardsale, wiatrak-muzeum. 
Svaneke - najmniejsze miasto w Danii, prze-
jazd przez Listed, Gudhejm, Tejn, Alinge do 
Hammershus, ruiny potężnego zamku - jedne-
go z największych w Europie północnej. Prze-
jazd przez Rutsker, Klemensker, Arsballe, Ve-
stemarie do Nylars, jeden z czterech kościołów 
rotundowych, owiany legendą Templariuszy.

Przykładowy program
1 dzień: Toruń - Mały, Duży Rynek, mury miej-

skie, Dom Mikołaja Kopernika, planetarium.
2 dzień: Gdańsk - Długi Targ, Dom Artusa, 

Fontanna Neptuna, kamieniczki, ratusz, 
Gdynia - Okręt Błyskawica, Oceanarium.

3 dzień: Malbork - zamek krzyżacki.

 KRYNICA MORSKA - MIERZEJA         
 WIŚLANA - NADMORSKIE  
 WARSZTATY PRZYRODNICZE  
 5 dni              
Zapraszamy na 5-dniowe warsztaty będące 
interdyscyplinarną edukacją terenową połą-
czoną z wypoczynkiem. Tematy zajęć dobrane 
odpowiednio do wieku dzieci i młodzieży oraz 
warunków pogodowych. Uczestnicy poznają 
gatunki ptaków żyjących nad morzem, nauczą 
się rozróżniać gatunki roślin i zbiorowiska ro-
ślinne, posiądą umiejętność posługiwania się 
mapą topograficzną i wiele innych. W trakcie 
pobytu przeprowadzone jest 14 godzin zajęć (7 
tematów po 2 godziny każdy).
CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem • opiekę pilota na trasie 
• 4 noclegi • 4 śniadania, 4 obiady, 4 kolacje 
• 14 godzin zajęć edukacyjnych • 1 opiekun na 
15 osób gratis.
DODAKOWO PŁATNE:
+ zwiedzanie Malborka, + zwiedzanie Torunia

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

5-dniowa od 629 zł od 669 zł od 769 zł

nauki, Muzeum II wojny Światowej, gra 
miejska; Gdynia - Skwer Kościuszki, Muzeum 
Oceanografii, Experyment; Sopot - molo, rejs 
statkiem; Malbork - zamek krzyżacki, zwie-
dzanie Mierzei Wiślanej; Toruń - Starówka, 
planetarium, Dom Kopernika; Kaszuby - Cen-
trum Edukacyjne Szymbark, Kartuzy, Koście-
rzyna, nadmorskie warsztaty przyrodnicze 
na Mierzei Wiślanej, Mikoszewo - Osada Edu-
kacji Historycznej (warsztaty bursztynnicze), 

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

3-dniowa od 336 zł od 353 zł od 424 zł
4-dniowa od 422 zł od 439 zł od 510 zł
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 SZLAK TATARSKI - PODLASIE      
Narwiański Park Narodowy - ścieżka przyrod-
nicza „Kładka wśród bagien”; Tykocin - Syna-
goga; Białystok - Pałac Branickich, kościół św. 
Rocha; Sokółka - rynek, Muzeum Regionalne; 
Bohoniki - meczet, największy cmentarz mu-
zułmański w Polsce; Krynki - ruiny Wielkiej 
Synagogi, cerkiew prawosławna; Kruszyniany 
- drewniany meczet muzułmański - najstarszy 
w Polsce; Osowiec - fortyfikacje carskiej twier-
dzy; Biebrzański Park Narodowy.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

3-dniowa od 355 zł od 378 zł od 450 zł

 BESKID NISKI     
 I SZLAK ROPY NAFTOWEJ                                    
1 dzień: Ciężkowice - Skamieniałe Miasto, 

Biecz-Bóbrka - najstarsza na świecie ko-
palnia ropy naftowej, Muzeum Przemysłu 
Naftowego.

2 dzień: Rymanów Zdrój - huta szkła, uzdro-
wisko, Iwonicz Zdrój - uzdrowisko, wędrówka 
górska.

3 dzień: Krosno - Muzeum Lamp Naftowych, 
Jasło - Skansen Archeologiczny „Karpacka 
Troja”.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

3-dniowa od 290 zł od 303 zł od 356 zł

DODATKOWO:
Sanok - Muzeum Budownictwa Ludowego.

 PERŁY PODKARPACIA                   
1 dzień: Dębno - zamek rycerski, Łańcut - za-

mek Lubomirskich, park pałacowy, powo-
zownia, oranżeria.

2 dzień: Przemyśl - rynek, Zamek Kazimie-
rzowski, Kopiec Tatarski, Jarosław - rynek, 
Kolegiata, cerkiew, Kamienica Orsettich.

3 dzień: Sanok - Muzeum Budownictwa Lu-
dowego, Bóbrka - najstarsza na świecie 
kopalnia ropy naftowej, Muzeum Przemysłu 
Naftowego.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

3-dniowa od 297 zł od 314 zł od 364 zł

 ZAMOŚĆ i ROZTOCZE                      
Zamość - renesansowy rynek, ratusz, kolegia-
ta, Pałac Zamoyskich, Zwierzyniec - Kościół 
na wodzie, spacer po Roztoczańskim Parku 
Narodowym, Klemensów - pałac, Rezerwat 
„Szumy”, Sandomierz, Baranów Sandomierski.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

3-dniowa od 320 zł od 336 zł od 388 zł

Przykładowy program
1 dzień: pałac w Baranowie Sandomierskim, 

Sandomierz - starówka, katedra, ratusz, za-
mek, trasa podziemna.

2 dzień: Zamość - Renesansowy Rynek, Ratusz, 
Mury Obronne, Rotunda, Katedra, Arsenał, 
Muzeum Zamojskie, Bożnica, kolegiata.

3 dzień: Roztoczański Park Narodowy, 
Zwierzyniec - kościół na wodzie, drewniana 
dzwonnica.

Przykładowy program
1 dzień: Zwiedzanie Lublina: zamek - ekspozy-

cje, Kaplica Trójcy Świętej, Baszta, Stare Mia-
sto, Ratusz, Brama Krakowska, Plac Łokietka, 
kamieniczki staromiejskie.

2 dzień: Przejazd do Zamościa: Muzeum Za-
mojskie, Renesansowy Rynek, Ratusz, Mury 
Obronne, Rotunda, Katedra, Muzeum Barwy 
i Oręża „Arsenał”, Bożnica.

3 dzień: Łańcut - zamek ze stajniami i wo-
zownią.

Przykładowy program
1 dzień: Ciechanowiec - Skansen Mazowiecko-

-Podlaski. Siemiatycze - Kościół rzymskokato-
licki p.w. WNMP, Cerkiew prawosławna p.w. 
Świętych Piotra i Pawła, cmentarz żydowski.
Grabarka - święta Góra Prawosławia: kaplicz-
ka i studnia z wodą o cudownych właściwo-
ściach. Wzgórze Pokutników ze słynnym 
„lasem krzyży” rekonstrukcja XVIII wiecznej 
cerkwi p.w. Przemienienia Pańskiego. 

2 dzień: Białowieża - wycieczka po Polanie Bia-
łowieskiej (cerkiew Św. Mikołaja, architektu-
ra drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, 
Park Dyrekcyjny). Rezerwat Pokazowy Żu-
brów (tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki 
i wilki). Ścisły Rezerwat - zwiedzanie Biało-
wieskiego Parku Narodowego. 

3 dzień: Hajnówka - cerkiew. Drohiczyn - hi-
storyczny gród, miasto, gdzie koronowano 
króla Rusi: góra zamkowa, dawne grodzi-
sko, punkt widokowy, Muzeum Diecezjalne 
kościoły i klasztory Drohiczyna: katedral-
ny, franciszkanów, benedyktynek.

 BIAŁOWIEŻA                                     
Białowieża - cerkiew św. Mikołaja, architektura 
drewniana Białowieży, Białowieski Park Naro-
dowy, Rezerwat ścisły i Rezerwat Pokazowy 
Żubrów, Ciechanowiec - Skansen, Siemiatycze - 
Cerkiew prawosławna, Grabarka - święta Góra 
Prawosławia, Hajnówka - cerkiew.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

3-dniowa od 322 zł od 342 zł od 402 zł

DODATKOWO: 
Kazimierz Dolny - starówka, zamek; Lublin - za-
mek, starówka; Kozłówka - Pałac Zamoyskich.

TEMATYCZNIE - WYCIECZKI WIELODNIOWE

 LUBLIN, ZAMOŚĆ, ŁAŃCUT   
Lublin - stare miasto, Brama Krakowska, ra-
tusz, zamek, katedra. Zamość - renesansowy 
rynek, ratusz, kolegiata, Pałac Zamoyskich, 
Łańcut - zespół pałacowo-parkowy.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

3-dniowa od 320 zł od 336 zł od 388 zł
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 SZLAK WINA I MIODU                           
1 dzień: Zielona Góra - spacer po mieście SZLA-

KIEM BACHUSA - pomnik Winiarki, stare mia-
sto, rynek, ratusz, pomnik Bachusa, Muzeum 
Ziemi Lubuskiej, Palmiarnia i Park Winny 
(dawna winnica). 

2 dzień: Ochla - Muzeum Etnograficzne - Skan-
sen w Ochli z jedyną w Polsce plenerową 
ekspozycją winiarską oraz winnicą. Pszczew - 
Skansen pszczelarski - zwiedzanie z degusta-
cją słynnych miodów nadnoteckich. Opactwo 
Cystersów w Gościkowie-Paradyżu lub zamek 
joannitów w Łagowie. 

3 dzień: Międzyrzecki Rejon Umocniony, Świe-
bodzin - pomnik Chrystusa Króla. Powrót w 
godzinach wieczornych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

3-dniowa od 322 zł od 339 zł od 401 zł

 ZIEMIA LUBUSKA i WROCŁAW                  
1 dzień: Wrocław - stare miasto, Panorama 

Racławicka, Ostrów Tumski, Aula Leopoldina. 
2 dzień: Ochla - Muzeum Etnograficzne-Skan-

sen w Ochli z jedyną w Polsce plenerową 
ekspozycją winiarską oraz winnicą. Pszczew - 
Skansen pszczelarski: zwiedzanie z degusta-
cją słynnych miodów nadnoteckich. Zielona 
Góra: spacer po mieście SZLAKIEM BACHUSA -  
pomnik Winiarki, stare miasto, rynek, ratusz, 
pomnik Bachusa, Muzeum Ziemi Lubuskiej  
Palmiarnia i Park Winny (dawna winnica). 

3 dzień: Międzyrzecki Rejon Umocniony, Świe-
bodzin - pomnik Chrystusa Króla. Powrót w 
godzinach wieczornych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

3-dniowa od 320 zł od 340 zł od 400 zł

+ całodniowa wycieczka do Berlina (45 zł)

 MAZURY - SUWALSZCZYZNA              
Olsztyn - Park Przygody Nowa Makumba, 
Święta Lipka, Wilczy Szaniec, Kętrzyn, Giżycko 
- twierdza Boyen, Mikołajki, Mrągowo, zamek 
w Reszlu, Wigierski Park Narodowy, rejs stat-
kiem po jeziorze Wigry, Cisowa Góra - suwalska 
Fujiyama, zespół klasztorny w Wigrach, Kanał 
Augustowski, Dolina Rospudy, Mamerki „Mia-
sto Brygidy” - Muzeum II Wojny Świat.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

3-dniowa od 360 zł od 380 zł od 460 zł

 SZLAK PIASTOWSKI - 3 dni             
Zwiedzanie pałacu w Kórniku. Poznań: starówka, 
ratusz, Muzeum Narodowe, Katedra (groby), kościół 
farny, Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Malta”. 
Pobiedziska - Park Miniatur. Ostrów Lednicki. Bisku-
pin - Interaktywne Muzeum Rybactwa, Wenecja 
- przejazd kolejką wąskotorową, Muzeum Kolejek. 
Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego, 
Katedra, Muzeum Archidiecezjalne. Strzelno: Ba-
zylika, kamieniczki na rynku, rotunda. Kruszwica: 
Mysia Wieża, rejs statkiem po jeziorze Gopło, Licheń 
- zwiedzanie bazyliki Żnin - miasteczko Western Si-
lverado City, Rogowo - Zaurolandia.
Przykładowy program
1 dzień: Kruszwica - Mysia Wieża, kolegiata, 

rejs po Jez. Gopło, Strzelno - Bazylika Św. 
Trójcy, rotunda św. Prokopa, rynek.

2 dzień: Żnin-Biskupin - przejazd kolejką wą-
skotorową, Biskupin, Gniezno: Archikatedra 
z Drzwiami Gnieźnieńskimi, Muzeum Począt-
ków Państwa Polskiego.

3 dzień: Ostrów Lednicki, Poznań: Ostrów Tumski, 
Katedra - groby Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

3-dniowa od 311 zł od 330 zł od 382 zł

Przykładowy program
1 dzień: Olsztyn: spacer po mieście, Bazylika 

konkatedralna. Mrągowo - amfiteatr na 
brzegu Jeziora Czos, gdzie corocznie odbywa 
się „Picnic Country”. Spacer po mieście: ratusz 
miejski i dawna Strażnica Bośniacka.

2 dzień: Św. Lipka - zwiedzanie: Bazylika p.w. 
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, kruż-
ganki z zabytkowymi freskami, Reszel - Za-
mek biskupów warmińskich. Kętrzyn - zamek 
krzyżacki, obronny kościół gotycki św. Jerze-
go. Wilczy Szaniec - kwatera Hitlera.

3 dzień: Wigry: Zespół Klasztorny Kamedułów 
w jeden z najcenniejszych zabytków Suwalsz-
czyzny, miejsce pobytu Papieża Jana Pawła II 
podczas pielgrzymki do Polski w 1999 r. Rejs 
statkiem po Jeziorze Wigry.

 KOPALNIA SOLI W BOCHNI*        
 - NOWY WIŚNICZ     
Zwiedzanie zabytkowej kopalni + NOCNY PO-
BYT W KOPALNI* - specyficzny mikroklimat, 
leczy schorzenia górnych dróg oddechowych.
DODATKOWO:
Zamek Lubomirskich w Nowym Wiśniczu lub 
Park Archeologiczny w Bochni, Muzeum Motyli.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 183 zł od 191 zł od 219 zł

 TAJEMNICE                                                  
 II WOJNY ŚWIATOWEJ                              
1 dzień: Zamek Książ - trasa "śladami tajemnic 

II wojny światowej" - obejmuje część baro-
kową, komnaty, miejsca nieodbudowane 
od czasów wojny, tunel podziemny. Rzeczka 
- wejście do kompleksu podziemnego. Jest 
on pozostałością po jednym z najbardziej 
tajemniczych przedsięwzięć górniczych i bu-
dowlanych, prowadzonych w czasie II wojny 
światowej przez III Rzeszę w Górach Sowich.

2 dzień: Kompleks Osówka, zwiedzanie pod-
ziemnej trasy oraz zwiedzanie terenów wokół 
kompleksu w tym nieudostępnione wejścia, 
umocnienia i bunkry. Wejście na szczyt Osów-
ki, zwiedzanie bunkrów i silosów. Kompleks 
Włodarz. Po drodze zwiedzanie niedostępnych 
bunkrów i budowli betonowych, składów 
skamieniałego cementu, tajemniczych beto-
nowo-metalowych budowli i zbiorników wod-
nych; wejście do podziemnego kompleksu. 
Pływanie łodzią pod ziemią.

3 dzień: Sztolnie walimskie, zamek Grodno, 
Góry Sowie.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 182 zł od 193 zł od 231 zł
3-dniowa od 270 zł od 281 zł od 325 zł

Cena zawiera:  transport autokarowy,  
miejsca gratis dla opiekunów (1 na 15 osób),  
opiekę pilota lub przewodnika, rezerwację wstępów do zwiedzanych obiektów, zakwaterowanie  
w domach wczasowych, pensjonatach lub hotelach, wyżywienie obiadokolacje, śniadania).

TEMATYCZNIE - WYCIECZKI WIELODNIOWE
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 - I MEJSCE W POLSCE w latach 2009 - 2016 
(wg rankingu Rynku Podróży)

ZIELONE SZKOŁY

• przejazd PKP lub autokarem LUX,
• 6/7/13 noclegów,

• pełne wyżywienie,
• dyskoteki i ogniska,

• opiekę medyczną,
• pobyt 1 opiekuna na ok. 15 dzieci.

 JAROSŁAWIEC 8-14 dni                  
Jarosławiec to nadmorska miejsco-
wość z pięknymi plażami i profesjonalną bazą 
turystyczną. Miejscowość charakteryzuje spe-
cyficzny mikroklimat pomocny w leczeniu cho-
rób układu oddechowego, nerwowego, układu 
krążenia i chorób zawodowych. 
Ośrodek Kolonijno Wczasowy „Rafa” poło-
żony w centrum Jarosławca, 150 m od morza. 
Posiada pokoje 4 i 5 osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym (w pokoju tapczany i łóżka pię-
trowe). Do dyspozycji uczestników: jadalnia 
(oddzielny budynek), siłownia, sklepik, kryty 

 MRZEŻYNO 8-14 dni                  
Mrzeżyno to nadmorska miejscowość wypo-
czynkowa położona niedaleko Kołobrzegu.  W 
Mrzeżynie znajduje się port żeglarski i przy-
stań rybacka. Zawartość jodu w tych okolicach 
jest najwyższa w warunkach klimatu morskie-
go na kontynencie europejskim. 
Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny 
SUS usytuowany jest w Mrzeżynie na skraju 
wydmy przy jednym z głównych zejść na plażę. 
Ośrodek dysponuje pokojami 1-, 2-, 3-, 4- oso-

 ZAKOPANE 8-14 dni          
Willa Tatry położona jest w malowniczej 
miejscowości Murzasichle oddalonej o 6 km od 
Zakopanego. Do dyspozycji gości są pokoje 2,3 
i 4-osobowe o wysokim standardzie, z łazien-
kami i TV. Ośrodek dysponuje salą telewizyjną, 
TV-video oraz salą konferencyjną, gdzie orga-
nizowane są szkolenia, konferencje, spotkania 
integracyjne. Obok Willi znajduje się plac zabaw 
dla dzieci.
Zapewniamy: zwiedzanie Zakopanego z 
przewodnikiem (dowóz autokarem): Wielka 
Krokiew, Krupówki, Muzeum Kornela Maku-

szyńskiego, kościół i cmentarz na Pęksowym 
Brzyzku, wycieczki górskie z przewodnikiem 
tatrzańskim (dowóz autokarem): Dolina Koście-
liska lub Morskie Oko (bilety wstępu na wyciecz-
kach), 1 prelekcja w Chacie Regionalnej „Folklor i 
obyczaje w górach”
ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki. Do 
dyspozycji dzieci: teren do zabaw, boiska, sala 
w której można zorganizować dyskoteki, sala 
bilardowa, stół do ping-ponga, piłkarzyki, świe-
tlica z RTV, kawiarnia, stołówka. Ubezpieczenie, 
opieka przewodnika na wycieczkach.

CENA: Autokar

8-dniowe od 594 zł
14-dniowe od 959 zł

CENA: PKP Autokar

8-dniowe od 739 zł od 819 zł
14-dniowe od 1169 zł od 1249 zł

CENA: PKP Autokar

8-dniowe od 759 zł od 839 zł
14-dniowe od 1189 zł od 1269 zł

W cenie: wycieczka autokarowa do Darłowa  
i Darłówka z przewodnikiem, rejs statkiem.

W cenie: wycieczka autokarowa do Kołobrze-
gu, Piracka Przygoda w Reducie Solnej.

W cenie: wycieczka autokarowa do Zakopa-
nego i wycieczki górskie z przewodnikiem 

tatrzańskim.

basen z pod-
g r z e w a n ą 
wodą, boiska 
sportowe do 
siatkówki, ko-
szykówki i piłki nożnej, plac zabaw, stoły do 
tenisa, sprzęt sportowy, bilard, 2 hale sporto-
we,10 przenośnych luster, sale lekcyjne, sala 
dyskotekowa z profesjonalnym sprzętem typu 
światło – dźwięk, sala telewizyjna. Zapewnia-
my ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki, 
inhalacje, całodobową opiekę pielęgniarki.

bowymi oraz pokojami z łazienką i balkonem. 
Wszystkie wyposażone w telewizor, zastawę 
stołową oraz czajnik. Na terenie ośrodka znaj-
duje się przestronna stołówka, kawiarnia, sau-
na, siłownia, salki szkolne, baza rehabilitacyj-
na i odnowy biologicznej, boisko do siatkówki 
i koszykówki, boisko wielofunkcyjne, bilard, 
stoły do tenisa, bawialnia dla dzieci oraz drew-
niany plac zabaw (zjeżdżalnie, huśtawki, mini 
ścianka wspinaczkowa).

HIT POPRZEDNIEGO SEZONU

HIT POPRZEDNIEGO SEZONU

HIT POPRZEDNIEGO SEZONU

Ceny „Zielonych Szkół” są do negocjacji 
w zależności od ośrodka, terminu i progra-
mu pobytu. Więcej ofert w osobnej ulotce 
oraz na stronie: www.indexpolska.com.pl
Oprócz proponowanych ofert proponujemy 
wyjazdy do wielu innych miejscowości w 
Polsce i Europie, a programy przygotowuje-
my indywidualnie. Zapraszamy również do 
organizacji „Białych Szkół”.

 BIESZCZADY 7/14 dni                         
Kompleks Natura Park  - cena: od 779/1269 zł

 WISŁA 7/14 dni                         
Ośrodek Krokus  - cena: od 569/949 zł

 ROZTOCZE 7/14 dni                         
Ośrodek Krokus  - cena: od 769/1213 zł

 DARŁÓWKO 8/14 dni                         
OW Gniewko  - cena: od 834/1214 zł

 SIANOŻĘTY 8/14 dni                         
OW Nemo  - cena: od 739/1119 zł

 MRZEŻYNO 8/14 dni                         
OW Sus  - cena: od 759/1189 zł

CENA ZIELONYCH SZKÓŁ ZAWIERA:
  KONTAKT: e.krzystala@indexpolska.com.pl  •  kom. 795 499 687  •  tel. 32 781 83 41
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WYCIECZKI ZAGRANICZNE - JEDNODNIOWEPONAD 400.000 
ZADOWOLONYCH 
KLIENTÓW   

 WIEDEŃ                               
Zwiedzanie miasta: Ring Strasse, opera, ra-
tusz, Hoffburg, Katedra św. Stefana, ul. Graben 
- kolumna św. Trójcy, Schönbrunn - letnia rezy-
dencja cesarskiej rodziny Habsburgów, spacer 
po ogrodach, Prater - wesołe miasteczko.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 129 zł od 145 zł od 175 zł

Jarmarki świąteczne w Wiedniu. Udział 
w słynnym jarmarku świątecznym, możliwość 
zrobienia zakupów.

 DREZNO                            
Zwiedzanie miasta: Pałac Zwinger, Opera, Pałac 
Residenzschloss: Zielony Skarbiec, Kościół NMP.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 129 zł od 145 zł od 175 zł

 PRAGA                                    
Zwiedzanie miasta - Stare Miasto: Trakt Kró-
lewski,Teatr Stanowy, Karolinum, Rynek Sta-
rego Miasta: Ratusz, Zegar Orloj, kościół św. 
Mikołaja, Pałac Golz-Kińskych, gotycki Kościół 
Marii Panny, pomnik Jana Husa. Zwiedzanie 
Hradczan: Loreta, Klasztor na Strachowie, uro-
czysta odprawa warty przed Pałacem Prezy-
denckim, zwiedzanie katedry św.Wita (Kaplica 
św.Wacława i Krypta Królewska), Zamek Kró-
lewski, spacer Złotą Uliczką do wieży Dalibora, 
krótki czas wolny. Przejście na Małą Stranę, 
zwiedzanie Kościoła Św.Mikołaja, Most Karola. 

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 129 zł od 145 zł od 175 zł

 BERLIN + TROPICAL ISLAND         
Całodzienny pobyt na „Tropikalnej Wyspie” - las 
tropikalny, błękitne morze, laguny i piaszczy-
ste plaże. Idealny klimat przez cały rok (powie-
trze 25°C, woda 28-31°C).

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 155 zł od 175 zł od 205 zł

 BERLIN                                 
Spacer po Alexanderplatz z wieżą telewizyjną, 
aleją Unter den Linden do Bramy Brandenbur-
skiej, Muzeum Pergamon, Reichstag, Europa - 
Center, spacer Kurfurstendammstrasse.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 155 zł od 175 zł od 205 zł

 SŁOWACJA                   
Zamek Orawski, kąpiel w basenach termalnych 
w Besenowej lub Liptowskim Mikulasu, Demia-
nowska Jaskinia Wolności.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 69 zł od 75 zł od 95 zł

 OSTRAVA - Centrum Nauki 
Zwiedzanie Świata Techniki i Nauki  www.
stcostrava.cz/pl  Spacer po mieście: Rynek 
Masaryka, gmach Starego Ratusza, apteka 
„U Zlaté koruny“, mariański słup morowy z 
1702 r., figura św. Floriana, secesyjny Plac 
Jiráska, zwany tradycyjnie Kurzy Rynek, Plac 
Smetany, gmach Teatru Antonína Dvořáka, 
kościół św. Wacława z XIII w. katedra Boskiego 
Zbawiciela.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 49 zł od 52 zł od 65 zł

 CZECHY - MORAWSKI KRAS       
Zwiedzanie Jaskini Macochy z przepłynięciem 
łodziami podziemną rzeką Punkwą.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 85 zł od 89 zł od 119 zł

 CZECHY   
 BESKID ŚLĄSKO-MORAWSKI    
Zwiedzanie Muzeum Samochodów TATRA, 
Skansenu Kultury Wołoskiej, wjazd na Pustew-
ny, Stramberg.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

1-dniowa od 69 zł od 75 zł od 95 zł

Jarmarki Świąteczne :
WIEDEŃ, PRAGA, BUDAPESZT,  

BERLIN, DREZNO, NORYMBERGA
1 dzień - od 129 zł
2 dni  - od 269 zł

NOWOŚĆ !
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NOWOŚĆ ! - WYCIECZKI PROMOWE

 SPISZ - Słowacki Raj       
- 2, 3 dni 
PROGRAM:
1 dzień: Kezmarok - zabytkowa miejscowość 

Słowackiego Spiszu, zwiedzanie Starego 
Miasta, zamku; Tatrzańska Łomnica - wjazd 
kolejką na Łomnicę lub spacer w Tatry.

2 dzień: Park Narodowy Słowacki Raj - wę-
drówka najpiękniejszymi dolinami parku.

3 dzień: Lewocza - zwiedzanie średniowiecz-
nej starówki, Spiski Hrad - największe ruiny 
zamku na Słowacji, Spiska Kapitula - katedra, 
kąpielisko termalne w Popradzie.

 SŁOWACJA - 2,3 dni          
 Orawa - Tatry 
PROGRAM: 
1 dzień: Orawski Podzamok - zwiedzanie 

jednego z najpiękniejszych średniowiecznych 
zamków na Słowcji, Skansen Wsi Orawskiej.

2 dzień: Liptowski Mikulasz - zwiedzanie 
Starówki, kąpielisko termalne Besenova lub 
Tatralandia, Jaskinia Lodowa, Dymianowska 
Dolina.

3 dzień: Stary Smokowiec, Szczyrbskie Je-
zioro, wjazd kolejką na Tatrzańską Łomnicę, 
wędrówka górska z przewodnikiem.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 219 zł od 229 zł od 289 zł
3-dniowa od 329 zł od 349 zł od 409 zł

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 1/2 noclegi w pensjonatach,
• 1/2 śniadania, 1/2 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NW.

WYCIECZKI ZAGRANICZNE - WIELODNIOWE DZIAŁAMY JUŻ 
OD 1994 ROKU !

 RYGA, SZTOKHOLM, 
TURKU, HELSINKI, TALLIN 
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd w kierunku Rygi.
2 dzień: Przyjazd do Rygi, zwiedzanie - Sta-
re Miasto: kościół św. Piotra, Dom Bractwa 
Czarnogłowych, Ratusz, protestancka katedra 
NMP, plac Katedralny, zespół średniowiecznych 
kamieniczek - Trzej Bracia, Mała i Wielka Gildia 
Kupiecka, Parlament - dawny budynek rycer-
stwa inflanckiego, fragmenty murów obron-
nych z Basztą Prochową. Obiad. Zaokrętowanie 
na prom z Rygi do Sztokholmu (rejs nocny).
3 dzień: Śniadanie na statku, wyokrętowanie 
w Sztokholmie. Zwiedzanie miasta z przewod-
nikiem: ratusz miejski, Pałac Królewski, stare 
miasto Gamla Stan, muzeum Vasa przybliżają-
ce historię XVII-wiecznego okrętu wojennego, 
który zatonął w trakcie swojego pierwszego 
rejsu. Wieczorem zaokrętowanie na statek do 
Turku. Obiadokolacja na statku.
4 dzień: Po śniadaniu wyokrętowanie w fińskim 
porcie Turku. Spacer po starówce dawnej stolicy 
Finlandii: zamek Turun Linna, gotycka katedra, 
główny plac targowy. Przejazd do Helsinek: zwie-
dzanie z przewodnikiem: aleja Mannerheima i 
budynek Parlamentu, wykuty w skale kościół pro-
testancki Temppeliauko, Park Sibeliusa z pomni-
kiem kompozytora i stadion olimpijski z pomni-
kiem Paavo Nurmiego. Spacer po centrum: Plac 
Senacki z Katedrą Luterańską i pomnikiem cara 
Aleksandra II, prawosławny Sobór Uspienski. Za-
okrętowanie, obiadokolacja, nocny rejs do Tallina.
5 dzień: Po śniadaniu wyokrętowanie w porcie w 
Tallinie. Piesze zwiedzanie Tallińskiej Starówki: Gór-
ne Miasto (Wzgórze Tompea, zamek z wieżą Długi 
Herman, katedra Aleksandra Newskiego, Katedra 
Domska, baszta Kiek in de Kok i mury miejskie) i Dol-
ne Miasto (rynek, ratusz, kamieniczki Trzy Siostry, 
baszta Gruba Małgorzata, obwarowania miejskie). 
Objazd po mieście: pałac i park w Kadriorgu (z ze-
wnątrz) i nadmorska dzielnica Pirita. Obiad we wła-
snym zakresie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski.
6 dzień: Przyjazd do Polski.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

6-dniowa od 950 zł od 990 zł od 1130 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• noclegi w kabinach wewn. 4-osob.,
• wyżywienie - zgodnie z programem,
• opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW.

 PETERSBURG,       
HELSINKI, TALLIN, RYGA 
PROGRAM:
1 dzień: około południa wyjazd w kierunku Tallina.
2 dzień: przyjazd do Tallina. zwiedzanie Talliń-
skiej Starówki: Górne Miasto (Wzgórze Tompea, 
zamek z wieżą Długi Herman, katedra Aleksandra 
Newskiego, Katedra Domska, baszta Kiek in de 
Kok i mury miejskie) i Dolne Miasto (rynek, ratusz, 
kamieniczki Trzy Siostry, baszta Gruba Małgorzata, 
obwarowania miejskie). Lunch. Przeprawa pro-
mem Tallin-Helsinki-Petersburg. Nocleg na promie 
w kabinach 4 osob. wewnętrznych z łazienkami.
3 dzień: śniadanie, odprawa graniczna. Przejazd do 
Peterhofu - Wielki Pałac Peterhof -jednego z naj-
piękniejszych i najbogatszych pałaców całego świata. 
Spacer wokół pałacu po parku, gdzie znajdują się 
144 fontanny. Powrót do Petersburga. Zwiedzanie: 
Twierdza Pietropawłowska, Plac św. Izaaka, Sobór 
św. Izaaka, Plac Senacki ze słynnym pomnikiem Pio-
tra I - „Miedziany Jeździec”, nabrzeże Uniwersyteckie i 
Pałacowe. Gmach Sztabu Generalnego oraz Pałacu Zi-
mowego. Obiadokolacja. Powrót na nocleg na prom.
4 dzień: śniadanie, dalsze zwiedzanie Petersburga - 
spacer po Newskim Prospekcie - katedra Kazańska, Cer-
kiew Zbawiciela na Krwi (wewnątrz). Rejs statkiem po 
rzekach i kanałach Petersburga, zwanego „Wenecją 
Północy” (miasto położone jest na 42 wyspach, prze-
pływa przez jego obszar ponad 100 kanałów). Obiad. 
Transfer na prom, wypłynięcie w rejs do Helsinek.
5 dzień: śniadanie na promie. Przypłynięcie do 
Helsinek: zwiedzanie współczesnej stolicy Finlandii: 
aleja Mannerheima i budynek Parlamentu, wykuty 
w skale kościół protestancki Temppeliauko, spacer 
po centrum: Plac Senacki z Katedrą Luterańską i 
pomnikiem cara Aleksandra II, prawosławny Sobór 
Uspienski. Zaokrętowanie na nocny prom do Tallina. 
Obiadokolacja na promie, nocleg.
6 dzień: śniadanie na statku, wyokrętowanie w Talli-
nie. Przejazd do Rygi. Spacer po Rydze min.: Stare Mia-
sto: kościół św. Piotra, Dom Bractwa Czarnogłowych, 
Ratusz, protestancka katedra NMP, plac Katedralny, ze-
spół średniowiecznych kamieniczek - Trzej Bracia. Czas 
wolny na obiad we własnym zakresie. Wyjazd do Polski.
7 dzień: przyjazd w godzinach rannych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

7-dniowa od 1460 zł od 1530 zł od 1690 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• noclegi w kabinach wewn. 4-osob.,
• wyżywienie - zgodnie z programem,
• opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW.
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WYCIECZKI ZAGRANICZNE - WIELODNIOWEPONAD 400.000 
ZADOWOLONYCH 
KLIENTÓW   

 PRAGA - Kutna Hora               
 lub Morawski Kras  
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd we wczesnych godzinach ran-

nych. Przejazd do Kutnej Hory, wpisanej na 
Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Przyrodniczego UNESCO, najciekawszego 
i najcenniejszego miasta w okolicach Pragi. 
Zwiedzanie: Katedra św. Barbary, historycz-
ne centrum miasta, Czeskie Muzeum Srebra, 
Kamienny Dom, Kamienna Fontanna, Kaplica 
Wszystkich świętych. 

lub: Przejazd do Morawskiego Krasu w pobliżu 
Brna. Przejazd „pociągiem” do Jaskinii Punke-
vni, zwiedzanie Jaskini i przepłynięcie łodzia-
mi podziemną rzeką Punkvą przez malowni-
cze groty, wjazd kolejką linową nad przepaść 
Macochę (139 m głębokości). Wyjazd do Pragi.

lub: zwiedzanie Pragi. Obiadokolacja, zakwa-
terowanie w hotelu, nocleg.

2 dzień: śniadanie, zwiedzanie Pragi: Nowe  
Miasto - Plac Wacława, Muzeum Narodowe 
przejście przez Bramę Prochową na Stare 
Miasto: Trakt Królewski,Teatr Stanowy, Karo-
linum, Rynek Starego Miasta: Ratusz, Zegar 
Orloj, kościół św. Mikołaja, Pałac Golz-Kiń-
skych, gotycki Kościół Marii Panny, pomnik 
Jana Husa. Spacer po dzielnicy Żydowskiej, 
Cmentarz, Ratusz, Synagogi; Rudolfinum. 
Czas wolny, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, wymeldowanie z hotelu. Zwie-
dzanie Hradczan: Loreta, Klasztor na Strachowie, 
uroczysta odprawa warty przed Pałacem Prezy-
denckim, zwiedzanie katedry św.Wita (Kaplica 
św.Wacława i Krypta Królewska), Zamek Królew-
ski, spacer Złotą Uliczką do wieży Dalibora, krótki 
czas wolny. Przejście na Małą Stranę, zwiedzanie 
Kościoła Św.Mikołaja, Most Karola, Wyspa Kam-
pa, Klementinum i Plac Krzyżowców. Wyjazd do 
Polski w godzinach popołudniowych, przyjazd 
w późnych godzinach wieczornych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 259 zł od 279 zł od 339 zł
3-dniowa od 354 zł od 374 zł od 434 zł

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 1/2 noclegi w hotelach **/***, 
• 1/2 śniadania, 1/2 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NW.

 MORAWY                       
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z Polski. Przejazd do Czech, 

Morawski Kras: Jaskinia Punkevni, Przepaść 
Macocha. Sławków (Austerlitz): miejsce „bi-
twy trzech cesarzy”, zamek.

2 dzień: zwiedzanie Mikulova: synagoga, za-
mek, Kościół św. Wacława; Valtice - pałac oraz 
Lednice - letnia rezydencja Liechtenstainów 
- zabytek Unesco.

3 dzień: zwiedzanie zamku Pernstejn; Brno: 
twierdza, Stare Miasto. Powrót do Polski.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 249 zł od 269 zł od 339 zł
3-dniowa od 339 zł od 369 zł od 439 zł

 CZESKIE ZAMKI           
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd w godz. porannych. Telcz - 

stara, królewska twierdza wodna z XIII wie-
ku: renesansowy pałac z angielskim parkiem; 
zamek Czervena Lhota.

2 dzień: zamek Orlik nad Wełtawą. Rodowe 
muzeum poświęcone Karolowi I Schwa-
rzenbergowi i wojnom napoleońskim. Park 
angielski; rejs po zalewie Orlickim. Zamek 
Zvivkov - rezydencja Przemyślidów.

3 dzień: Hluboka: monumentalny, romantycz-
ny pałac. Czeski Krumlov: wpisany na listę 
UNESCO: Stare Miasto, zamek, średniowiecz-
ne uliczki. Przejazd do Polski.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 309 zł od 329 zł od 389 zł
3-dniowa od 439 zł od 469 zł od 549 zł

dodatkowo płatne: bilety wstępu
CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 2 noclegi w hotelach **/***, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NW.

 PRAGA, STRASBURG  
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd w godzinach porannych. Zwie-

dzanie Kutnej Hory: Stare Miasto - zabytek 
wpisany na listę UNESCO, kościół św. Barbary. 
Przyjazd do Pragi. Obiadokolacja i nocleg.

2 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Pragi: Hrad-
czany, Katedra św. Wita, Ogrody Królewskie, 
Zamek Królewski, Złota Uliczka i Wieża Dali-
bora, przejście na Małą Stranę, zwiedzanie 
Kościoła św. Mikołaja, Most 
Karola, Stare Miasto. Nocny 
przejazd do Strasburga.

3 dzień: zwiedzanie: Starów-
ka w Strasburgu, katedra 
Notre Dame, Mała Francja, 
Masion, Kamerzeel, Ponts-
-Couverts. Obiadokolacja i nocleg.

4 dzień: śniadanie. Wizyta w Parlamencie Unii 
Europejskiej oraz Radzie Europy. Po Południu 
czas wolny. Nocny przejazd.

5 dzień: powrót w godzinach popołudniowych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

5-dniowa od 559 zł od 599 zł od 739 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

 PRAGA, DREZNO           
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd spod szkoły. Przyjazd do Pra-

gi: Trakt Królewski, Brama Prochowa, Rynek 
Starego Miasta: ratusz, kościół św. Mikołaja, 
pałac Golz-Kińskych, gotycki kościół Marii 
Panny, pomnik Jana Husa.

2 dzień: Praga: Hradczany: Loreta z kopią domu 
Marii Panny, klasztor na Strachovie, katedra 
św. Wita, Zamek Królewski, Złota Uliczka, Most 
Karola.

3 dzień: przejazd do Drezna: pałac Zwinger 
- rezydencja pałacowa elektorów i królów 
Saksonii, Albertinum, Residenzschloss, Hof-
kirche - największy kościół Saksonii. Wyjazd 
do Polski. Przyjazd w godzinach nocnych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

3-dniowa od 394 zł od 414 zł od 504 zł
CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 2 noclegi
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NW.

DODATKOWO: zamek Pernstejn, zamek 
Konopiste, śladami Davida Cernego.



26

WYCIECZKI ZAGRANICZNE - WIELODNIOWE DZIAŁAMY JUŻ 
OD 1994 ROKU !

 WIEDEŃ + Bratysława      
 lub + Morawski Kras  
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z Polski. Przyjazd do Bratysła-

wy. Zwiedzanie miasta: Stare Miasto, Kate-
dra św. Marcina, zamek, Dzielnica Żydowska.

lub: wyjazd z Polski w godz. porannych, Moraw-
ski Kras, Przepaść Macochy, Jaskinia Punkwy, 
zamki Lednice i Valdice lub zwiedzanie Ołomuńca.

2 dzień: wyjazd do Wiednia. Zwiedzanie: Ringstras-
se, opera, ratusz, Katedra św. Stefana, Hoffburg.

3 dzień: wyjazd na Górę Kahlenberg, Kaplica 
Jana III Sobieskiego, Schönbrunn, Prater - we-
sołe miasteczko. Wyjazd do Polski. Przyjazd do 
Polski w godzinach wieczornych/nocnych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 289 zł od 319 zł od 399 zł
3-dniowa od 399 zł od 439 zł od 519 zł

+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 1/2 noclegi w hotelach **/***, 
• 1/2 śniadania, 1/2 obiadokolacje,
• opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NW.

SALZBURG i jez. alpejskie 
1 dzień: wyjazd w godz. rannych. Salzburg: Stare 

Miasto - ogród i pałac biskupi Mirabell, Getreide-
gasse - najstarsza ulica, Dom Mozarta, Residentz-
platz, pomnik Mozarta, twierdza Hohensalzburg 
- panorama miasta i szczytów alpejskich; Hell-
brunn - letnia, rezydencja książęca, ogrody. 

2 dzień: jezioro Fuschlsee i miejsc. St. Gilgen, 
miejsce urodzin matki Mozarta. Wyjazd kolejką 
na Zwölferhorn. Jez. Wolfgangsee i miejsc. St. 
Wolfgang (gotycki kościół, XVI-w. fontanna). 

3 dzień: Hallstatt - spacer, zwiedzanie Pfar-
rkirche z gotyckimi freskami. Uzdrowisko w 
regionie Salzkammergut - Bad Ischl (Kaise-
rvilla - letnia rezydencja Franciszka Józefa). 
Mondsee, rejs statkiem. Nocny przejazd. 

4 dzień: przyjazd do Polski w godz. porannych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

4-dniowa od 629 zł od 659 zł od 779 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
• opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NW.

 3 STOLICE:  
 Praga, Wiedeń, Bratysława      
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z Polski, przyjazd do Pragi, 

zwiedzanie: Hradczany, Katedra św. Wita, Zło-
ta Uliczka, Mała Strana, Kościół św. Mikołaja, 
Most Karola, Fontanna Kriżikowa. Nocleg.

2 dzień: zwiedzanie: Dzielnica Żydowska, 
Cmentarz Żydowski, rynek, Stare Miasto, 
Ratusz, wyjazd w kierunku Wiednia. Nocleg.

3 dzień: przyjazd do Wiednia. Zwiedzanie 
miasta: Kahlenberg, Ringstrasse, opera, ra-
tusz, Katedra św. Stefana, Hoffburg. Nocleg.

4 dzień: wyjazd do Bratysławy. Zwiedzanie 
miasta: Stare Miasto, Katedra św. Marcina, 
zamek. Przyjazd do Wiednia. Schönbrunn, 
Prater - wesołe miasteczko. Czas wolny. Wy-
jazd do Polski. Przyjazd w godzinach wieczor-
nych/nocnych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

4-dniowa od 529 zł od 569 zł od 669 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

 BUDAPESZT  Eger/  
 Szentendre / Esztergom           
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z Polski, przyjazd do Buda-

pesztu, zwiedzanie: ulica Vaci Kigyo, parla-
ment, Pomnik Milenium. Wyspa św. Małgo-
rzaty, baseny termalne. Nocleg.

2 dzień: zwiedzanie: Ratusz Budy, Plac Kapi-
szrtran, Wieża Marii Magdaleny, Kościół św. 
Macieja, Peszt, śródmieście, kościół śród-
miejski, Brama Wiedeńska, Plac Disz, Baszta 
Rybacka, Zamek Królewski. Nocleg.

3 dzień: przyjazd do Szentendre: miasto 
malarzy - zwiedzanie starówki lub do Esz-
tergom - zwiedzanie starówki, katedra. 
Przejazd do kraju.

lub: - za dopłatą 20 zł - wyjazd do Egeru, kościół 
Minorytów, katedra, pałac biskupi, zabawa na 
sławnych basenach termalnych. Wyjazd do 
Polski. Przyjazd w godz. wieczornych/nocnych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 299 zł od 329 zł od 409 zł
3-dniowa od 399 zł od 429 zł od 509 zł

+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

Dodatkowo: Jaskinie Aggtelek.

 EGER - MISZKOLC       
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z Polski, przyjazd do Egeru, 

zwiedzanie: kościół Minorytów, katedra, 
pałac biskupi, zabawa na sławnych basenach 
termalnych. Dolina Pięknej Pani z licznymi 
winiarniami. Obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, Debreczyn, zwiedzanie: 
Wielki Kościół (zbór kalwiński), ratusz, park 
miejski, Park Narodowy Hortobagy: Puszta 
węgierska. Obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: Miszkolc: zwiedzanie miasta, baseny 
termalne Tapolca znajdujące się w jaskini 
krasowej. Przejazd do kraju. Przyjazd do Pol-
ski w godzinach wieczornych/nocnych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 299 zł od 329 zł od 409 zł
3-dniowa od 399 zł od 429 zł od 509 zł

+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG
CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 1/2 noclegi w hotelach **/***, 
• 1/2 śniadania, 1/2 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NW.

 3 STOLICE: Budapeszt,    
 Bratysława, Wiedeń  
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z Polski; zwiedzanie Budapesz-

tu: kościół św. Macieja, Plac Kapisztran, Wieża 
Marii Magdaleny, Brama Wiedeńska, Plac Disz, 
Baszta Rybacka, Zamek Królewski. Nocleg.

2 dzień: zwiedzanie Budapesztu: Parlament, 
Katedra św. Stefana, ulica Vaci Kigyo; prze-
jazd na Słowację. Nocleg.

3 dzień: zwiedzanie Bratysławy: Stare Miasto, 
kościół św. Marcina, zamek; przejazd do Wiednia: 
zwiedzanie: Kahlenberg, Schönbrunn. Nocleg.

4 dzień: przejazd do Wiednia: zwiedzanie 
- Ringstrasse, Opera, Ratusz, Katedra św. 
Stefana, Parlament, Hofburg, Prater; wyjazd 
w godzinach wieczornych. Wyjazd do Polski. 
Przyjazd w godzinach wieczornych/nocnych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

4-dniowa od 539 zł od 579 zł od 679 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 3 noclegi w hotelach **/***, 
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NW.

DODATKOWO: elektrownia atomowa w Dukovanach,
Muzeum Wojskowości, Belweder, Donauturm (wieża 
TV z tarasem widokowym).
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 PARYŻ +                               
 Eurodisneyland /   
 Asterix / Wersal     
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd w godzinach przedpołudnio-

wych, przejazd przez Niemcy.
2 dzień: przyjazd do Paryża w godzinach ran-

nych, całodzienne zwiedzanie: przejście pod 
Wieżę Eiffel'a - wyjazd lub wejście na wieżę, 
czas wolny, Plac Trocadero, centrum histo-
ryczne Paryża, Ile de La Cité - najstarsza część i 
kolebka Paryża z katedrą Notre Dame, Sainte- 
Chapelle, pałac Sprawiedliwości, Conciergerie, 
dzielnica łacińska: Pałac i Ogrody Luksembur-
skie, Panteon - miejsce spoczynku Marii i Pio-
tra Curie oraz zasłużonych dla Francji, Sorbona, 
obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, przejazd pod Łuk Trium-
falny możliwość wyjścia na Łuk - panorama 
Paryża, Champs Elysees - reprezentacyjna 
paryska aleja, Pałac Inwalidów z grobem 
Napoleona, spacer przez ogrody Tuilieres do 
Luwru - dawny pałac królewski, a obecnie 
muzeum sztuki. Przejazd na Montmartre, 
zwiedzanie: Bazylika Sacre Coeur, spacer po 
wzgórzu Montmartre, plac du Tertre - siedzi-
ba paryskich artystów, czas wolny, Plac Pigal-
le, Moulin Rouge, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, przejazd do Eurodisney-
landu - całodniowa zabawa w najpiękniej-
szym parku rozrywki w Europie. W bajkowej 
scenerii Parku Disneyland czekają atrakcje 
z różnorodnych krain: „Fantazji” „Pogranicza”, 
„Przygody” i „Wynalazków”.

LUB: przejazd do Parku Asterixa - Kraina boha-
terów komiksów typowo francuskich: Asteri-
x'a i Obelix'a . Park podzielony jest na 6 krain 
oferujących różnorodne atrakcje.

LUB: dalsze zwiedzanie Paryża (min. możli-
wość zwiedzania Wersalu). Nocny przejazd 
przez Niemcy.

5 dzień: przyjazd do Polski w godz. popołudn.
DODATKOWO: zwiedzanie Pragi lub Norymbergi.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

5-dniowa od 749 zł od 789 zł od 939 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 2 noclegi w Paryżu lub okolicy,
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NW.

 PARYŻ + Zamki nad Loarą  

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd w godzinach przedpołudnio-

wych, przejazd przez Niemcy do Francji.
2 dzień: przyjazd do Paryża w godz. rannych, 

zwiedzanie: przejście pod Wieżę Eiffel'a - wy-
jazd na wieżę, czas wolny, Plac Trocadero, 
centrum historyczne Paryża, Ile de La Cité 
- najstarsza część i kolebka Paryża z katedrą 
Notre Dame, Sainte-Chapelle, pałac Sprawie-
dliwości, Conciergerie, dzielnica łacińska: Pa-
łac i Ogrody Luksemburskie, Panteon - miejsce 
spoczynku Marii i Piotra Curie oraz zasłużonych 
dla Francji, Sorbona, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, przejazd w Dolinę Loary do 
Amboise (jeden z najpiękniejszych i najważ-
niejszych zamków w historii Francji związany z 
życiem Leonarda da Vinci) - imponująca budow-
la rozciąga się nad samym brzegiem Loary. Prze-
jazd do Chenonceau, zwiedzanie renesansowe-
go zamku, jedynego w swoim rodzaju „zamku 
na rzece”, spacer wysadzaną platanami aleją do 
ogrodów zamkowych. Obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, zwiedzanie Paryża, prze-
jazd pod Łuk Triumfalny możliwość wyjścia 
na Łuk - panorama Paryża, Champs Elysees 
reprezentacyjna paryska aleja, Pałac Inwa-
lidów z grobem Napoleona, spacer przez 
ogrody Tuilieres do Luwru - dawny pałac 
królewski, a obecnie muzeum sztuki. Nocny 
przejazd przez Niemcy.

5 dzień: Przyjazd w godz. popołudniowych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

5-dniowa od 799 zł od 839 zł od 1009 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 2 noclegi w Paryżu lub okolicy,
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
• opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NW.

także - wycieczka 6-dniowa.

PROGRAM:
1 dzień: Wyjazd w godzinach popołudniowych, 

przejazd przez Niemcy
2 dzień: przyjazd Brukseli - stolicy Belgii. Wi-

zyta w dzielnicy królewskiej Laekenz zwie-
dzanie Atomium , olbrzymia konstrukcja sieci 
krystalicznej żelaza, Europarlament. Zabyt-
kowe centrum: Grand Place - najpiękniejszy 
rynek Europy, Ratusz z XV-w., Dom Królewski, 
domy cechowe, kościół św. Mikołaja. Wizyta 
u Manneken Pis'a - Siusiajacego Chłopczyka. 
Obiadokolacja, przejazd do hotelu,nocleg.

3 dzień: śniadanie, przyjazd do Paryża, zwie-
dzanie: Wieża Eiffela, rejs statkiem po Se-
kwanie, Plac Trocadero, Ile de La Cité – naj-
starsza część i kolebka Paryża z katedrą Notre 
Dame, Saint Chapelle, pałac Sprawiedliwości, 
Conciergerie, dzielnica łacińska: Pałac i Ogro-
dy Luksemburskie, Panteon, Sorbona, obia-
dokolacja, przejazd do hotelu, nocleg.

4 dzień: Śniadanie, przejazd pod Łuk Triumfalny, 
Champs Elysees, Pałac Inwalidów z grobem 
Napoleona, Spacer przez ogrody Tuilieres do 
Luwru – dawny pałac królewski, a obecnie mu-
zeum sztuki – zwiedzanie jednej z najbogat-
szych kolekcji rzeźby i malarstwa na świecie 

przejazd na Montmartre, zwiedzanie: Bazylika 
Sacre Coeur, spacer po wzgórzu Montmartre, 
plac du Tertre, Plac Pigalle, Moulin Rouge, 
obiadokolacja. Powrót do hotelu, nocleg.

5 dzień: Śniadanie, przejazd do Eurodisney-
landu - całodniowa zabawa w najpiękniej-
szym parku rozrywki w Europie oraz wizyta 
dla chętnych w Walt Disney Studios, gdzie 
odkryjesz magiczny świat kina i telewizji.  

LUB: przejazd do Parku Asterixa- Kraina boha-
terów komiksów typowo francuskich: Asteri-
x'a i Obelix'a. Park podzielony jest na 6 krain.

LUB: dalsze zwiedzanie Paryża (min. możli-
wość zwiedzania Wersalu) Nocny przejazd.

6 dzień: Przyjazd do Polski w godz. popoł.

 PARYŻ +BRUKSELA, 
EURODISNEYLAND /ASTERIX 
6 dni

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

6-dniowa od 899 zł od 939 zł od 1099 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 3 noclegi w Paryżu lub okolicy,
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
• opiekę pilota,  ubezpieczenie KL, NW.
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 FRANCJA    
  Lazurowe Wybrzeże                       
PROGRAM: 
1 dzień: wyjazd w godzinach rannych. Prze-

jazd przez Czechy, Austrię, Włochy do Francji.
2 dzień: przyjazd do Nicei, ośrodka turystycz-

nego o światowej renomie, położonego nad 
wspaniałą błękitną zatoką. Spacer po cen-
trum Nicei: promenada Anglików biegnąca 
wzdłuż brzegu morza; wizyta na Starym Mie-
ście, niezwykle pięknym, z wąskimi uliczka-
mi, malowniczymi fasadami domów w stylu 
włoskim . Obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, przyjazd do Saint Tropez 
słynnego kurortu na Lazurowym Wybrzeżu 
odwiedzanego przez gwiazdy filmowe, mo-
delki i artystów, spacer po typowym prowan-
salskim miasteczku oraz malowniczym por-
cie. Przejazd do Wielkiego Kanionu Verdon 
- malownicza trasa monumentalnie wyrzeź-
biona przez rzekę Verdon, odpoczynek nad 
jeziorem Saint Croixo, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie. Czas wolny, plażowanie, 
w godzinach popołudniowych wyjazd do Can-
nes - najsławniejszego miasta Riwiery Francu-
skiej; promenada La Croisette, Pałac Festiwa-
lowy, stary port. Obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie. Przejazd do Eze - miasta 
perfum. Wizyta w wytwórni perfum Frago-
nard. Przejazd do Księstwa Monako, jedne-
go z najmniejszych państw w Europie. Zwie-
dzanie Monako: Pałac Książęcy z katedrą, w 
której pochowana jest księżna Grace Kelly, 
Ogrody Egzotyczne oraz Oceanarium. Wizyta 
w Monte Carlo słynącym ze wspaniałych 
kasyn i wyścigów Formule 1. Nocny przejazd.

6 dzień: przyjazd w godz. wieczornych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

6-dniowa od 929 zł od 989 zł od 1169 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 3 noclegi w mobilehome-ach,
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
• opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NW.

DZIAŁAMY JUŻ 
OD 1994 ROKU !

 WŁOCHY  6 dni      
 Wenecja, Asyż, Rzym                       
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z Polski w godz. popołudnio-

wych, przejazd nocą (Czechy, Austria).
2 dzień: przyjazd do Wenecji w godzinach ran-

nych. Rejs statkiem po Lagunie Weneckiej na 
plac św. Marka - serce i symbol miasta (obliga-
toryjna opłata 2x7 €). Zwiedzanie Bazyliki św. 
Marka - sanktuarium z relikwiami św. Marka 
i Pala d'Oro czyli Złotym Ołtarzem. Wjazd na 
Kampanillę - dzwonnicę, z której rozpościera się 
widok na Lagunę Wenecką. Pałac Dożów - sie-
dziba władców Wenecji oraz Most Westchnień. 
Spacer przez centrum historyczne do Ponte Rial-
to - najstarszego mostu na Canale Grande, czas 
wolny. Obiadokolacja, nocleg w okolicy Rimini.

3 dzień: śniadanie, przejazd do Asyżu - miasta 
św. Franciszka. Zwiedzanie bazyliki MB Aniel-
skiej z Kaplicą Porcjunkuli. Wizyta w bazylice 
św. Franciszka z grobem św. Franciszka oraz 
freskami Giotta. Spacer przez centrum histo-
ryczne do kościóła św. Klary. Obiadokolacja, 
nocleg w okolicy Rzymu.

4 dzień: śniadanie. Przejazd do Rzymu: spa-
cer śladami starożytnych Rzymian: Panteon, 
Kapitol - od czasów antycznych uważany za 
serce duchowe i kulturalne Rzymu, słynna 
wilczyca kapitolińska, Forum Romanum, Ko-
loseum - najsłynniejszy amfiteatr świata, Łuk 
Konstantyna, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, przejazd do Watykanu: 
zwiedzanie placu i bazyliki św. Piotra, wizyta 
w miejscu spoczynku Jana Pawła II, możliwość 
wejścia na kopułę bazyliki. Kontynuacja zwie-
dzania Rzymu: zamek i plac Anioła, część baro-
kowa miasta: plac Navona z fontanną "Czterech 
Rzek" Berniniego, plac Hiszpański z fontanną 
Barcaccia w kształcie łodzi, Schody Hiszpańskie 
z kaskadą balustrad i balkonów oraz słynną fon-
tanną di Trevi, czas wolny. Wyjazd w kierunku 
Polski w godzinach wieczornych. 

6 dzień: powrót do Polski w godz. popołudn.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

6-dniowa od 829 zł od 889 zł od 1069 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 3 noclegi w hotelach **/***,
• 3 śniadanie, 3 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NW.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

8-dniowa od 1259 zł od 1349 zł od 1649 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 5 noclegów, przeprawy promowe,
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
• opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NW.

PROGRAM: 
1 dzień: wyjazd w godzinach popołudniowych, 

przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch.
2 dzień: przyjazd do Florencji, zwiedzanie mia-

sta: kościół św. Krzyża (grób Michała Anioła 
Buonarotti, Galileusza). Palazzo Vecchio, sym-
bol potęgi Florencji (freski Michała Anioła i Le-
onarda da Vinci). Duomo Santa Maria del Fiore 
i Baptysterium Jana Chrzciciela ze słynnymi 
Drzwiami do Raju. Most Złotników (Ponte Vec-
chio), obiadokolacja i nocleg.

3 dzień: śniadanie w formie lunch pakietu, 
wczesny wyjazd z hotelu. Przyjazd do Livorno, 
prom na KORSYKĘ. Przejazd do Corte - daw-
nej stolicy wyspy. Spacer po mieście. Przejazd 
wąskotorową kolejką kolei korsykańskiej do 
Ajaccio - najbardziej malowniczy odcinek linii 
kolejowej biegnący przez Parc Naturel Regional 
(38 tuneli, 34 wiadukty i 12 mostów). Przyjazd 
do hotelu w okolicach zatoki Ajaccio. Zakwate-
rowanie, nocleg. 

4 dzień: przejazd do Bonifacio - miasto osa-
dzone na 65 m białym klifie. Port - forteca. 
Spacer pod schody Króla Aragonii. Rejs stat-
kiem po zatoce Bonifacio, (Fazzio i jaskinie), 
powrót do hotelu, nocleg.

5 dzień: wyjazd do Ajaccio stolicy wyspy i miej-
sca narodzin Napoleona Bonaparte. Plac Dia-
mentowy z pomnikiem Napoleona, Muzeum 
Napoleona, Plac Fescha, katedra Notre Dame 
de La Misericorde, plac d’Austerlitz, Muzeum 
Kardynała Fescha, Plac Palmowy, Port Miejski. 
Powrót do hotelu, nocleg. 

6 dzień: przejazd do Bastii: twierdza z XIV w, spacer 
- Place St-Nicolas z pomnikiem Napoleona I, ka-
plica bractwa św. Rocha i kościół św Jana Chrzci-
ciela. Nocna przeprawa promowa do Savony.

7 dzień: przypłynięcie do Savony, śniadanie w 
własnym zakresie lub na promie. Przejazd do 
Gardalandu, włoskiego parku rozrywki. CAŁO-
DZIENNA ZABAWA W PARKU ATRAKCJI. Wyjazd 
w kierunki Polski w godzinach wieczornych. 

8 dzień: powrót w godzinach południowych.

KORSYKA   8 DNI 
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 SYCYLIA                                
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z kraju w godz. popołudnio-

wych. Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch.
2 dzień: przyjazd do Werony w godzinach rannych, 

zwiedzanie: m.in. zamek Castelvechio (XIV w.). 
Arco dei Gavi - rzymski łuk triumfalny z I w n.e., 
Brama Borsarich. Główny plac miasta Piazza Bra, 
słynny rzymski amfiteatru z I w., Pizza dei Signori, 
wieża Torre dei Lamberti, Palazzi Scaligeri i kośció-
łek Santa Maria Antica z grobowcami Scaligierich. 
Dziedziniec domu Julii z najsłynniejszym balkonem 
świata. Wyjazd w dalszą drogę, przejazd nocny.

3 dzień: przyjazd do hotelu na Sycylii w godz. 
przedpołudn., wypoczynek na plaży, zakwatero-
wanie, spacer po okolicy, obiadokolacja i nocleg.

4 dzień: śniadanie, plażowanie, kąpiele w mo-
rzu, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, wycieczka na Etnę (konieczna 
ciepła odzież i wygodne buty). Wyjazd autokarem 
na wysokość 1800 m, spacer do ok. 2100 m do 
punktu widokowego, przejście do pomniejszych 
kraterów (Sylwestry), powstałych w wyniku 
erupcji wulkanu w 2001 r. Obiadokolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie, przejazd do Taorminy - jed-
nego z najsłynniejszych kurortów sycylijskich. 
Zwiedzanie: m.in. ruiny starożytnego teatru, 
pałace. Obiadokolacja, nocleg.

7 dzień: śniadanie, plażowanie, kąpiele w morzu, 
wykwaterowanie, wyjazd do Messyny zwanej 
„Bramą Sycylii”. Spacer po centrum - Piazza 
Duomo z Katedrą i Wieżą (największy na świe-
cie zegarem astronomiczny z ruchomymi figu-
rami). XVI-wieczna fontanna Oriona. W godz. 
wieczornych wyjazd do Rzymu. 

8 dzień: przyjazd do Rzymu w godzinach rannych. 
Zwiedzanie: Koloseum, Łuk Konstantyna, Forum 
Romanum, Capitol ze słynną wilczycą kapitolińską, 
Kolumna Trajana, Plac Wenecki, Ołtarz Ojczyzny, 
Piazza Navona, Panteon, Fontanna di Trevi, Plac 
Hiszpański ze słynnymi schodami hiszpańskimi. 
Wyjazd w drogę powrotną.

9 dzień: przejazd przez Austrię i Czechy. Przy-
jazd do Polski w godzinach wieczornych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

9-dniowa od 1169 zł od 1259 zł od 1499 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 4 noclegi w hotelu na Sycylii,
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż.

 WŁOCHY PÓŁNOCNE   6 dni  
 Wiedeń - Padwa - Wenecja        
 - San Marino -Mirabilandia      
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd we wczesnych godzinach ran-

nych, przejazd przez Czechy do Austrii, zwie-
dzanie Wiednia (9 godzin). Spacer po Starym 
Mieście: neogotycki ratusz, parlament, Hofburg 
- zimowa rezydencja Habsburgów, ulica Ring-
strasse, opera, ulice Graben i jedna z najelegant-
szych ulic Wiednia - Kärtnerstrasse, późnogotyc-
ka katedra św. Stefana, Czas wolny. Wyjazd w 
dalszą trasę w późnych godz. wieczornych.

2 dzień: przyjazd do Padwy w godzinach rannych, 
zwiedzanie m.in.: bazyliki św. Antoniego z gro-
bem i relikwiami świętego, spacer po historycz-
nym centrum: Piazza delle Erbe, Prato della Valle, 
uniwersytet, przyjazd na obiadokolację i nocleg w 
okolice Rimini.

3 dzień: śniadanie, przejazd do Mirabilandii - 
największy na Rivierze Adriatyckiej park roz-
rywki, około 40 atrakcji zarówno dla dzieci 
jak i dorosłych. Mrożące w żyłach krew kolejki 
górskie, liczne karuzele, zjeżdżalnie wodne. 
Obiadokolacja i nocleg.

4 dzień: śniadanie, wycieczka do San Marino 
- zwiedzanie najstarszej republiki świata. 
Brama św. Franciszka, bazylika św. Marina, 
taras widokowy, plac Rządowy. Zwiedzanie 
Italii w Miniaturze - wszystkie zabytki Włoch 
w jednym miejscu. Obiadokolacja i nocleg.

5 dzień: śniadanie, wyjazd do Wenecji, rejs 
statkiem po Lagunie Weneckiej na plac św. 
Marka (obligatoryjna opłata 2x7 €). Zwie-
dzanie bazyliki św. Marka - sanktuarium z 
relikwiami św. Marka i Pala d'Oro czyli Złotym 
Ołtarzem. Wjazd na Kampanillę - dzwonnicę, z 
której rozpościera się widok na Lagunę Wenec-
ką. Pałac Dożów - siedziba władców Wenecji 
oraz Most Westchnień. Spacer przez centrum 
historyczne  do Ponte Rialto - najstarszego mo-
stu na Canale Grande, wyjazd w kierunku Polski. 

6 dzień: przyjazd do kraju w godz. południowych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

6-dniowa od 739 zł od 789 zł od 929 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 3 noclegi w hotelach **/***,
• 3 śniadanie, 3 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NW.

 WŁOCHY          
 Padwa - Rimini - San Marino  
 - Asyż - Rzym - Wenecja                

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z Polski w godzinach popołu-

dniowych, przejazd nocą (Czechy, Austria). 
2 dzień: przyjazd do Padwy w godzinach 

rannych, miasta uniwersyteckiego, gdzie stu-
diował Kopernik i Kochanowski, związanego 
z życiem i działalnością św. Antoniego, zwie-
dzanie m.in.: bazylika św. Antoniego z grobem 
i relikwiami świętego, spacer po historycznym 
centrum: Piazza delle Erbe, Prato della Valle, 
Uniwersytet, przyjazd na obiadokolację i noc-
leg do hotelu na Rivierze Adriatyckiej. 

3 dzień: wycieczka do Mirabilandii, najwięk-
szego na wybrzeżu adriatyckim parku roz-
rywki lub wycieczka do San Marino*. Nocleg.

4 dzień: wyjazd do Asyżu: zwiedzanie, Bazy-
lika św. Franciszka, św. Klary, stare miasto. 
Przejazd do Rzymu, nocleg.

5 dzień: zwiedzanie Rzymu: Koloseum, spacer 
wzdłuż Forum Romanum, Kapitol, plac Wenecki, 
fontanna di Trevi, Panteon, plac Navony. Nocleg.

6 dzień: Watykan, bazylika św. Piotra, bazyli-
ka św. Jana na Lateranie. Nocny przejazd do 
Wenecji.

7 dzień: Wenecja: rejs na pl. św. Marka, zwiedza-
nie bazyliki, Campanilii, pałacu Dożów, spacer 
do mostu Rialto. Nocny przejazd do Polski.

8 dzień: przyjazd do kraju w godz. południowych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

8-dniowa od 969 zł od 1029 zł od 1219 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 4 noclegi w hotelach **/***,
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NW.

Dodatkowo: Maranello - Muzeum Ferrari.



30

WYCIECZKI ZAGRANICZNE - WIELODNIOWE

 SZWAJCARIA                
 SAKSOŃSKA,                
 DREZNO,  MIŚNIA    
PROGRAM:
1 dzień: Wyjazd we wczesnych godzinach rannych. 

Przejazd do Szwajcarii Saksońskiej: średnio-
wieczny zamek Stolpen, zbrojownia, izba tortur, 
komnaty Hrabiny Cosel, podziemia. Bastei nad 
Łabą - rezerwat skalny. Twierdza Konigstein.

2 dzień: przejazd do Drezna, zwiedzanie: pałac w Pil-
lznitz, egzotyczny park nad brzegiem Łaby. Miśnia: 
katedra, zamek Albrechtsburg, manufaktura porce-
lany miśnieńskiej, Stare miasto, zamek Scharfenberg.

3 dzień: zwiedzanie Drezna: Pałac Zwinger, ope-
ra, Pałac Residenzschloss: Zielony Skarbiec, Ko-
ściół NMP, wyjazd do kraju w godz. wieczornych, 
przyjazd do kraju w godz. nocnych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

3-dniowa od 469 zł od 499 zł od 569 zł

 BERLIN - POCZDAM    
  Tropical Island   
PROGRAM:
1 dzień: rano wyjazd z Polski. Po przyjeździe do Berlina 

spacer po Alexanderplatz z wieżą telewizyjną, aleją 
Unter den Linden do Bramy Brandenburskiej, Muzeum 
Pergamon, Reichstag, Europa - Center, spacer Kurfur-
stendammstrasse - najbardziej znaną ulicą Berlina.

2 dzień: Poczdam. Zwiedzanie zabytków mia-
sta: zespół pałaców Sanssouci oraz Cecilienhof 
- miejsca podpisania Układu Poczdamskiego. 

3 dzień: pobyt w Tropical Island - największym 
tropikalnym parku rozrywki w Europie lub dalsze 
zwiedzanie Berlina. Wyjazd do Polski. Przyjazd 
do Polski w godzinach wieczornych/nocnych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 1/2 noclegi w Berlinie lub w Polsce,
• 1/2 śniadania, 1/2 obiadokolacje,
• opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NW.

Noclegi w Berlinie:

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 399 zł od 429 zł od 539 zł
3-dniowa od 519 zł od 549 zł od 659 zł

Noclegi w Polsce:

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 349 zł od 379 zł od 479 zł
3-dniowa od 449 zł od 479 zł od 579 zł

 NIEMCY - BAWARIA  
 „Szlakiem zamków      
 Ludwika Szalonego”  

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd do Niemiec w godz. wiecz.
2 dzień: przejazd do Monachium. Spacer po 

mieście: nowy ratusz z grającym ruchomym 
zegarem, kościół św. Michała z grobowcem 
Ludwika Bawarskiego, kościół św. Piotra,  
Marienplatz, Ludwigstrasse, Muzeum BMW. 
Obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, wyjazd do Fussen, zwie-
dzanie Zamku Neuschwenstein - inspiracja-
dla twórców bajkowego pałacu W. Disneya. 
Hohenschwangau - zamek odbudowany po 
zniszczeniach z okresu wojen napoleońskich 
przez ojca Ludwika - Maksymiliana II. Obia-
dokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, przejazd do Garmish Par-
tenkirschen. Podziwianie panoramy Alp oraz 
obiektów olimpijskich, dla chętnych wjazd 
kolejką na najwyższy szczyt Alp Bawarskich 
– Zugspitze (2962 n.p.m.) Przejazd do Prien,  
rejs statkiem po Jeziorze Chiemsee na Wyspę 
Herreninsel, spacer do zamku Herrenchiem-
see - zwiedzanie wnętrz, wyjazd do Polski.

5 dzień: powrót do Polski w godz. porannych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

5-dniowa od 699 zł od 719 zł od 849 zł
CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 2 noclegi (pokoje z łazienkami),
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
• opiekę pilota - przewodnika,
• ubezpieczenie KL, NW.

 NIEMIECKI BAŁTYK      
5 dni cena od 689 zł 
Wyspa Rugia, Stralslund, Chorin, Ahlbeck i inne

DZIAŁAMY JUŻ 
OD 1994 ROKU !

 LONDYN                            
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z Polski, nocny przejazd.
2 dzień: przyjazd do Calais w godzinach rannych, 

przeprawa Eurotunelem do Folkestone. Przy-
jazd do Londynu, zwiedzanie: Most Westmin-
sterski, Parlament ze słynnym zegarem Big Ben, 
Opactwo Westminsterskie - miejsce spoczynku 
oraz koronacji królów Anglii i Wielkiej Brytanii. 
Ulica Whitehall, Downing Street, Trafalgar 
Square z Kolumną Nelsona, czas wolny na wi-
zytę w National Gallery z imponującą kolekcją 
malarstwa europejskiego, przejażdżka London 
Eye. Przejazd do hotelu, nocleg.

3 dzień: śniadanie, przejazd do centrum Lon-
dynu, zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych 
Madame Tussaud’s, Pałac Buckingham - rezy-
dencja królewska, spacer po parku i dzielnicy 
St. James’s Park, Piccadilly Circus, dzielnica 
West End - Soho, Covent Garden (słynna Opera 
i Teatr Królewski), China Town. Nocleg.

4 dzień: śniadanie, dalsze zwiedzanie Londynu, 
m.in.: twierdzy Tower Of London oraz Skarbca 
Koronnego, mostu Tower Bridge, spacer przez 
City - dzielnicę londyńskiej finansjery do St. 
Paul’s Cathedral, Oxford Street - centrum han-
dlowe Londynu. Wyjazd w kierunku Dover - prze-
prawa promem lub Eurotunelem. Nocny przejazd 
przez Belgię, Holandię oraz Niemcy.

5 dzień: przyjazd do Polski w godz. wieczornych. 

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

5-dniowa od 819 zł od 879 zł od 1049 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX, 
• przeprawę promową lub Eurotunelem,
• opiekę pilota, 
• ubezpieczenie KL, NW,
• zakwaterowanie:  

opcja 1:  2 noclegi w hotelu ze śniadaniami,  
dopłata za 1 obiadokolację ok. 60 zł 
opcja 2:  2 noclegi u rodzin angielskich, śniada-
nia, lunch pakiety i obiadokolacje.

DODATKOWO: Manufaktura VW, 
muzeum Militarne (z zewnątrz ze względu  
na architekturę + darmowa ekspozycja zewnętrzna).
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WYCIECZKI ZAGRANICZNE - WIELODNIOWEPONAD 400.000 
ZADOWOLONYCH 
KLIENTÓW   

 ANGLIA, SZKOCJA     
 i Amsterdam
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd w godzinach przedpołudniowych, 

nocny przejazd.
2 dzień: przyjazd do Calais w godzinach ran-

nych, przeprawa Eurotunelem do Folkestone. 
Przyjazd do Londynu, zwiedzanie: Most West-
minsterski, Parlament ze słynnym Big Benem, 
Opactwo Westminsterskie - miejsce spoczynku 
oraz koronacji królów Anglii i Wielkiej Brytanii. 
Ulica Whitehall, Downing Street, Trafalgar Squ-
are z Kolumną Nelsona. Przejazd do Muzeum 
Historii Naturalnej, zwiedzanie. Przejazd do 
hotelu, nocleg.

3 dzień: śniadanie, przejazd do centrum Londy-
nu - dalsze zwiedzanie, m.in.: twierdzy Tower of 
London oraz Skarbca Koronnego, mostu Tower 
Bridge, spacer przez City - dzielnicę londyńskiej 
finansjery do St. Paul's Cathedral. Oxford Street - 
centrum handlowe Londynu. Nocleg. 

4 dzień: śniadanie, wyjazd do SZKOCJI. Po drodze 
zwiedzanie założonego przez Rzymian miasta 
York, stolicy wikingów z IX w. Zwiedzanie katedry 
York Minster. Przejazd przez pogranicze angielsko-
-szkockie - malowniczą dolinę rzeki Tweed, zwie-
dzanie XII-w. opactwa Jedburgh Abbey, nocleg.

5 dzień: śniadanie, zwiedzanie Edynburga, 
miasta wzniesionego na stokach wygasłych 
wulkanów i skalistych zboczach. Zwiedzanie 
Edinburgh Castle. Spacer średniowieczną Royal 
Mile, łączącą zamek z pałacem Palace of Holy-
rood House, w którym kiedyś mieszkała Maria 
Stuart, a obecnie rezyduje Królowa Elżbieta II 
podczas pobytów w Edynburgu. Przejazd do 
New Castle na przeprawę promową do Amster-
damu. Nocleg na promie.

6 dzień: Amsterdam - spacer po starym mieście, 
Plac Dam, Dom Rembranta, Damrak, pałac 
Królewski, zwiedzanie jednego z muzeów: 
Rijksmuseum, wizyta na targu kwiatowym na 
kanale Singel, pomiędzy placami Muntplein 
i Koningsplein, rejs po kanałach amsterdam-
skich. Przejazd tranzytowy do Polski.

7 dzień: przyjazd w godzinach południowych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

7-dniowa od 1299 zł od 1389 zł od 1659 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX, prom,
• 4 noclegi,  3 śniadania,
• opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NW.

Dodatkowo: dopłata za 1 obiadokolację ok. 60 zł

 LONDYN i OXFORD       
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z Polski, nocny przejazd.
2 dzień: przyjazd do Calais w godzinach ran-

nych, przeprawa Eurotunelem do Folkestone. 
Przyjazd do Londynu, zwiedzanie: Most West-
minsterski,  Parlament ze słynnym Big Benem, 
Opactwo Westminsterskie - miejsce spoczynku 
oraz koronacji królów Anglii i Wielkiej Brytanii. 
Ulica Whitehall, Downing Street, Trafalgar 
Square z Kolumną Nelsona, czas wolny na wi-
zytę w National Gallery z imponującą kolekcją 
malarstwa europejskiego, przejażdżka London 
Eye. Przejazd do hotelu, nocleg.

3 dzień: śniadanie, przejazd do centrum Londynu, 
spacer od Hyde Parku do pałacu Buckingham - 
rezydencja królewska, spacer po St. James’s Park 
i przez dzielnicę St. James's, Piccadilly Circus, 
dzielnica West End - Soho, Covent Garden (słyn-
na Opera i Teatr Królewski), China Town. Nocleg.

4 dzień: śniadanie, przejazd do Windsoru - sym-
bolu monarchii i największego zamieszkiwa-
nego zamku na świecie. Spacer wokół zamku 
oraz uliczkami pobliskiego Eton. Przejazd do 
Oxfordu - siedziby jednego z najstarszych 
uniwersytetów. Katedra i Christ Church Col-
lege - miejsce planu filmowego opowieści o 
Harrym Potterze. Spacer średniowiecznymi 
zaułkami, m.in. Merton College. Powrót do 
hotelu, nocleg.

5 dzień: śniadanie, dalsze zwiedzanie Londynu - 
Muzeum Figur Woskowych Maddame Tussaud's. 
Zamiennie wizyta w British Museum. Dalsze 
zwiedzanie - spacer od St. Paul's Cathedral, przez 
the City - najstarszą część miasta. Twierdza Tower 
of London, wizyta  w Skarbcu Koronnym. Most 
Tower Bridge. Wyjazd w kierunku Dover - prze-
prawa promem lub Eurotunelem. Nocny przejazd 
przez Belgię, Holandię oraz Niemcy.

6 dzień: Przyjazd do Polski w godz. wieczornych. 

 LONDYN   
 śladami Harrego Pottera         
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z Polski, nocny przejazd.
2 dzień: przyjazd do Calais w godzinach rannych, 

przeprawa Eurotunelem do Folkestone. Przyjazd 
do Londynu, zwiedzanie: Most Westminsterski,  
Parlament ze słynnym Big Benem, Opactwo West-
minsterskie - miejsce spoczynku oraz koronacji 
królów Anglii i Wielkiej Brytanii. Ulica Whitehall, 
Downing Street, Trafalgar Square z Kolumną Nel-
sona, czas wolny na wizytę w National Gallery. Wi-
zyta na Cecil Court, która stała się pierwowzorem 
ulicy Pokątnej i na Charing Cross Road, gdzie znaj-
duje się wejście na filmową ulicę Pokątną. Prze-
jażdżka London Eye. Przejazd do hotelu, nocleg.

3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Londynu, m.in.:  
twierdzy londyńskiej Tower of London oraz Skarb-
ca Koronnego, mostu Tower Bridge, Leadenhall 
Market - który był w filmie wykorzystany jako 
część ulicy Pokątnej, spacer przez City - dzielnicę 
londyńskiej finansjery do katedry St. Paul’s, Mille-
nium Bridge który w filmie został zniszczony przez 
Greybacka, przejazd do KING’S CROSS, z którego 
wyruszał ekspres do Hogwartu, wizyta na peronie 
9¾, przejście do St. Pancras International, którego 
fasadę wykorzystano w filmie. Wizyta w Muzeum 
Figur Woskowych Madame Tussaud’s lub przejazd 
do British Museum. Powrót do hotelu, nocleg.

4 dzień: śniadanie, przejazd do Warner Bros. Studio, 
gdzie była kręcona większość odcinków Harrego 
Pottera, będzie można zapoznać się z tajemnicami 
filmu, sekretami magii, efektami specjalnymi, ko-
stiumami i rekwizytami; zwiedzanie pomieszczeń 
Gryffindoru, Great Hall, sypialni chłopców, chaty 
Hagrida, pokoju profesora Umbridge’a w Minister-
stwie Magii. Przejazd do Oxfordu. Zwiedzanie Ka-
tedry i Christ Church College, miejsca gdzie były fil-
mowane sceny do filmu. Powrót do hotelu, nocleg.

5 dzień: śniadanie, dalsze zwiedzanie: Pałac 
Buckingham - rezydencja królewska, St. James’s 
- park i dzielnica, Piccadilly Circus, Chinatown, 
Soho, Covent Garden - słynna Opera i Teatr kró-
lewski. Wyjazd do Polski. Wyjazd w kierunku Do-
ver - przeprawa promem lub Eurotunelem. Noc-
ny przejazd przez Belgię, Holandię oraz Niemcy.

6 dzień: Przyjazd do Polski w godz. wieczornych. 

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

6-dniowa od 979 zł od 1029 zł od 1219 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

6-dniowa od 979 zł od 1029 zł od 1219 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX, przeprawę promową,
• opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NW,
• zakwaterowanie:  

opcja 1: 3 noclegi w hotelu ze śniadaniami,  
dopłata za 1 obiadokolację ok. 60 zł 
opcja2: 3 noclegi u rodzin angielskich, śniada-
nia, lunch pakiety i obiadokolacje.

kurs językowy 
w szkole 
angielskiej  
- od 100 zł 
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WYCIECZKI ZAGRANICZNE - WIELODNIOWE DZIAŁAMY JUŻ 
OD 1994 ROKU !

 WILNO    
 TROKI, KOWNO                     
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd spod szkoły w godzinach wie-

czornych.
2 dzień: przyjazd do Trok - zwiedzanie Zamku 

Wielkich Książąt Litewskich. Obiadokolacja, 
nocleg.

3 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Wilna - Góra 
Trzech Krzyży, Stare Miasto z Ostrą Bramą, 
Uniwersytet Wileński, Klasztor Bazylianów. 
kościół św. Anny, kościół Świętego Ducha, 
Cerkiew Świętej Trójcy, Cmentarz na Rossie. 
Obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Kowna - stolicy 
międzywojennej Litwy, gdzie żył i pracował 
Adam Mickiewicz. Rynek z gotycką katedrą, 
ratuszem zwanym „Białym Łabędziem”, Dom 
Perkuna. Wyjazd do Polski.

5 dzień: przyjazd do kraju. 
PROGRAM DODATKOWY:
Zwiedzanie Nowogródka: Muzeum Mickiewi-
cza, Góra Zamkowa - 60 zł + wiza białoruska.
Druskienniki - zwiedzanie miasta, muzeum so-
crealizmu, pobyt nad Niemnem - 30 zł.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

4-dniowa od 389 zł od 429 zł od 509 zł
5-dniowa od 505 zł od 545 zł od 625 zł

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 1/2 noclegi w Wilnie lub okolicy 

w hotelach **/***,
• 1/2 śniadania, 1/2 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NW.
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 BIAŁORUŚ                    
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd w godzinach wieczornych.
2 dzień: przyjazd na Białoruś w godz. porannych. 

Grodno - jedno z najbardziej polskich miast na 
Białorusi położone nad Niemnem. Zwiedzanie: 
Stary Zamek połączony z Nowym, Kościół Ka-
tedralny z XVI-XVIIIw., klasztor Bernardynów, 
kościół Brygidek, cekiew Borysa i Gleba, dom Eli-
zy Orzeszkowej oraz jej grób. Stare Wasyliszki - 
dom rodzinny Czesława Niemena. Bohatyrowi-
cze - grób Jana i Cecylii oraz mogiła Powstańców 
Styczniowych. Obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie. Mir - gotycki zamek Radziwił-
łów. Mińsk - stolica Białorusi: Plac Niepodległo-
ści z siedzibą parlamentu, jedna z najstarszych 
świątyń - Sobór św. Piotra i Pawła, Archikatedra 
imienia Najświętszej Maryi Panny, Cmentarz 
Kalwaryjski zwany „cmentarzem szlachty pol-
skiej”, bo pochowanych jest tam wielu wybit-
nych rodaków. Obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie. Nowogródek - zamek, 
muzeum Mickiewicza, kościół parafialny Mi-
chała Archanioła, Fara, w której Mickiewicz był 
ochrzczony i szkoły przyklasztornej, do której 
uczęszczał. Świteź - jezioro znane z twórczości A. 
Mickiewicza. Bereza Kartuzka - ruiny klasztoru 
Kartuzów. Wyjazd do Polski. 

5 dzień: przyjazd do Polski.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

5-dniowa od 659 zł od 689 zł od 789 zł

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 2 noclegi - standard turystyczny,
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie NNW i KL,
• wiza turystyczna na Białoruś.

DODATKOWO: bilety wstępu. 

 BIAŁORUŚ +Katyń, 
 Smoleńsk 

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

7-dniowa od 1285 zł od 1399 zł

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem,
• 4 noclegi - standard turystyczny,
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie NNW i KL,
• wiza turystyczna na Białoruś i do Rosji.

DODATKOWO: bilety wstępu. 

 LWÓW                               
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd spod szkoły. Przejazd do Lwo-

wa: Rynek, kościół Dominikanów, Ratusz 
Lwowski, katedra Ormiańska.

2 dzień: zwiedzanie: kamienice Sobieskich, Czarna, 
Apteka - Muzeum, cerkiew Wołoska, Arsenał Kró-
lewski, katedra łacińska Wniebowzięcia NMP, kapli-
ca Boimów, Opera, Stara Prochownia, Klasztor Kar-
melitów, Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich.

3 dzień: zwiedzanie: Wysoki Zamek, sobór Świę-
tego Jura, kościół św. Elżbiety, klasztor Bernardy-
nów, cerkiew Przemienienia Pańskiego. Wyjazd 
do Polski. Przyjazd w godz. wieczorno/nocnych.

DODATKOWO: „Złota Podkowa” + 25 zł

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

2-dniowa od 279 zł od 299 zł od 359 zł
3-dniowa od 389 zł od 409 zł od 469 zł

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 1/2 noclegi we Lwowie,
• 1/2 śniadania, 1/2 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NW.

 SANKT PETERSBURG  
 Ryga, Tallin 

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd w godzinach wieczornych, przejazd 

przez Polskę, Litwę na Łotwę.
2 dzień: przyjazd do Rygi, katedra, kościół św. 

Piotra, zamek Kawalerów Mieczowych, średnio-
wieczne kamienice „Trzej Bracia”. Obiadokolacja, 
nocleg.

3 dzień: śniadanie, Przejazd przez Estonię, 
zwiedzanie twierdzy w Narwie, obiadokolacja, 
przyjazd do St. Petersburga. Nocleg.

4 dzień: śniadanie, St. Petersburg: Pałac Zimowy 
- Ermitaż, Twierdza Pietropawłowska z Katedrą 
św. św. Piotra i Pawła - groby carów, Prospekt 
Newski. Obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania St. Petersburga 
– Peterhof, (Carskie Sioło - do ustalenia), Sobór 

Kazański, Pałac Jusupowa, wyjazd w stronę Estonii. 
Obiadokolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie, przejazd do Tallina, zwie-
dzanie: katedra, ratusz, Cerkiew św. Mikołaja, 
wieża Kiek In De Kok. Wyjazd do Polski.

7 dzień: przyjazd w godzinach wieczornych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

7-dniowa od 1209 zł od 1279 zł od 1489 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 4 noclegi, 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
• opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NW.
Dopłata: wiza rosyjska ok. 400 zł.
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WYCIECZKI ZAGRANICZNE - WIELODNIOWEPONAD 400.000 
ZADOWOLONYCH 
KLIENTÓW   

 WILNO, RYGA,                 
 TALLIN  
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z kraju w godz. wieczornych. 
2 dzień: zwiedzanie Wilna: Cmentarz na Ros-

sie, Wzgórze Trzech Krzyży, kościół św. św. 
Piotra i Pawła, Stare Miasto: Ostra Brama, 
Katedra Wileńska. Obiadokolacja. Nocleg. 

3 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Kowna - stolicy 
międzywojennej Litwy, gdzie żył i pracował 
Adam Mickiewicz. Rynek z gotycką katedrą, 
Ratuszem zwanym „Białym Łabędziem”, Dom 
Perkuna. KIEJDANY - kościół św. Józefa z XVIII 
w., renesansowy zbór kalwiński, krypta Radzi-
wiłów, synagoga, ratusz, Muzeum Regionalne. 
Przyjazd do Szawli, GÓRA KRZYŻY - na wznie-
sieniu, sanktuarium z setkami tysięcy krzyży 
różnej wielkości. Obiadokolacja. Nocleg. 

4 dzień: śniadanie. Przejazd do Rygi - Stare 
Miasto: Zamek Ryski, katedra, zespół śre-
dniowiecznych kamieniczek - „Trzej Bracia”, 
Mała i Wielka Gildia. Obiadokolacja. Nocleg.

5 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Tallina; zwie-
dzanie „Florencji Północy”: Pałac Kadriorg, 
system fortyfikacji miejskich, przepięknie 
odrestaurowane Stare Miasto z Zamkiem 
Toompea i wysmukłą Wieżą Hermana, śre-
dniowiecznym rynkiem z XIV w., ratuszem, 
cerkwią Aleksandra Newskiego, kościołami 
św. Olafa, Św. Ducha z XIV w., katedrą lute-
rańską. Wyjazd w drogę powrotną do Polski.

6 dzień: powrót w godzinach wieczornych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

6-dniowa od 779 zł od 809 zł od 929 zł

CENA ZAWIERA: 
• przejazd autokarem LUX,
• 3 noclegi (hotele **/***, pokoje 2, 3, 

4-os. z łazienkami), 
• 3 śniadania,
• 3 obiadokolacje,
• opieka pilota, 
• ubezpieczenie KL, NNW.

 LITWA Śladami     
 wybitnych Polaków                  
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z kraju w godz. wieczornych. 
2 dzień: przejazd na Litwę. DRUSKIENIKI 

-  uzdrowisko, w którym kilkukrotnie przeby-
wał Józef Piłsudski. BEZDANY - dworzec kole-
jowy, miejsce udanej akcji wojskowej. ZUŁÓW 
miejsce urodzenia Marszałka. POWIEWIÓRKA  
kościół katolicki (w majątku Sorokpol), miej-
sce chrztu Józefa Piłsudskiego. PIKIELISZKI 
- dwór i posiadłość rodziny Józefa Piłsudskie-
go, obiadokolacja, nocleg 

3 dzień: śniadanie, POŻAJŚCIE - największy 
zespół klasztorny na Litwie. RUMSZYSZKI - 
skansen. KOWNO - Zamek Kowieński, kościół 
św. Jerzego i klasztor bernardynów, Stare   
Miasto - zespół kamienic wokół rynku, ratusz, 
archikatedra św. Piotra i Pawła, Dom Perku-
na, kościół Witolda; spacer  Aleją Wolności,  
obiadokolacja, nocleg 

4 dzień: śniadanie, wyjazd do miejscowości 
związanych z Marszałkiem: KIEJDANY - Mu-
zeum Ziemi Kiejdańskiej; zbór kalwiński z 
grobami Radziwiłłów; kościół katolicki pw. 
św. Józefata, minaret w miejskim parku. WO-
DOKTY: kościół i cmentarz (groby „Sienkie-
wiczowskie”, m. in. Butrymów), stary młyn 
(niezwykły!) i „wzgórze Oleńki”, na którym 
wg miejscowej legendy miał stać dwór Bil-
lewiczów. OPITOŁOKI - „Chrzest otrzymałem, 
wyrzekłem się diabła w parafii Opitołoki kiej-
dańskiego powiatu” „Gdzie wschodzi słońce 
i kędy zapada” - Czesław Miłosz. Barokowy 
kościoła św. św. Piotra i Pawła z 1635  r., fun-
dacja sędziego żmudzkiego Piotra Szukszty. 
W środku zobaczymy kryptę z grobami Szu-
ksztów i Zawiszów, właścicieli dóbr. Tutaj 
w 1911 r. został ochrzczony Czesław Miłosz. 
SZETEJNIE - wieś nad Niewiażą, gdzie urodził 
się Czesław Miłosz. Wyjazd do Polski.

5 dzień: powrót w godz. porannych

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

5-dniowa od 509 zł od 549 zł od 629 zł

CENA ZAWIERA: 
• 2 noclegi w hotelach **/***, 
• 2 śniadania,
• 2 obiadokolacje,
• przejazd autokarem,
• obsługa pilota i przewodników 

miejscowych, 
• ubezpieczenie NNW.

 SZWAJCARIA    
 ZURICH, MONTREUX, CHILLON,            
 LOZANNA, GENEWA                            
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd w godzinach popołudniowych.
2 dzień: w godzinach rannych przyjazd do 

Zurichu - miasta bankierów, kulturalnej sto-
licy Szwajcarii. Zwiedzanie starego miasta, 
piękne mieszczańskie kamieniczki, pasaże 
handlowe, kręte uliczki,fontanny, elegancka 
Bahnhofstrasse, Jezioro Zurychskie, kościół 
Fraumunster z witrażami Marca Chagalla 
oraz katedra Grossmünster. Obiadokolacja, 
nocleg.

3 dzień: śniadanie, wyjazd na tzw. „Riwierę 
Szwajcarską”. Spacer po Montreux, zwie-
dzanie najsłynniejszego w Szwajcarii zamku 
Chillon, następnie przejazd do Lozanny - 
malowniczo położonej na północnym brzegu 
Jeziora Genewskiego na zboczach góry Jorat. 
Zwiedzanie: Muzeum Olimpijskie, katedra - 
uważana za najpiękniejszy kościół gotycki w 
Szwajcarii, zamek biskupi, zabytkowy gmach 
uniwersytetu, Fontanna Sprawiedliwości, ra-
tusz. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

4 dzień: śniadanie, przejazd malowniczą trasą 
wzdłuż Jeziora Genewskiego do Genewy - 
zwiedzanie miasta m.in.: zegar kwiatowy, 
pomnik reformacji, starówka oraz katedra 
św. Piotra. Rejs po Jeziorze Genewskim. Wy-
jazd do Polski w godzinach wieczornych.

5 dzień: powrót do Polski w godzinach połu-
dniowych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

5-dniowa od 789 zł od 839 zł od 1019 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 2 noclegi 
• wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje
• opiekę pilota
• ubezpieczenie NW i KL
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WYCIECZKI ZAGRANICZNE - WIELODNIOWE DZIAŁAMY JUŻ 
OD 1994 ROKU !

 PARKI ROZRYWKI      
 Legoland, Heide Park   
program na stronie: www.indexpolska.com.pl

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

5-dniowa od 679 zł od 709 zł od 859 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

 NORWEGIA                  
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z Polski. Przejazd do Świnouj-

ścia. Przeprawa promowa Świnoujscie - Ystad.
2 dzień: zjazd z promu, przejazd do Helsin-

borga - zwiedzanie miasteczka. Przejazd do 
Goteborga: arsenał miejski, klasycystyczna 
katedra, warownia obronna. Nocleg.

3 dzień: przejazd do Oslo. Zwiedzanie stolicy 
Norwegii - Park Frogner (muzeum rzeźby Gu-
stawa Vigelanda), główna ulica miasta - Karl 
Johans Gate, Pałac Królewski, Katedra, Storting, 
skocznia narciarska Holmenkollen, Muzeum 
Łodzi Wikingów. Przejazd trasą widokową przez 
płaskowyż Hardangervidda w kierunku Geilo. 
Zwiedzanie wybrzeży fiordu Hardanger. Nocleg.

4 dzień: wyjazd z Hemsedal na północny - za-
chód w kierunku fiordów. Przejazd wzdłuż 
Doliny Leardal do miejscowości Flam. Przejazd 
najdłuższym w Europie 24 km tunelem. 1,5 
godzinny rejs po Sognefiord - najdłuższym i 
najgłębszym fiordzie w Norwegii. Przejazd do 
Bergen zwanego - „Bramą Fiordów”: port, targ 
rybny, forteca Bergenhus, Tyskebryggen. Nocleg.

5 dzień: przejazd z Bergen wzdłuż przepiękne-
go Hardangerfjord do Bruravik. Rejs promem 
do Brimnes, a następnie przejazd przez zadzi-
wiający kanion Mabodal do Foslli. Po drodze 
postój przy najwyższym wodospadzie w Nor-
wegii - Voringsfoss (180 m) i przejazd przez 
płaskowyż Hardanger do Gol. Nocleg.

6 dzień: przejazd do Kopenhagi (przejazd 16 ki-
lometrowym mostem nad Morzem Bałtyckim). 
Kopenhaga - Stare Miasto, Pałac Królewski, 
budynek giełdy, ratusz, Tivoli, kopenhaska sy-
renka. Przejazd do Gedser, przeprawa promowa 
do Rostocka, przejazd przez Niemcy do Polski. 

7 dzień: powrót na miejsce zbiórki. 

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

7-dniowa od 1459 zł od 1519 zł od 1799 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX, 
• 4 noclegi w domkach campingowych,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenia NW i KL,
• bilety na przeprawy promowe.

 DANIA    
 - Kopenhaga, Legoland             
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd w godz. wieczornych, nocny 

przejazd przez Niemcy.
2 dzień: w godz. rannych przeprawa promowa do 

Danii (Rostok-Gedser), przejazd do Kopenhagi 
- zwiedzanie: Syrenka kopenhaska, Cytadela, 
fontanna Gefion, zmiana warty przy Pałacu 
Królewskim Amalienborg, kościół Marmurowy, 
ratusz miejski, pomnik Andersena, dzielnica 
portowa Nyhaven. Spacer po najdłuższym dep-
taku Północnej Europy - ulicą Stroger. Fakulta-
tywnie rejs kanałami Kopenhagi lub wizyta w 
Ogrodach Tivoli - parku rozrywki. Nocleg.

3 dzień: śniadanie, przejazd do Roskilde -  
pierwszej stolicy Danii, zwiedzanie Muzeum 
Łodzi Wikingów, gdzie można skorzystać z 
interaktywnego zwiedzania np. przebrać się 
za wikinga, napisać swoje imię w alfabecie 
runicznym, spotkać się z budowniczymi ło-
dzi. Przejazd przez Storebelt (najdłuższy most 
wiszący w Europie) do Odense. Zwiedzanie 
miejsca urodzenia H. Ch. Andersena, spacer 
urokliwymi wąskimi uliczkami miasta. Nocleg.

4 dzień: śniadanie, całodzienna zabawa w Legolan-
dzie - krainie klocków LEGO. Legoland proponuje 
wiele różnorodnych atrakcji m. in.: Miniland (naj-
ważniejsze obiekty architektoniczne świata zbudo-
wane z klocków), kolejka wokół parku, mini łodzie, 
diabelski młyn, wieża widokowa, zjeżdżalnie wod-
ne, a także OCEANARIUM i KINO 4D, szkoła nauki jaz-
dy dla dzieci. Wyjazd do Polski w godz. wieczornych.

5 dzień: przyjazd do kraju w godz. rannych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

5-dniowa od 739 zł od 769 zł od 909 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi (hostele lub domki campingowe,

należy zabrać własną bieliznę pościelową),
• 2 śniadania,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenia NNW i KL.

 DANIA, SZWECJA
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd w godzinach wieczornych, 

przejazd nocny przez Niemcy.
2 dzień: przyjazd do Rostoku, zaokrętowanie 

na promie, przeprawa morska do duńskiego 
portu w Gedser, przejazd wyspami duńskimi 
do stolicy Danii. Zwiedzanie Kopenhagi: 
Syrenka kopenhaska, odprawa warty Gwardii 
Królewskiej, barokowy Pałac Amalienborg - re-
zydencja duńskiej rodziny królewskiej, pomnik 
Króla Fryderyka V, Fontanna Gefion. Ogród Bo-
taniczny, dzielnica portowa Nyhaven, Zamek 
Christiansborg (parlament), budynek Borsen 
- stara giełda kopenhaska, Ratusz Miejski. Spa-
cer ulicą Stroger. Fakultatywnie rejs kanałami 
Kopenhagi. Nocleg.

3 dzień: śniadanie. Przejazd wybrzeżem do duń-
skiego miasta Helsingor, zwiedzanie zamku 
Kronborg wraz z jego fortyfikacjami (zamek 
Hamleta). Przepłynięcie promem do szwedz-
kiego miasta Helsingborg. Przejazd do Lund. 
Zwiedzanie średniowiecznej Katedry i starówki. 
Przejazd do Malmo. Spacer po starym mieście 
(Rynek Główny Stortorget, pomnik Karola X Gu-
stawa, Ratusz Miejski, Kościół św. Piotra, Apteka 
Pod Lwem, Rezydencja Wojewody, Lilla Torg). 
Czas wolny. Objazd miasta: dworzec kolejowy 
Malmö Centralstation, twierdza morska Zamek 
Malmöhus, dzielnica portowa, plaża miejska 
oraz Turning Torso - najwyższy budynek miesz-
kalny w Europie. Przejazd ze Szwecji do Danii 
mostem nad Bałtykiem przez Cieśninę Sund. 
Przyjazd do Kopenhagi, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie w hotelu, przejazd na wyspę 
Amager do największego i najnowocześniej-
szego interaktywnego akwarium w Północnej 
Europie - Błękitna Planeta (Den Bla Planet). 
Zwiedzając akwarium można poczuć się jakby 
chodziło się po dnie morza. Przejazd do portu 
Gedser, zaokrętowanie na prom - przeprawa 
do Rostoku w Niemczech. Wyjazd do Polski. 

5 dzień: Przyjazd do Polski w godz. porannych. 

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

7-dniowa od 859 zł od 909 zł od 1079 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX, 
• przeprawy promowe,
• 2 noclegi w hostelu/hotelu** (pokoje z łaz.),
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
• opieka pilota,
• ubezpieczenie NNW, KL i BP.
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WYCIECZKI ZAGRANICZNE - WIELODNIOWEPONAD 400.000 
ZADOWOLONYCH 
KLIENTÓW   

 HISZPANIA    
 + Wenecja i Monako                     
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd w godzinach południowych, 

przejazd przez Czechy, Austrię, Włochy.
2 dzień: przyjazd do Wenecji w godzinach 

rannych. Rejs statkiem na plac św. Marka. 
Zwiedzanie Bazyliki św. Marka - sanktuarium 
z relikwiami św. Marka i Pala d'Oro czyli Zło-
tym Ołtarzem. Pałac Dożów oraz Most Wes-
tchnień. Spacer przez centrum historyczne do 
Ponte Rialto - najstarszego mostu na Canale 
Grande. Nocny przejazd przez Francję.

3 dzień: w godzinach rannych przyjazd do 
Hiszpanii na Wybrzeże Costa Brava. Zakwa-
terowanie w hotelu, odpoczynek na plaży.

4 dzień: wycieczka do Barcelony. Spacer 
śladami Gaudiego: baśniowy Parc Guell, z 
którego roztacza się wspaniały widok na całą 
Barcelonę, Sagrada Familia, przejazd na plac 
Catalunya, spacer słynną ulicą La Rambla, Po-
mnik Kolumba, zabytkowy port Vell z malow-
niczą przystanią jachtową, spacer wąskimi 
uliczkami Barri Gotic do katedry św. Eulalii, 
zwiedzanie stadionu FC Barcelona.

5 dzień: wycieczka do Montserrat, sanktu-
arium Czarnej Madonny i klasztoru bene-
dyktynów, przejazd do Blanes, zwiedzanie 
Ogrodu Botanicznego. 

6 dzień: rejs statkiem wzdłuż malowniczego 
wybrzeża Costa Brava, ruiny zamku w Tossa de 
Mar, średniowieczna starówka Vila Vella.

7 dzień: zwiedzanie Lloret de Mar - m.in. gotycki 
kościół z początku XV w. z kolorowymi dachówka-
mi, pomnik żony rybaka, ruiny zamku Castel d'en 
Plaja, przejazd nocny do przez Francję Włoch.

8 dzień: przejazd przez Francję na Riwierę 
Francuską do Księstwa Monako, jednego z 
najmniejszych państw w Europie. Zwiedzanie  
min. Pałac Grimaldich, Oceanarium, Monte 
Carlo ze słynnymi kasynami. Wyjazd w kie-
runku Polski przez Włochy, Austrię i Czechy.

9 dzień: przyjazd w godz. popołudniowych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

9-dniowa od 1049 zł od 1139 zł od 1339 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX, 
• 4 noclegi na Costa Brava w hotelach **/***,
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
• opieka pilota,
• ubezpieczenie KL, NNW.

 BENELUX:   
 Amsterdam, Bruksela,      
 Luxemburg                            
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd w godzinach wieczornych. 

Przejazd tranzytowy do Holandii.
2 dzień: W godzinach rannych przyjazd do 

Amsterdamu, spacer po starym mieście, 
plac Dam, Dom Rembranta, Damrak, pałac 
Królewski, zwiedzanie jednego z muzeów: 
Rijksmuseum - największe muzeum w Holan-
dii z dziełami m.in. Van Gogha, Rembrandta, 
Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud, 
wizyta na najbardziej znanym targu kwia-
towym na kanale Singel, pomiędzy placami 
Muntplein i Koningsplein, rejs po kanałach 
amsterdamskich, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, przyjazd do Brukseli - sto-
licy Belgii, miasta piwa i czekolady. Wizyta 
w dzielnicy królewskiej Laeken, Atomium 
- olbrzymia konstrukcja sieci krystalicznej 
żelaza, symbol miasta, Mini Europa - atrakcja 
turystyczna numer 1 w Brukseli. To jedyne 
miejsce, gdzie można zwiedzić całą Europę 
w ciągu zaledwie paru godzin m.in. wieża 
Eiffla, Big Ben, Akropol. Spacer po zabytko-
wym centrum Brukseli: Grand Place - naj-
piękniejszy rynek Europy, Ratusz z XV-w., 
Dom Królewski, domy cechowe, kościół św. 
Mikołaja. Wizyta u Manneken Pis'a - Siusia-
jacego Chłopczyka, symbolu Brukseli. obia-
dokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, przejazd do Wielkiego 
Księstwa Luksemburg - jednego z najmniej-
szych państw w Europie. Zwiedzanie miasta 
Luksemburg: Cytadela Św. Ducha, renesanso-
wy Pałac Wielkiego Księcia, fortyfikacje - kaza-
maty, reprezentacyjny plac d'Armes, spacer ul. 
Bisserweg i St. Ulric. W godzinach wieczornych 
wyjazd w drogę powrotną do Polski.

5 dzień: przyjazd do Polski w godzinach połu-
dniowych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

5-dniowa od 779 zł od 829 zł od 969 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 2 noclegi w hotelu turystycznym,
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NNW.

 HOLANDIA: Haga,  
 Rotterdam, Amsterdam,    
 Phantasialand                      

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd w godzinach wieczornych. 

Przejazd tranzytowy do Niemiec.
2 dzień: przyjazd do „Phantasialand”- najcie-

kawszego parku rozrywki w Niemczech. Park 
Phantasialand oferuje wiele atrakcji zarówno 
dla dzieci jak i młodzieży. Znajduje się tu między 
innymi makieta dawnego Berlina, miasteczko 
z Dzikiego Zachodu, Chiny sprzed tysiąca lat, 
Petit Paris, meksykańska wioska oraz symulator 
lotów kosmicznych. Szereg zjeżdżalni, basenów 
i innych atrakcji parku gwarantują udaną zaba-
wę. Obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie. Przejazd do Hagi - zwiedza-
nie: Parlament, Międzynarodowy Sąd i Pałac 
Królewski w samym centrum miasta, Maduro-
dam - Holandia w miniaturze. Przejazd do Rot-
terdamu, spacer po mieście, Port, Euromaszt, 
Rotterdam Park, Plac Coolsingel, ratusz, pocz-
ta, giełda. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

4 dzień: śniadanie, zwiedzanie Amsterda-
mu, spacer po starym mieście, plac Dam, 
Dom Rembrandta, Damrak, pałac Królewski, 
zwiedzanie jednego z muzeów: Rijksmuseum 
- największe muzeum w Holandii z dziełami 
m.in. Van Gogha, Rembrandta, Muzeum 
Figur Woskowych Madame Tussaud, wizyta 
na najbardziej znanym targu kwiatowym na 
kanale Singel, pomiędzy placami Muntplein 
i Koningsplein, rejs po kanałach amsterdam-
skich. Wyjazd w drogę powrotną do Polski.

5 dzień: przyjazd do Polski w godzinach połu-
dniowych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

5-dniowa od 789 zł od 839 zł od 979 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 2 noclegi w hotelach turystycznych,
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NNW.
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 CZARNOGÓRA                 
 I CHORWACJA   
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd w godzinach przedpołudnio-

wych, przejazd do Czarnogóry.
2 dzień: przyjazd na Czarnogórską Riwierę, w go-

dzinach przedpołudniowych, zakwaterowanie, 
czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, spacer po mieście Ulcinj - cytade-
la, wieża obronna Blaśica, turecka fontanna z 1749, 
pałace z czasów weneckich (obecnie przekształcone 
w hotele), meczet Paśina, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, wycieczka do Cetinjie - pra-

dawnej stolicy Czarnogóry, gdzie znajduje się 
grób dynastii Petrović, zwiedzanie dworu króla 
Nikole, Njegoseva Biljarda, Monastyr ze skarb-
cem, w którym przechowywana jest ręka Jana 
Chrzciciela i relikwie św. Piotra Cetińskiego. Po 
drodze zwiedzanie: Budva - zwiedzanie starów-
ki, Stary Bar - perła architektury „młodszy brat” 
włoskiego Bari (brama miejska z X-XI w, kościo-
ły św. Katarzyny i św. Venerada, łaźnia turecka, 
ruiny katedry św. Jerzego, ruiny pałacu bisku-
pów, turecki akwedukt). Obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, plażowanie lub fakulta-
tywnie - rafting na rzece Tara lub wycieczka 
do Albanii. Obiadokolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd 
do Dubrownika - miasta określanego mianem 
„perły Adriatyku”, wpisanego na Listę Światowe-
go Dziedzictwa Kultury UNESCO. Zwiedzanie sta-
rówki miasta. Dla chętnych wejście na wspaniałe 
mury miejskie okalające miasto. Spacer po le-
gendarnej ulicy Dubrownika - Stradunie. Wyjazd 
w drogę powrotną w godzinach wieczornych.

7 dzień: przyjazd w godz. popołudniowych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

7-dniowa od 889 zł od 939 zł od 1089 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 4 noclegi,
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 
• opiekę pilota,
• ubezpieczenia NNW, KL.

 FAKULTATYWNIE: Albania (Skhadar) 30 €

 CHORWACJA               
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd w godzinach wieczornych, 

przejazd przez Czechy, Austrię.
2 dzień: przyjazd do Słowenii, zwiedzanie 

Jaskini Postojnej - jednej z największych ja-
skiń na świecie, najpiękniejszy przykład form 
krasowych, przejazd podziemną kolejką. 
Przejazd na Wybrzeże Dalmatyńskie z pięk-
ną plażą i bogatą historią, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie. Wycieczka do Szybenika, 
katedra Św. Jakuba, twierdza, brama Mor-
ska, wyjazd do Parku Narodowego Krka, na 
terenie parku wycieczka statkiem po rzece 
Krka, możliwość kąpieli, piesza przechadzka. 
Obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, wyjazd do Splitu - miasta, 
którego duszą jest olbrzymi pałac Diokle-
cjana na konstrukcji którego zbudowano 
średniowieczne miasto (budowla wpisana 
na listę UNESCO). Przejazd do Trogiru - zwie-
dzanie malowniczo położonego na wyspie 
Starego Miasta z katedrą św. Lovry, gotyckim 
pałacem Cipiko, ratuszem, średniowieczny-
mi, obronnymi murami miejskimi. Obiado-
kolacja, nocleg

5 dzień: śniadanie, zwiedzanie Plitwickiego 
Parku Narodowego - rezerwatu UNESCO o 
unikalnym układzie jezior kaskadowych, wy-
jazd w kierunku Polski. 

6 dzień: przyjazd do Polski w godzinach popo-
łudniowych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

6-dniowa od 729 zł od 769 zł od 889 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 3 noclegi w apartamentach lub hotelu,
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NW.

Dodatkowo: wycieczka do Dubrownika

 BAŁKANY                     
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd w godz. popołudniowych 
2 dzień: przejazd do Mostaru leżącego nad Neretwą 

rzeką graniczną podczas wojny w latach 90-tych. 
Zwiedzanie: Słynny Stary Most (wpisany na listę 
UNESCO), z którego skaczą członkowie Klubu Skocz-
ków. Stare Miasto, odbudowane po ostatnich woj-
nach, wygląda niemal identycznie, jak za czasów 
Imperium Ottomańskiego. Przejazd do Medjugorie 
- znane z objawień Matki Boskiej - Góra Objawień, 
Sanktuarium Maryjne. Obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, przejazd do Dubrownika - 
miasta wpisane na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO. Dziewięciogodzinne zwiedzanie 
miasta: W programie m.in. spacer z przewodni-
kiem uliczkami miasta: Brama Pile, Pałac Rek-
torów, wnętrza Katedry, najstarsza w Europie 
apteka mieszczącą się w Klasztorze Franciszka-
nów zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień: śniadanie, przejazd do miasta Kotor - 
wpisanego na listę UNESCO. Zwiedzanie: stare 
miasto otoczone murami obronnymi, twierdza 
św. Jana na Samotnym Wzgórzu, prawosławne 
i katolickie świątynie, gotycki Pałac Drago, Pałac 
Rady Miejskiej. Rejs statkiem na Wyspę Matki 
Boskiej na Skale (Gospa od Škrpjela). Budva - ka-
mienna starówka, kościół św. Jana, kościół Santa 
Marija in Punta, cerkiew św. Trójcy, mury obron-
ne, twierdza Mogren; Stary Bar ruiny dawnego 
warownego miasta, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, wyjazd do Starego Baru - 
perły architektury „młodszy brat” włoskiego Bari 
(brama miejska z X-XI w, kościoły św. Katarzyny i 
św. Venerada, łaźnia turecka, ruiny katedry św. 
Jerzego, ruiny pałacu biskupów, turecki akwe-
dukt) plażowanie, obiadokolacja, nocleg .

6 dzień: wczesne śniadanie, przejazd do Saraje-
wa, zwiedzanie miasta wielu kultur: sarajew-
skie sukiennice Bačšaršiji ,studnia Sebilj, Me-
czet Królewski - Careva džamija, katedra Serca 
Jezusowego, Sahat Kula - wieża zegarowa z 
XVII, meczet Ghazi Husrev-bega, cerkiew pra-
wosławna Archaniołów Michała i Gabrielsobór 
Matki Bożej, Stara Synagoga. Wyjazd w drogę 
powrotną w godzinach wieczornych

7 dzień: powrót do Polski.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

7-dniowa od 959 zł od 1019 zł od 1199 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

WYCIECZKI ZAGRANICZNE - WIELODNIOWE DZIAŁAMY JUŻ 
OD 1994 ROKU !

CENA ZAWIERA: 
• przejazd autokarem • ubezp. NNW, KL, BP 
• pilot • 4 noclegi • 4 śniadania, 4 obiadokolacje 
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WYCIECZKI ZAGRANICZNE - WIELODNIOWEPONAD 400.000 
ZADOWOLONYCH 
KLIENTÓW   

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z kraju w godzinach porannych. 

Przejazd do Grecji.
2 dzień: przyjazd do Grecji w godzinach dopo-

łudniowych. Zakwaterowanie, plażowanie. 
Obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie. Wycieczka na Olimp. Spacer 
wąwozem rzeki Enipea. Przejazd do Dion - staro-
żytna miejscowość gdzie można zobaczyć liczne 
wykopaliska - łaźnie publiczne, sanktuaria Demeter 
i Afrodyty, mozaiki, bazyliki, dawne mury miasta. 
Obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie. Plażowanie (lub wycieczka 
fakultatywna do Aten - Akropol, Plaka, Pałac 
Królewski, zmiana warty, Stadion Olimpijski), 
obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie. Wyjazd na Meteory ze 
zwiedzaniem przepięknych klasztorów oraz 
wizyta w wytwórni i sklepie ikon. W drodze 
powrotnej przejazd Doliną Tembi - zwiedzanie 
kościółka Agia Paraskievi wykutego w skale. 
Obiadokolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd 
do Salonik. Zwiedzanie miasta: Biała Wieża, 
mury miejskie, Dzielnica żydowska, wizyta na 
targu miejskim. Wyjazd w kierunku Polski.

7 dzień: Powrót do kraju.
* Wycieczka do Aten fakultatywnie: 80 zł

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

7-dniowa od 849 zł od 899 zł od 1049 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

 SŁOWENIA                                      
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd w godzinach wieczornych, prze-

jazd przez Czechy, Austrię. 
2 dzień: przejazd przez Austrię na Słowenię do 

miasteczka Bled jednego z najpiękniejszych 
miejsc wypoczynkowych w Alpach, położone-
go nad Jeziorem Bled. Zwiedzanie: średnio-
wieczny zamek górujący nad miasteczkiem. 
Przejazd do Doliny Bohinj nad największe 
słoweńskie jezioro, uznawane jest za jedno z 
najbardziej uroczych zakątków Alp Julijskich. 
Wąwóz Vintgar. Obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie. Wycieczka autokarem wzdłuż 
wybrzeża Adriatyku. Koper - miasto portowe, 
spacer ciasnymi, charakterystycznymi dla miast 
śródziemnomorskich uliczkami, Titov trg, czyli 
plac, na którym znajduje się XV-wieczny pałac 
w stylu gotyku weneckiego. Przejazd do mia-
steczka, które jest prawdziwą perełką Słowenii 
- Piran, zwiedzanie Starówki, Tartinijev Trg, 
najstarsza kamienica „Wenecjanka”. Zwiedza-
nie Rovinj - chorwackiego miasta położonego 
na półwyspie Istria, zwanego „Małą Wenecją”, 
spacer pełnymi uroku uliczkami Starego Miasta, 
zwiedzanie barokowej bazyliki św. Eufemii. 
Obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie. przejazd do Jaskini Postoj-
nej - zwiedzanie jednej z największych jaskiń 
na świecie, liczącej 2 miliony lat, najpiękniej-
szy przykład form krasowych. Zwiedzanie 
trasy turystycznej z przewodnikiem, przejazd 
podziemną kolejką. Przejazd do stolicy Sło-
wenii - Ljubljany. Miasto o bogatej historii, 
które zachwyca bogactwem zabytków, galerii, 
kawiarenek. Zwiedzanie starówki,  plac Pre-
šeren, przy którym stoi cerkiew franciszkań-
ska, Smoczy Most, Potrójny Most nad rzeką 
Ljubljanica, Kolumnada Plečnika, katedra, 
Sredniowieczny Zamek Lublanski. Wyjazd w 
kierunku Polski. 

5 dzień: przyjazd do Polski na miejsca wyjazdów  
w godzinach rannych. 

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

5-dniowa od 629 zł od 659 zł od 789 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 4 noclegi w Grecji,
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenia NNW i KL.

 RUMUNIA  - 
SIEDMIOGRÓD                    
PROGRAM: 
1 dzień: wyjazd w godz. wieczornych przejazd 

przez Słowację, Węgry do Rumunii. 
2 dzień: przyjazd do dawnej stolicy Siedmiogrodu 

Alba Iulia, zwiedzanie: twierdza Alba Karolina, 
Biblioteka Battyáneum, Sala Zjednoczenia, 
Uniwersytet oraz renesansowe pałace Miclo-
sza i Apora. Sibiu: starówka z Dużym i Małym 
Rynkiem, Stary Ratusz, most Kłamców i schody 
Fingerling, plac Hueţ, kościł ewangelicki, Prawo-
sławna Cerkiew Metropolitalna Św. Trócy, wraz 
z urokliwą zabudową Starego miasta zwanego 
czerwonym miastem. Obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, Sinaia, zwiedzanie pałacu 
Peles, Brasov - rynek wraz z ratuszem,  cer-
kiew Św. Mikołaja, mury miejskie, kościół św. 
Bartłomieja, czarny Kościół. Bran, zwiedzanie 
Białego Zamku zwnego zamkiem Drakuli, 
obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień: śniadanie, przyjazd do Preimer - kościół 
z murami obronnymi (UNESCO). Przejazd do Si-
ghişoary: Wieża Zegarowa, Kościół na Wzgórzu, 
Kościół Klasztorny, Dom Drakuli, Dom rodzinny 
Hermana Obertha, Mury i Baszty Obronne. Tirgu 
Mureş, zwiedzanie miasta, perełki secesyjnej: 
twierdza miejska, kościół unitariański, katedry 
katolickiej i prawosławnej. Cluj-Napoca, stolicy 
Siedmiogrodu - Baszta Krawców, kościł reformo-
wany, kwartał uniwersytecki, Rynek Węgierski 
z kościołem św. Michała, Rynek Rumuński z 
operą i Katedrą Rumuńską. 5 dzień: powrót w 
godzinach rannych.

CENA: pow. 45 os. pow. 40 os. pow. 30 os. 

5-dniowa od 599 zł od 639 zł od 749 zł
+ 10 zł - obowiązkowa opłata na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi w hotelach,
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenia KL i NW.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 2 noclegi w hotelu **/***, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje,  
• opiekę pilota, 
• ubezpieczenie KL, NNW, BP, 

 GRECJA                                                 
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DZIAŁAMY JUŻ 
OD 1994 ROKU !

 PARYŻ - 4 dni                            
  cena: od 1459 zł 
PROGRAM:
1 dzień: zbiórka na lotnisku, przelot do Paryża, 

transfer do hotelu, zakwaterowanie, obiadoko-
lacja, nocleg. 

2 dzień: śniadanie, zwiedzanie: Montmartre - Ba-
zylika Sacre Coeur, Plac du Tertre, Moulin Rouge, 
Cmentarz Pere Lachaise, wizyta przy grobie F.Cho-
pina i Jima Morrisona. Obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, zwiedzanie: Wyspa Cite, Ka-
tedra Notre Dame, Plac Concorde, Louvre, Wieża 
Eiffla, obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, 
zwiedzanie: La Defence - Le Grande Arc, Pola 
Elizejskie Arc de Triomphe. Transfer na lotnisko, 
przelot do Polski. 

 LIZBONA - 4 dni                      
  cena: od 1499 zł 
PROGRAM:
1 dzień: zbiórka uczestników na lotnisku, przelot 

do Lizbony, transfer do hotelu, zakwaterowanie, 
nocleg. 

2 dzień: śniadanie, przejazd do LIZBONY. Zwiedza-
nie: dzielnice Bairro Alto (jedno ze wzgórz Lizbony 
i wielokulturowa dzielnica), Baixa (najważniejsze 
ulice i place w Lizbonie: Praça do Comercio, Ros-
sio - serce Lizbony, Rua Augusta, Restauradores.) 
i Chiado. Czas wolny na obiad. Następnie: najstar-
sza dzielnica Alfama - katedra i zamek św. Jerzego 
(z zewnatrz), a także punkt widokowy St. Luzia. 
Powrot do hotelu. Kolacja i nocleg.

3 dzień: śniadanie, Przejazd mostem 25 Kwietnia przez 
rzekę Tag, do miejsc. Almada (sanktuarium Chrystusa 
Króla). Dzielnica Belem - klasztor Hieronimitow, Wieża 
Belem i Pomnik Odkrywców. Czas wolny. Popołudniu 
zwiedzanie Park das Nacoes/ Park Narodów - m.in. naj-
większe w Europie Oceanarium. Kolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie. Przejazd wzdłuż ESTORIL & CASCAIS 
- dwóch malowniczych kurortów. CABO DA ROCA - naj-
bardziej za zachód wysunięty punkt Europy. Średnio-
wieczne pałace SINTRY (na liście UNESCO). Czas wolny 
na spacer po uliczkach miasta. Transfer na lotnisko w 
Lizbonie. Przelot do Polski.

 LONDYN - 4 dni                        
  cena: od 1549 zł 
PROGRAM:
1 dzień: zbiórka na lotnisku, przelot do Londynu, 

transfer do hotelu, zakwaterowanie, zwiedza-
nie: Oxford Street, Muzeum Figur Woskowych 
Madame Tussaud’s, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, zwiedzanie: City, St. Paul’s 
Cathedral, Buckigham Palace, Houses of Parlia-
ment, Big Ben, Westminister Abbey, Trafalgar 
Square, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, zwiedzanie: Tower of London, 
Tower Bridge, London Eye, przejazd „czerwonym 
autobusem” obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu 
transfer na lotnisko, przelot do Polski.

 BARCELONA - 5 dni                                              
  cena: od 1999 zł 
PROGRAM:
1 dzień: zbiórka na lotnisku Katowice-Pyrzowice, 

odprawa oraz przelot do Barcelony. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

2-4 dzień: śniadanie, przejazd kolejką do centrum 
miasta. Zwiedzanie: Dzielnica Gotycka - Barri 
Gotic - Pałac Królewski i katedra s. Eulalli; Plac 
Hiszpański - Placa Espanya - dawne miejsce walk 
byków. Śladami Gaudiego: Bazylika św. Rodziny/
Sagrada Familia, Caso Batilo, Casa Mila, Papu, 
Parc Guell z najdłuższą ławką świata; Placa de la 
Sagrada Familia z ulicą Carrer Sicilia; Placa Sant 
Jaume - dawna dzielnica żydowska; Wzgórze 
Montjich ze stadionem olimpijskim; stadion FC 
Barcelona; port i oceanarium; wieczorny pokaz 
fontann. Wieczorem powrót do hotelu, nocleg.

5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. 
Zwiedzanie: Plac Kataloński/ Placa Catalunya i 
ulica La Rambla. Przejazd na lotnisko, odprawa, 
przelot do Polski.

 RZYM - 4 dni                                
  cena: od 1409 zł 
PROGRAM:
1 dzień: zbiórka na lotnisku, przelot do Rzymu, 

transfer do hotelu, zakwaterowanie, spacer po 
mieście, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, zwiedzanie: Plac i Bazylika 
św. Piotra, wizyta przy grobie papieża Jana Paw-
ła ll, Muzea Watykańskie, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, zwiedzanie: Rzym Starożytny 
- Forum Romanum, Koloseum, Kapitol, Panteon, 
Place Barokowe Navona i Hiszpański, Schody 
Hiszpańskie, Fontanna di Trevi, obiadokolacja, 
nocleg.

4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, 
transfer na lotnisko przelot do Polski.

 MADRYT - 5 dni                        
  cena: od 1599 zł 
PROGRAM:
1 dzień: spotkanie z pilotem na lotnisku, odpra-

wa i przelot do Madrytu. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie, nocleg.

2-4 dzień: śniadanie, przejazd na zwiedzanie 
miasta:   Plac Hiszpański z pomnikiem Cervan-
tesa, Puerta del Sol - plac, punkt wyznaczający 
sam środek Hiszpanii. Spacer po najstarszej 
części miasta. Zwiedzanie: kościół św. Izydora, 
patrona Madrytu; bazylika św. Franciszka; Pa-
łac Królewski ze wspaniałymi XIX-w. ogrodami; 
katedra Almudena, miejsce ślubu obecnego na-
stępcy tronu.  Muzeum Prado - jedno z najwięk-
szych muzeów świata (dzieła m.in. Velázqueza 
i Goi); dworzec kolejowy Atocha - arcydzieło 
architektury kolejowej XIX w., z tropikalnym 
ogrodem w holu głównym. Stadion Bernabéu 
- siedziba słynnego klubu sportowego Real Ma-
dryt na ponad 81 tys. widzów.

5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. 
Przejazd na lotnisko, odprawa, przelot do Polski.

CENA ZAWIERA: 
• przelot samolotem, transfery do/z hotelu, 3/4 noclegi w hotelu, 3/4 obiadokolacje, 3/4 śniadania, opiekę pilota, bezpieczenie KL i NNW.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i biletów komunikacji miejskiej, obowiązkowej opłaty na TFG - 10 zł.

Tbilisi (stolica Gruzji) • Kacheti (kraina win) • Gruzińska Droga Wojenna (górskie pasma, malownicze miasteczka, 
klasztory) • Uplitsikhe (skalne miasto) • Gelati (kompleks architektoniczny wpisany na listę UNESCO)

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

 GRUZJA - 7 dni    
 cena: 2900 zł     

WYCIECZKI SAMOLOTOWE !
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 CHORWACJA - 10 dni (7 noclegów)                 
DRVENIK - położony na Riwierze Makarskiej, to modny europejski region z 
krystalicznie czystym morzem, zagajnikami figowymi, migdałowymi i pinio-
wymi. Uroku dodają jej majestatyczne góry Biokovo, opadające wprost do 
lazurowego morza. 
Kompleks Hotelowy HERCEG **/*** przeznaczony jest specjalnie do wy-
poczynku młodzieży. Wchodzi w skład kompleksu trzech hoteli położony 200 
metrów od morza, pokoje 2-5 osobowe, w większości z balkonami lub dostę-
pem do tarasu i widokiem na morze! Do Waszej dyspozycji jest wewnętrzny 
basen, boisko sportowe do piłki nożnej oraz koszykówki, stoły do tenisa stoło-
wego oraz przestronna sala. (www.primus-kraljevic.hr/)  
cena: od 950 zł 
CENA ZAWIERA: 
• przejazd autokarem LUX 
• 7 noclegów 
• 2 posiłki dziennie + prowiant 
• opiekę pilota i rezydenta 
• opiekę pedagogiczną 
• ubezpieczenie KL i NW 
• taksę klimatyczną

  WŁOCHY - 10 dni (7 noclegów)                                  
BIBIONE - jeden z najpopularniejszych adriatyckich kurortów, położony ok. 
90 km od Wenecji, posiada szerokie, piaszczyste plaże, eleganckie bulwary 
handlowe i promenady. Stanowi doskonałe miejsce wypadowe do zwiedzania 
północnych Włoch.
ZAKWATEROWANIE: mieszkania wakacyjne (tzw. apartamenty) w miejscowo-
ści Bibione położonej ok. 90 km od Wenecji oraz w Caorle (Lido Altanea) - ok. 
50 km od Wenecji. Usytuowane są od 50 do 1100 m od plaży (wstęp na plażę 
- bezpłatny).
WYŻYWIENIE: we własnym zakresie, w oparciu o znajdujący się w każdym 
apartamencie aneks kuchenny. W każdej miejscowości znajdują się sklepy 
oraz restauracje i pizzerie, w których można zakupić posiłki.
cena: od 630 zł 
CENA ZAWIERA: 
• przejazd autokarem LUX 
• 7 noclegów 
• wycieczkę do Wenecji 
• ubezpieczenie NNW, KL
Fakultatywnie: Werona, 
Gardaland - 80 zł, Triest, 
Aquileia - 60 zł.

 GRECJA - 10 dni (7 noclegów)                                                                    
LEPTOKARIA - ośrodek turystyczny na Riwierze Olimpijskiej, pełen hoteli, 
sklepów, restauracji. Korzystne położenie umożliwia organizowanie wspa-
niałych wycieczek do Salonik, na górę Olimp oraz do bajecznych klasztorów 
na Meteorach, możliwa jest też wycieczka do stolicy Grecji Aten. Wspaniałą 
wyprawę statkiem można odbyć również na przepiękną Wyspę Skhiatos. 
HOTEL GALAXY położony w odległości 100 m od piaszczystej plaży. Zakwa-
terowanie w pokojach 3, 4 osobowych (z łóżkami piętrowymi) z łazienkami, 
TV, klimatyzacją i balkonami z widokiem na morze lub górę Olimp. W obiekcie 
znajduje się restauracja, kawiarnia. Dodatkowa atrakcją jest basen znajdujący 
się na terenie hotelu (www.hotelgalaxynet.gr)
cena: od 1050 zł
CENA ZAWIERA: 
• przejazd autobusem LUX 
• 7 noclegów 
• 3 posiłki dziennie + prowiant 
• opiekę pilota i rezydenta 
• opiekę pedagogiczną 
• ubezp. KL i NW 
• taksę klimatyczną.

 BUŁGARIA - 10 dni (7 noclegów)                                                           
SŁONECZNY BRZEG - jest jednym z najbardziej nowoczesnych kurortów w 
Bułgarii, odwiedzany przez turystów z całego świata. Położony wzdłuż pięknej 
piaszczystej plaży. Kurort Słonecznego Brzegu znany jest z niezliczonej ilości 
dyskotek, barów, kasyn i hoteli. Długa promenada wzdłuż plaży niemal do 
rana tętni życiem, oferując turystom liczne atrakcje.
Hotel Delta Palace *** - wygodny hotel, położony tylko 100 m od szerokiej, 
piaszczystej plaży. W sąsiedztwie hotelu znajdują się liczne hotele, sklepiki i 
tereny spacerowe oraz Aquapark Kotva. Zakwaterowanie w klimatyzowanych 
pokojach z TV dla 3,4 osób z łazienką i balkonem. Pokoje wyposażone są w łóż-
ka, szafę i szafki. Do dyspozycji gości: zewnętrzny basen, jacuzzi restauracja, 
bar, punkt medyczny, kantor wymiany walut. Na terenie restauracji oraz przy 
basenie możliwość korzystania z wi-fi. All inclusive light
cena: od 990 zł - autokar, od 1190 - samolot.
CENA ZAWIERA: 
• przejazd autobusem LUX/samolot 
• 7 noclegów 
• 3 posiłki dziennie + prowiant 
• opiekę pedagogiczną 
• ubezp. KL i NW 
• taksę klimatyczną 
• wycieczkę do Nesebyru

ZIELONE SZKOŁY - ZAGRANICA
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 ZAKOPANE 
 Murzasichle  7 dni

ZAKOPANE - położone w kotlinie u podnóża Tatr, z licznymi trasami narciarskimi, kolejka-
mi na Kasprowy Wierch i Gubałówkę oraz siecią wyciągów narciarskich - jest największym 
w kraju centrum turystyki górskiej i sportów zimowych. MURZASICHLE - to turystyczna 
miejscowość położona ok. 8 km od Zakopanego, posiadająca wyciągi narciarskie o dłu-
gości ok. 600 m oraz restauracje i sklepy. Dojazd do Zakopanego 
odbywa się o każdej porze dnia licznymi busami i autokarami. Do-
datkowym atutem jest stacja narciarska Małe Ciche (2 km od Mur-
zasichla), posiadająca nowoczesną 4-osobową kolej krzesełkową.
ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat rodzinny Hawrań/Danka/Oscypek położony około 
200 m od wyciągów, pokoje 2-5 osobowe z łazienkami, stołówka, 
świetlica RTV, sala dyskotekowa, bilard, stół do tenisa stołowego.

 BIESZCZADY   7 dni

BIESZCZADY - jedno z najbardziej znanych pasm górskich w Polsce, a nadal dzikie i cze-
kające na odkrycie. Dzięki swojemu pięknu przyciąga rzesze turystów również w okresie 
zimowym. 
ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy SKALNY położony w centrum uzdrowiska Po-
lańczyk w zimowej scenerii Jeziora Solińskiego. Ośrodek dysponuje ponad 200 miejscami, 
pokoje 2,3,4 i 5 os. z pełnym węzłem sanitarnym, TV, internet Wi Fi. Na miejscu świetlica 
z grami, bilard, piłkarzyki, dart. Ośrodek posiada kryty basen z brodzikiem oraz strefę 
SPA z kompleksem saun i łaźni, gabinetami masażu 
i kosmetyki oraz jacuzzi.   www.skalnyspa.pl

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 6 noclegów,
• 6 śniadań, 6 obiadów, 6 kola-

cji (lub suchy prowiant na narty),
• ubezpieczenie NNW,
• opiekę kadry pedagogicznej,
• codzienną naukę jazdy pod opieką 

instruktorów narciarskich i snowboardu 
(dot. obozów),
• 1 wejście na baseny 
termalne, zwiedzanie Zako-
panego.
CENA NIE ZAWIERA: karnetów 
narciarskich ok. 20-50 zł dzien-
nie, wypożyczenia sprzętu nar-
ciarskiego ok. 25-30 zł dziennie.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 6 noclegów,
• 6 śniadań, 6 obiadów, 6 kolacji (lub suchy prowiant 

na narty),
• ubezpieczenie NNW,
• opiekę kadry pedagogicznej,
• program POLSKA ALASKA.

CENA NIE ZAWIERA: karnetów narciarskich ok. 40 zł dziennie, 
wypożyczenia sprzętu narciarskiego ok. 25-30 zł dziennie.

ZIMOWISKO • 799 zł
OBÓZ NARCIARSKI • 899 zł
OBÓZ SNOWBOARDOWY • 899 zł
ZIMOWISKA RODZINNE • 899 zł

ZIMOWISKO • 959 zł

ZIMOWISKA
Zapraszamy wszystkich chętnych, zarów-
no dzieci jak i młodzież do wspólnego 
wyjazdu, w czasie którego możecie coś 
nowego zobaczyć, poszaleć na śniegu, 
doskonalić swoje umiejętności jazdy na 
nartach, snowboardzie lub byle czym. 
Uczestniczyć w wspólnej zabawie w 
doborowym towarzystwie pod opieką 
doświadczonej kadry. 

OBOZY NARCIARSKIE I SNOWBOARDOWE 
Zapraszamy do uczestniczenia w naszych obozach tematycz-
nych, w czasie których każdy będzie mógł nauczyć się lub 
doskonalić swoje umiejętności narciarskie lub snowboardowe. 
Na stoku grupy składają się z 12-15 osób, szkolone są przez 
profesjonalna kadrę instruktorską. Oprócz nauki organizowane 
są zawody, slalom, zadania sprawnościowe. Każdy uczestnik 
objęty jest dodatkowym ubezpieczeniem SKI. Wszystkie osoby 
uczestniczące w szkoleniu obowiązkowo powinny posiadać 
kask.

ZIMOWISKA RODZINNE
Zapraszamy rodziny z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym 
do wzięcia udziału w rodzinnych wczasach zimowych. Dla dzieci 
organizujemy zajęcia narciarskie na różnych poziomach zaawan-
sowania oraz gry i zabawy sportowe w ciągu dnia. Rodzice w tym 
czasie odpoczywają lub korzystają z wyciągów narciarskich. Dziec-
ko w ciągu dnia przebywa z rówieśnikami, a w trakcie posiłków i 
w nocy pozostaje z Państwem. Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 
osobowych. Jest to idealna możliwość spędzenia wspólnego czasu 
i jednocześnie odpoczynku. 

MOŻEMY ZORGANIZOWAĆ DOWOLNY WYJAZD ZIMOWY DLA GRUPY CHĘTNYCH!

SZKÓŁKA NARCIARSKA - KARNETY W CENIE  • 1199 zł
To codzienny (x5) pobyt na stoku pod opieką instruktora. Uczestnicy po 
przybyciu do pensjonatu, prezentują swoje umiejętności i ze względu 
na poziom zaawansowania dzieleni są na grupy: początkującą, średnią 
i zaawansowaną. Grupy narciarskie i grupy snowboardowe. Wszyscy są 
szkoleni codziennie. Na zakończenie organizujemy zawody w slalomie. 
Dla najlepszych są nagrody i dyplomy.

bas
en

y term
alne HIT POPRZEDNIEGO 

SEZONU!

Zimowyobóz przygody

Program „POLSKA ALASKA":
Narty i snowboard - dwa wyjazdy na stok w 
Weremieniu, dwie trasy ok. 750 m.
Śnieżne safari na skuterach - przejażdżki 15 minut z instruktorem.
Zimowe szkolenie bieszczadnika - nauka chodzenia na nartach, wbijania gwoździ, 
rzucania siekierą, i strzelania z łuku.
Lodowa ściana -  zajęcia na sztucznej ścianie wspinaczkowej.
Wyprawa na rakietach śnieżnych - wyprawa do lasu w poszukiwaniu tropów miesz-
kańców lasu
wilki północy - psie zaprzęgi - pojedziemy po białym puchu saniami ciągnionymi przez 
gromadkę wesołych Malamutów,
Spa relax (2 x po 2 godz.) - do dyspozycji kryty basen z atrakcjami wodnymi, sauna, 
łaźnia parowa, jacuzzi, masaż i solarium.
Ognisko - pieczenie kiełbasek w Dymnej Chacie przy bieszczadzkich opowieściach.
Dyskoteka - fluo party - dyskoteka z laserami i malowaniem świecących tatuaży.
Gry i zabawy na śniegu, spacery po okolicy.

SKIPASSW CENIE

W cenie: Program TANIEC - Ferie z 
tańcem to najprzyjemniejsza forma spędza-
nia wolnego czasu, gdzie na chwilę możemy 
zapomnieć o rzeczywistości i przenieść się w 
wirujący świat tańca. Co roku, aby sprostać 
Waszym oczekiwaniom staramy się żeby zaję-
cia były urozmaicone i aby każdy z Was poczuł 
się na nich jak prawdziwa gwiazda tanecznego 
show. Codzienne treningi będą obejmować: 
rozgrzewkę i stretching, naukę prostych kro-
ków tanecznych solo i choreografie w grupie, 
ćwiczenia na poczucie rytmu i walkę z tremą, 
ćwiczenia modelujące sylwetkę oraz na prawi-
dłową postawę ciała.

ZIMOWISKA
OBOZY NARCIARSKIE

ZATRUDNIMY NAUCZYCIELI W CHARAKTERZE  
OPIEKUNÓW I ORGANIZATORÓW ZIMOWISK
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 CZECHY Valašské Klobouky  7 dni
VALAŠSKÉ KLOBOUKY znajduje się w Białych Karpatach. Jest to górzysta kra-
ina, doskonale przygotowana do uprawiania sportów zimowych. Blisko stąd 
do kompleksów narciarskich: Kohutek, Pustevny, Bila. Znajdują się tu wyciągi 
krzesełkowe i orczykowe o długości od 200 do 1500 m i różnorodne trasy narciarskie.
ZAKWATEROWANIE: 
Hotel JELENOVSKA *** - położony jest na 
wysokości 640 m n.p.m. Pokoje są w większo-
ści 2, 3, 4 osobowe z łazienkami i TV. W hotelu 
znajduje się restauracja, kawiarnia. Skorzystać 
tu można z masaży, whirpool, fitnessu, kry-
tego basenu, sauny, bilardu, kręglarni, stołu 
do tenisa stołowego. Przy hotelu znajduje 
się nowy wyciąg narciarski o dugości 400 m. 
(www.jelenovska.cz)

 SUDETY  7 dni
CZARNA GÓRA to jeden z najpopularniejszych, dużych ośrodków narciarskich w Polsce, 
położony w Sudetach Wschodnich w Masywie Śnieżnika, we wsi Sienna, na ziemi kłodz-
kiej. Trasy narciarskie, o długości ponad 10 km położone są na północno-wschodnich 
stokach Czarnej Góry (1205 m n.p.m.) i Żmijowca (1153 m n.p.m.). Ośrodek narciarski w 
swojej ofercie posiada: 3 koleje linowe, 7 wyciągów orczykowych (1114 do 157 m długo-
ści), 6 tras narciarskich i dwa pola narciarskie. Ponadto rejon ten oferuje liczne trasy do 
narciarstwa biegowego i ski turowego. www.czarnagora.pl
ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat „Pokoje w Górach u Wanata” to 
komfortowy rodzinny pensjonat mieszczący 85 
osób w pokojach 2, 3, 4, 5 osobowych z łazien-
kami i TV. Posiada restaurację, kawiarnię, jacuzzi, 
saunę, a przede wszystkim własny wyciąg nar-
ciarski.  (www.pokojewgorach.com)

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX, dojazd do wyciągów,
• 6 noclegów,
• 6 śniadań, 6 obiadów, 6 kolacji  

lub suchy prowiant na narty,
• opiekę kadry pedagogicznej,
• codzienną naukę jazdy pod opieką instrukto-

rów narciarskich i snowboardu (dot. obozów),
• ubezpieczenie KL i NNW,
• korzystanie z basenu, dyskoteki.

CENA NIE ZAWIERA: karnetów narciarskich: Cze-
chy ok.150-200 koron/dzień, Słowacja ok. 10 €/
dzień, wypożyczenia sprzętu narciarskiego ok. 
250 koron/dzień. 

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX, dojazdy do wyciągów,
• 6 noclegów,
• 6 śniadań, 6 obiadokolacji, 6 suchych prowiantów na narty,
• ubezpieczenie NNW i KL,
• opiekę kadry pedagogicznej, 
• codzienną naukę jazdy pod opieką instruktorów narciarskich i snowboardu (dot. obozów),
• zwiedzanie Kłodzka z twierdzą i starówką.
CENA NIE ZAWIERA: karnetów narciarskich ok. 40 zł/dzień, wypożyczenia sprzętu nar-
ciarskiego ok. 25-30 zł/dzień. (www.czarnagora.pl)

ZIMOWISKO • 829 zł OBÓZ NARCIARSKI • 929 zł
OBÓZ SNOWBOARDOWY • 929 zł ZIMOWISKA RODZINNE • 929 zł

ZIMOWISKO • 859 zł
OBÓZ NARCIARSKI • 959 zł
OBÓZ SNOWBOARDOWY • 959 zł
ZIMOWISKA RODZINNE • 959 zł

FAKULTATYWNIE: wycieczka do Pragi +80 zł

ośro
de

k z basenem

 PIENINY  7 dni
Zapraszamy do krainy Janosika nad Dunajcem. Koniecznie trzeba tu 
zobaczyć zamki w Czorsztynie i Niedzicy. Dla narciarzy do dyspozy-
cji wyciąg krzesełkowy i dośnieżana trasa na stoku Palenicy, dla 
snowbordzistów - rynna Halfpipe, nowoczesne centrum narciarskie 
Czorsztyn-Kluszkowce z kolejką linową, 3 wyciągami orczykowymi i 
5 trasami narciarskimi - a wszystko to na stokach śpiącego wulkanu 
góry Wdżar (www.czorsztyn-ski.com.pl) 
ZAKWATEROWANIE: 
Nowy Ośrodek „Willa Alexia” położony jest w Krościeńku Nad Du-
najcem, dysponuje 50 miejscami noclegowymi w pokojach 2,3,4,5 
osobowych. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę oraz TV. W obiekcie znajduje się restauracja, gdzie 
wydawane są posiłki. Niedaleko Ośrodka znajdują się wyciągi narciarskie. www.willa-alexia.pl

ZIMOWISKO • 799 zł   OBÓZ NARCIARSKI • 929 zł OBÓZ SNOWBOARDOWY • 929 zł   
ZIMOWISKA RODZINNE • 929 zł CENA ZAWIERA:

• przejazd autokarem LUX,
• 6 noclegów (pokoje z łazienkami),
• 6 śniadań, 6 obiadów, 6 kolacji (lub suchy prowiant na narty),
• ubezpieczenie NNW,
• opiekę kadry pedagogicznej,
• codzienną naukę jazdy pod opieką instruktorów  

narciarskich i snowboardu (dot. obozów), 
• wycieczka do Szczawnicy i zwiedzanie zamku w Niedzicy.
CENA NIE ZAWIERA: karnetów narciarskich ok. 30-40 zł dzien-
nie, wypożyczenia sprzętu narciarskiego ok. 25-30 zł dziennie.

 WISŁA  7 dni
WISŁA to największy ośrodek wczasowo-turystyczny w Beskidzie Śląskim i jeden z naj-
lepszych ośrodków narciarskich w kraju - 13 wyciągów w tym 4 z oświetlonymi trasami, 
3 skocznie narciarskie. Na turystów czekają tu także liczne kawiarnie, restauracje i sklepy. 
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek KROKUS położony jest na zboczu Partecznika, tuż nad 
centrum Wisły w pięknym, widokowym miejscu na pasmo Beskidu Ślą-
skiego. Krokus dysponuje 162 miejscami noclegowymi. Posiada pokoje 
2 i 3 osobowe, oraz pokoje typu studio (2+2) W każdym pokoju i studio 
znajduje się pełen węzeł sanitarny i TV satelitarna. W obiekcie znajduje 
się restauracja serwująca posiłki, świetlica, sala telewizyjna oraz sala 
gier. Dużym atutem ośrodka jest położenie w pobliżu wyciągu narciar-
skiego Partecznik - dł. 500 m - orczyk - mapka dostępna pod linkiem 
http://partecznik.republika.pl/ulotka.jpg (www.krokus.pl)

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX, dojazdy do wyciągów,
• 6 noclegów,
• 6 śniadań, 6 obiadów, 6 kolacji  

(lub suchy prowiant na narty),
• ubezpieczenie NNW i KL,
• opiekę kadry pedagogicznej,
• 2 wyjścia na stok Partecznik z instruktorami narciarskimi,
• zajęcia programowe,
• wejście do Parku Wodnego w hotelu Gołębiewski, kulig 

z pieczeniem kiełbasek,
• piesze wycieczki, dyskoteki.
CENA NIE ZAWIERA: karnetów narciarskich ok. 30-40 zł dziennie, 
wypożyczenia sprzętu narciarskiego ok. 25-30 zł dziennie.

ZIMOWISKO • 799 zł OBÓZ NARCIARSKI • 929 zł
OBÓZ SNOWBOARD. • 929 zł ZIMOWISKA RODZINNE • 929 zł

W cenie: Program PLASTYCZNY, TANECZNY I HARRY POTTER

Moje 
pierwsze
zimowisko

W cenie: Program ZAGRAJ Z NAMI i TANECZNY

W cenie: Program SURVIVAL - TAJEMNICZE SUDETY

ZIMOWISKA
OBOZY NARCIARSKIE

ZATRUDNIMY NAUCZYCIELI W CHARAKTERZE  
OPIEKUNÓW I ORGANIZATORÓW ZIMOWISK
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Val di Fiemme to jeden z najpopularniejszych regionów narciarskich w Dolomitach.
Znajduje się tutaj pięć doskonale przygotowanych stacji narciarskich: Największa Late-
mar-Obereggen, Alpe Cermis, Alpe Lusia, Passo Lavazze i Passo Rolle. Łączna 
długość tras w tej dolinie to ok. 100 km. Region stanowi część największego w 
Europie kompleksu narciarskiego DOLOMITY SUPER-SKI, gdzie znajduje się 460 
wyciągów i 1200 km tras narciarskich.
ZAKWATEROWANIE: 
Dom wczasowy „Ostello” o standardzie hotelu ** w Pietralba. Ośrodek po-
siada pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkami (w niektórych jedno łóżko piętrowe) 
i TV SAT. Do dyspozycji gości jest stołówka, sala telewizyjna, sala dyskotekowa.

 WŁOCHY Bormio  10 dni
Bormio to przede wszystkim znana z mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim góra Cima Bianca - 20 km tras 
czarnych, 30 km tras czerwonych, 10 km tras niebieskich oraz 10 km tras biegowych - o różnorodnej trudności, od 
łatwych, przez średnio trudne aż po trasy dla zaawansowanych. Bormio to także miasto idealne 
dla turystów, pełne sklepów, restauracji, barów, dyskotek. Znajdują się tu także słynne kompleksy 
basenów termalnych oraz pijalnie wód mineralnych.
ZAKWATEROWANIE: HOTEL BELVEDERE położony na obrzeżach miasta Bormio, 1 km od 
centrum. Ok. 100 m od obiektu znajduje się przystanek skibusu (regularne połączenia z Livigno, 
Bormio, Isolaccia, S. Caterina Valfurva, S. Colombano). Pokoje 2, 3, 4-osobowe (z możliwością do-
stawki I łóżek piętrowych), z łazienką (WC, prysznic). Wyposażenie: TV Sat, telefon, balkon. Do 
dyspozycji gości: recepcja, restauracja, bar, salon wypoczynkowy z telewizorem, przechowalnia 
sprzętu narciarskiego, depozyt na narty i buty narciarskie, winda, garaż, parking, WI-FI.

 AUSTRIA Villach  9 dni
Jeden z najbardziej popularnych terenów narciarskich w Austrii. Rejon 
posiada doskonałą infrastrukturę narciarską, kolejki gondolowe, sieć 
wyciągów krzesełkowych i orczykowych.
ZAKWATEROWANIE: Jugendhotel Egger - położony w willowej 
dzielnicy Villach - Landskron. Pokoje 4-6 osob. z łazienkami (możliwe 
łóżka piętrowe). Do Waszej dyspozycji: przestronna restauracja, sala klu-
bowo-dyskotekowa, pokój kominkowy, sala telewizyjno-multimedialna, 
stół do gry w tenisa stołowego, piłkarzyki, dostęp do darmowego Wi-Fi. 
Najbliższy stok znajduję się ok. 15 min. jazdy od hotelu. 

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 7 noclegów,
• wyżywienie (kuchnia polska) 3 x dziennie: śniadanie, 

lunch pakiet na stok, obiadokolacja, 
• 3 x jazdę na nartach w Obereggen, 2 x Cavalese,  

1 x Moena, 2 x jazdy nocne,
• opiekę kadry pedagogiczno-instruktorskiej, 
• ubezpieczenie KL i NW.
CENA NIE ZAWIERA: karnety narciarskie - 6-dniowy w za-
leżności od wieku i terminu, ok. 120 do 210 €

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 7 noclegów,
• wyżywienie: 7 śniadań w formie 

bufetu, 7 ciepłych 3-daniowych obiado-
kolacji z deserem i wodą,  

• opiekę kadry pedagogicznej, 
• ubezpieczenie Signal Iduna.

CENA NIE ZAWIERA: skipassów, ubezpie-
czenia OC.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 6 noclegów,
• wyżywienie: 6 śniadań, 6 x prowiant na stok lub lunch, 

6 kolacji, 
• opiekę kadry pedagogicznej, pilota i rezydenta, instruk-

tora narciarskiego,
• ubezpieczenie KL, NW i OC.
CENA NIE ZAWIERA: karnetów narciarskich - 6-dniowy 
w zależności od wieku i terminu, od 110 do 200 €.

 SŁOWACJA Donovaly  7 dni
DONOVALY - miejscowość narciarska, położona pomiędzy pasmami 
Wielkiej Fatry i masywu Niskich Tatr, jest jednym z najbardziej zna-
nych ośrodków narciarskich na Słowacji. Do dyspozycji narciarzy jest 
17 wyciągów w tym 2 nowoczesne kolejki krzesełkowe. Kilkanaście 
kilometrów doskonale przygotowanych tras narciarskich o długości od 
300-2.200 m .
ZAKWATEROWANIE: Hotel VESEL - położony w samym sercu mia-
steczka w odległości 100 m od najbliższych wyciągów. Posiada pokoje 
typu studio 4-6 os. z łazienkami (w niektórych pokojach łóżka piętro-
we), restaurację.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX, dojazd do wyciągów,
• 6 noclegów,
• 6 śniadań, 6 obiadów, 6 kolacji,
• ubezpieczenie KL i NW,
• opiekę kadry pedagogicznej,
• codzienną naukę jazdy pod opieką instruktorów narciar-

skich i snowboardu
CENA NIE ZAWIERA: karnet narciarski 6-dniowy ok. 90 €, 
wypożyczenia sprzętu narciarskiego ok. 10-15 €

OBOZY ZIMOWE • 1590 zł

OBOZY ZIMOWE • 1560 zł  ZIMOWISKA RODZINNE • 1560 zł

OBOZY ZIMOWE • 1490 zł

 WŁOCHY Val di Fiemme - Obereggen  10 dni

OBÓZ NARCIARSKO- SNOWBOARDOWY •  999 zł

Hotel 
przy 

stoku

jazdy nocne

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX, dojazd do wyciągów,
• 6 noclegów,
• 6 śniadań, 6 obiadokolacji, 6 suchych prowiantów na narty,
• ubezpieczenie KL i NW,
• opiekę kadry pedagogicznej,
• codzienną naukę jazdy pod opieką instruktorów narciar-

skich i snowboardu (dot. obozów),
CENA NIE ZAWIERA: karnetów narciarskich 5-dniowy 
ok. 70-110 €, wypożyczenia sprzętu narciarskiego ok. 10-15 €

 SŁOWACJA Chopok  7 dni
Ośrodek JASNÁ na Chopoku, to największy ośrodek sportów zimowych na Sło-
wacji, który oferuje ponad 46 km idealnie przygotowanych tras zjazdowych o 
różnym stopniu trudności. Miłośnicy dzikiej jazdy wyszaleją się w licznych stre-
fach freerideowych oraz w snow parku. Na dwóch trasach zjazdowych istnieje 
możliwość wieczornego szusowania. Na Chopoku działają 40 wyciągi i kolejki 
linowe, które są w stanie przetransportować ponad 30 000 osób na godzinę. www.jasna.sk.
ZAKWATEROWANIE: Pensjonat Limba położony jest w sercu Niskich Tatr w dolinie Janskiej, w miejscowości Liptovski Jan, 
ok. pół godziny jazdy od ośrodka narciarskiego Jasna Niskie Tatry. Oferuje 50 miejsc w 3,4 osobowych, przytulnych pokojach 
z łazienkami (prysznic, wc), telewizorem i Wi-Fi. Część pokoi posiada balkony z widokiem na pasmo Niskich Tatr. W hotelu do 
dysypozycji gości jest restauracja serwująca smaczne posiłki.

OBÓZ NARCIARSKO-SNOWBOARDOWY • 999 zł, 
ZIMOWISKA RODZINNE • 999 zł

ZIMOWISKA
OBOZY NARCIARSKIE

ZATRUDNIMY NAUCZYCIELI W CHARAKTERZE  
OPIEKUNÓW I ORGANIZATORÓW ZIMOWISK
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KOLONIE  I  OBOZY  MŁODZIEŻOWE  2018

W PROGRAMIE: autokarowa wycieczka na wyspę 
Wolin (skansen Słowian i Wikingów), do Międzyzdro-
jów (molo, oceanarium, planetarium, promenada gwiazd), wycieczka do Świnoujścia i Fortu 
Gerharda, zwiedzanie zagrody żubrów, rejs statkiem, gry i zabawy terenowe, zajęcia sportowe, 
dyskoteki, plażowanie i kąpiele w morzu, konkursy. PROGRAMY TEMATYCZNE: rekreacyjny, 
taneczny, crossfit.  (szczegóły na www.indexpolska.com.pl)

W PROGRAMIE: gry i zabawy terenowe, zajęcia 
sportowe, dyskoteki, plażowanie i kąpiele w morzu, 
konkursy.
BOGATY PROGRAM. - „Wakacje na MAX-a”. 
„Zwariowana Olimpiada”, gry fabularne, łucznictwo...
(szczegóły na www.indexpolska.com.pl)

 MIĘDZYZDROJE 
MIĘDZYZDROJE - miasto położone na wyspie Wolin, między szeroką plażą z 
brzegiem klifowym a leśnymi połaciami Wolińskiego Parku Narodowego. Miasto 
przyciąga licznymi atrakcjami dla starszych i dla najmłodszych: 300-metrowe 
molo, Promenada Gwiazd, Zagroda Pokazowa Żubrów, Bałtycki Park Miniatur, Planeta-
rium, Oceanarium to tylko niektóre z miejsc, które warto zobaczyć w Międzyzdrojach.
Ośrodek Wypoczynkowy „STILO” leży w zachodniej części miasta wśród lasów buko-
wych, nad samym morzem, przy zejściu na plażę. To kompleks nowoczesnych budynków 
w stylu skandynawskim, przepięknie wkomponowanych w leśną okolicę. Pokoje 2-3-osob. 
oraz 4-5-osob. typu studio, wyposażone w łazienki z pełnym węzłem sanitarnym, oraz TV.  

 MIĘDZYWODZIE 
MIĘDZYWODZIE - miejscowość turystyczna w pobliżu Międzyzdrojów położona nad 
morzem Bałtyckim i Zalewem Kamieńskim na wyspie Wolin. Atuty miejscowości to sze-
roka i piaszczysta plaża, wspaniały mikroklimat oraz trasy rowerowe i piesze. W pobliżu 
znajduje się Woliński Park Narodowy.
Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy „BURSZTYN” - położony jest w Międzywodziu, na 
Wyspie Wolin. Ogrodzony teren ośrodka graniczy bezpośrednio z lasem wydmowym i usy-
tuowany jest ok. 250 m od morza, gdzie znajduje się własna, wydzielona plaża i strzeżone 
kąpielisko. W ośrodku mieści się jadalnia, kawiarnia, 2 sale telewizyjne, świetlica i salka 
kinowa. Zakwaterowanie w pokojach typu studio 2+3 i 2+4 osob. z łazienkami (umywalka, 
natrysk, WC) i balkonami. Do dyspozycji: boisko do siatkówki plażowej, piłki nożnej plażo-

CENA ZAWIERA: 11 noclegów • wyżywienie 4 
posiłki dziennie • suchy prowiant na drogę 
powrotną • transport autokarem • opiekę do-
świadczonej kadry pedagogicznej, medycznej, 
ratownika wodnego • ubezpieczenie NNW.

wej, koszykówki, kometki, plac zabaw, tenis stołowy i miejsce na ognisko.
CENA ZAWIERA: 10 noclegów • wyżywienie 4 x dziennie (od kolacji w dniu przyjazdu do 
śniadania w dniu wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrotną) • opieka kadry pedago-
gicznej i instruktorskiej oraz opieka medyczna, realizacja programu, nagrody i pamiątki, 
dojazdy lokalne, ubezpieczenie NNW (5000 zł) Signal Iduna SA. 

12 dni  cena od 1570 zł

12 dni  cena 1430 zł

ośro
de

k z basenem

 ŁAZY 
ŁAZY - to niewielka, nadmorska miejscowość położona na mierzei pomiędzy Mo-
rzem Bałtyckim, a jeziorem Jamno, ok. 7 km od Mielna. 
Ośrodek Wypoczynkowy „BRYZA” leży 250 m od plaży, to kilka obiektów ze 
wspólną recepcją, stołówką i infrastrukturą sportową. W każdym budynku są 
świetlice. Cały teren ośrodka jest ogrodzony i monitorowany. Uczestnicy będą zakwa-
terowani w pokojach 2,3,4-osobowych wyposażonych w łazienki z pełnym węzłem 
sanitarnym.

CENA ZAWIERA: 11 noclegów • wyżywienie - 4 posiłki 
dziennie • transport autokarem • opiekę doświadczonej kadry 
pedagogicznej, medycznej, ratownika • ubezpieczenie NNW.
W PROGRAMIE: całodzienna wycieczka do Kołobrzegu, do par-
ku rozrywki Dziki Zachód w Zieleniewie, do ogrodów Hortulus 

Spectabilis w Dobrzycy, rejs statkiem, program animacyjny Wehikuł Czasu. 
PROGRAMY TEMATYCZNE: Rekreacyjny, Taneczny, Harry Potter, Plastyczny. 
Dodatkowo: wycieczka do Doliny Charlotty.    (szczegóły na www.indexpolska.com.pl)

12 dni  cena od 1490 zł

W PROGRAMIE: plażowanie i kąpiele pod okiem ratownika, wycieczki do Gdańska i do 
Malborka, rezerwatu kormoranów w Skowronkach, rejs galeonem na Westerplatte, gry i 
zabawy na plaży (turniej siatkówki plażowej, rzeźba w piasku, kometka, zawody pływac-
kie), zabawy świetlicowe (kalambury, warcaby, statki, miasta i kraje, wieczór filmowy), 
ognisko z pieczeniem kiełbasek i konkursem piosenki, kino i dyskoteki pod gwiazdami. 
PROGRAMY TEMATYCZNE: rekreacyjno-sportowy, survivalowo-militarny, 
Dodatkowo: spływ kajakowy.     (szczegóły na www.indexpolska.com.pl)

CENA ZAWIERA: 11 noclegów, wyżywienie 4 posiłki dziennie, suchy prowiant na drogę po-
wrotną, transport autokarem, opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej, wychowawców, 
instruktorów, opiekę medyczną (na telefon), ubezpieczenie NNW, realizację programu.

12 dni  cena od 1450 zł KĄTY RYBACKIE 
KĄTY RYBACKIE -  znany kurort Mierzei Wiślanej, położony w Parku Krajobrazowym, między 
wodami Morza Bałtyckiego i Zalewu Wiślanego. 
Ośrodek Wypoczynkowy „EDEN” - usytuowany 
jest nad Zalewem Wiślanym. Dysponuje pokojami 
3 osobowymi oraz pokojami typu studio (2+3), 
(3+3). W każdym pokoju znajdują się pojedyncze 
tapczany, stolik, krzesła, łazienka, balkon, TV-sat, 
radio. Do dyspozycji uczestników: jadalnia, boiska sportowe, tenis stołowy, plac zabaw 
dla dzieci, wypożyczalnia rowerów oraz miejsce na ognisko.

 ŁEBA 
ŁEBA - jedna z najbardziej znanych miejscowości wypoczynkowych na środkowym wy-
brzeżu, położona przy ujściu rzeki Łeba do Bałtyku, pomiędzy jeziorami Łebsko i Sarbsko. 
Ośrodek Kolonijny SŁONECZKO położony ok. 350 m od plaży. Pokoje 4, 5 os. z łazienką. 

Do dyspozycji: bogata infrastruktura rekreacyjna - mini 
golf, namiot gier (cymbergaje, hokej, piłkarzyki), out-
door fitness - siłownia plenerowa, trampolina 4 stano-
wiskowa, duży plac zabaw. Boiska wielofunkcyjne. Sala 
dyskotekowa, świetlice z TV, gabinet lekarski, sklepik .

13 dni  cena od 1560 zł CENA ZAWIERA: transport autokarem z klimatyzacją, 11 noclegów, wyżywienie - 3 po-
siłki dziennie+podwieczorek, opiekę kadry pedagogicznej, animatora sportu, ratownika, 
informatyka, pielęgniarki, ubezpieczenie NNW. Realizację programu pobytu.

W PROGRAMIE: wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego, ŁebaParku, do Gdańska. 
Rejs statkiem po morzu, wycieczki rowerowe, animacje, gry i zabawy w plenerze, ognisko  
z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki. 
PROGRAMY TEMATYCZNE: moja pierwsza kolonia, rekreacyjny, taneczny, sportowy.
(szczegóły na www.indexpolska.com.pl)
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NOWOŚĆ  2018 W MRZEŻYNIE 
I W MURZASICHLU

W PROGRAMIE: autokarowa wycieczka do Kołobrzegu, zajęcia z samoobrony dla dzieci i mło-
dzieży z podziałem na grupy wiekowe, prowadzone przez instruktorów sportów walki, zajęcia 
ze strzelectwa sportowego z broni typu wiatrówka, prowadzone przez instruktorów strzelectwa.

Programy DODATKOWE (opisy na stronie):
TANECZNA ZUMBA,  „MAZURY CUD NATURY”, „PIRACI Z MAZUR”, „MAZURSKI OBÓZ KONNY”.

 MRZEŻYNO 
MRZEŻYNO - nadmorska miejscowość wypoczynkowa położona niedaleko Kołobrzegu. 
W Mrzeżynie znajduje się port żeglarski i przystań rybacka. Zawartość jodu w tej okolicy 
jest najwyższa w warunkach klimatu morskiego na kontynencie europejskim.
OŚRODEK WCZASOWY „FAMA-STA” położony jest ok. 300 metrów od plaży, dysponuje 
pokojami 3, 4-osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym i TV. Na terenie ośrodka własny 
odkryty basen z podgrzewaną wodą, własne wydzielone kąpielisko morskie, duża profe-
sjonalna siłownia, dwie sale dyskotekowe z profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem, 
siedem sal dydaktycznych, salka gimnastyczna.

 MAZURY 
SZELIGI - to wypoczynkowa miejscowość k/Ełku, największego mazurskiego miasta, 
które uważane jest za serce Mazur i stolicę mazurskich imprez. Szeligi położone są nad 
spokojnym jeziorem Selmęt Wielki, w otoczeniu zieleni wielowiekowych drzew.
SELMENT RESORT znajduje się w spokojnej i malowniczej okolicy, ok. 5 km od Ełku. Poło-
żony jest nad brzegiem jeziora Selmęt Wielki. Pokoje: 2-4 osobowe typu studio z łazienką 
i WC (dwa pokoje z oddzielnym wejściem z przedpokoju i łazienką). Do dyspozycji gości: 
recepcja, drink bar z tarasem, restauracja, gabinet lekarski, stół do ping ponga, piłkarzyki, 
bilard (odpłatnie) sala dyskotekowa, miejsce na ognisko, 3 sale, Boiska sportowe: piłka noż-
na, siatkówka, koszykówka.

CENA ZAWIERA: przejazd autokarem • 9 nocle-
gów • 4 posiłki dziennie • suchy prowiant na drogę 
powrotną • opiekę kadry pedagogicznej i medycz-
nej, ratowników WOPR, szeroką bazę sportowo-
rekreacyjną • realizację programu rekreacyjno-
-sportowego, zajęcia z samoobrony i strzelectwa 
sportowego, ognisko z kiełbaskami, dyskoteki • wycieczkę do Kołobrzegu • ubezpieczenie NNW.

CENA ZAWIERA: przejazd autokarem • 9 nocle-
gów • 4 posiłki dziennie • suchy prowiant na drogę 
powrotną • opiekę kadry pedagogicznej • wyciecz-
kę do Augustowa, wycieczkę do Ełku • korzystanie 
z atrakcji ośrodka • ubezpieczenie NNW.

13 dni  cena od 1490 zł

10 dni  cena od 1468 zł

 ZAKOPANE Murzasichle 
MURZASICHLE - malownicza osada letniskowa położona między Zakopanem a Bukowiną 
Tatrzańską. W odległości 6 km znajduje się stolica polskich gór Zakopane z licznymi atrak-
cjami przygotowanymi dla turystów w różnym wieku. 
Komfortowy PENSJONAT TATRY/HAWRAŃ/ZBÓJNIK położony jest w Murzasichlu, 6 km od 
Zakopanego. W pobliżu znajdują się sklepy, restauracje oraz poczta. Utrzymany w pięknym 
stylu zakopiańskim, pokoje 2, 3, 4, 5 os., z łazienkami. Do dyspozycji dzieci: teren do zabaw, 
sala dyskoteki, sala bilardowa, stół do ping-ponga, piłkarzyki, świetlica z RTV, boisko do gry 
w siatkówkę, koszykówkę, piłkę, bar i stołówka.
CENA ZAWIERA: • przejazd autokarem LUX • 6 noclegów • wyżywienie: 4 posiłki dzien-
nie, prowiant na drogę powrotną • opiekę medyczną, pedagogiczną, przewodnika ta-
trzańskiego • ubezpieczenie NNW • realizację programu kolonii • wycieczki.
W PROGRAMIE: zajęcia sportowo rekreacyjne, konkurs na najciekawszy strój zbój-
nicki, zawody gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę. Piesze wycieczki. Zajęcia 
plastyczne dla młodszych dzieci. W czasie pobytu liczne imprezy: ogniska, dyskoteki, 
konkursy z nagrodami. Codzienne zajęcia z przewodnikiem tatrzańskim. Wycieczka do 
Zakopanego - zwiedzanie miasta, Wielka Krokiew, Krupówki, Jaszczurówka. Wycieczka 
górska do Doliny Kościeliskiej. Wędrówki po okolicy. 

PROGRAM TEMATYCZNY: dostosowany dla dzieci 7-11 lat - Bajkowy zawrót głowy.
(szczegóły na www.indexpolska.com.pl)

7 dni   cena 899 zł 
Moja Pierwsza Kolonia!

 USTROŃ 
USTROŃ - miejscowość położona wśród pięknych zboczy Beskidu Śląskiego. Dzięki licz-
nym, oznakowanym szlakom turystycznym i spacerowym stwarza doskonałe warunki 
do uprawiania górskiej turystyki pieszej i rowerowej. Jedną z atrakcji Ustronia jest kolej 
linowo-krzesełkowa oraz letni tor saneczkowy na Czantorii. 
Hotel ZIEMOWIT *** położony jest na Skarpie Wiślanej, w uzdrowiskowej części Ustronia 
- Zawodziu, niedaleko od centrum oraz od głównych obiektów uzdrowiskowych. Uczestnicy 
zakwaterowani są w pokojach 3 - 4 osobowych z łazienkami na czwartej kondygnacji. Poko-
je posiadają okna dachowe. Do dyspozycji: jadalnia, kawiarnia, 2 sale konferencyjne, sauna, 
kort tenisowy, boisko do piłki siatkowej, sala do ćwiczeń, zadaszone miejsce na ognisko. 
CENA ZAWIERA: • przejazd autokarem • 6 noclegów • wyżywienie: 4 posiłki dziennie, 
prowiant na drogę powrotną • opiekę wychowawców, miejscową opiekę medyczną (na 
telefon) • ubezpieczenie NNW • realizację programu kolonii • wycieczki.
W PROGRAMIE: Zaczarowany świat – zabawa integracyjna z elementami teatralnymi • 
cyrk jak z bajki – zabawa integracyjna z elementami występów cyrkowych • puchar Czar-
noksiężnika z krainy Oz – gra terenowa • Lampa Alladyna” – konkurs wiedzy o baśniach i 
bajkach • bal na zamku Królowej Śniegu – bal przebierańców z zaczarowanej krainy • wy-
bory najsympatyczniejszej postaci z baśniowego świata • Mam talent – konkurs talentów..

PROGRAM TEMATYCZNY: dostosowany dla dzieci 6-13 lat - Zaczarowana kraina.
(szczegóły na www.indexpolska.com.pl)

 ZAKOPANE Murzasichle 
MURZASICHLE - malownicza osada letniskowa położona między Zakopanem a Bukowiną 
Tatrzańską. W odległości 6 km znajduje się stolica polskich gór Zakopane z licznymi atrak-
cjami przygotowanymi dla turystów w różnym wieku. 
Komfortowy PENSJONAT HAWRAŃ/TATRY położony jest w Murzasichlu, 6 km od Zakopa-
nego. W pobliżu znajdują się sklepy, restauracje oraz poczta. Utrzymany w pięknym stylu 
zakopiańskim, pokoje 2, 3, 4, 5 os., z łazienkami. Do dyspozycji dzieci: teren do zabaw, sala 
dyskoteki, sala bilardowa, stół do ping-ponga, piłkarzyki, świetlica z RTV, boisko do gry 
w siatkówkę, koszykówkę, piłkę, bar i stołówka.

CENA ZAWIERA: • przejazd autokarem LUX • 10 noclegów • wyżywienie: 4 posiłki 
dziennie, prowiant na drogę powrotną • opiekę medyczną, pedagogiczną, przewod-
nika tatrzańskiego • ubezpieczenie NNW • realizację programu kolonii • wycieczki do 
Zakopanego i górskie z przewodnikiem.
W PROGRAMIE: zajęcia i zawody sportowo rekre-
acyjne, konkurs na najciekawszy strój zbójnicki, 
zajęcia plastyczne, ogniska, dyskoteka i bal przebie-
rańców, konkursy z nagrodami, Program Odkrywca 
- gra scenariuszowa.
PROGRAM TEMATYCZNY: Górski, Taneczny, Plastyczny, Paintballowy.

CAMP
CAMP

CAMP

aktywne kolonie

10 dni   cena od 1099 zł 

7 dni   cena 899 zł 



45

CENA ZAWIERA: przejazd autobusem LUX • 9 noclegów • 3 posiłki dziennie + prowiant • opiekę pilota i rezydenta • opiekę pedagogiczną • ubezp. KL i NW • taksę klimatyczną.

ZATRUDNIMY NAUCZYCIELI
W CHARAKTERZE OPIEKUNÓW I ORGANIZATORÓW KOLONII
Specjalny pakiet informacyjny dla nauczycieli można zamówić 
telefonicznie w biurze INDEX.

WIĘCEJ OFERT NA:   
www.indexpolska.com.pl

 GRECJA - 12 dni 
LEPTOKARIA, NEI PORI - ośrodki turystyczne na Riwierze Olimpijskiej, pełne hoteli, sklepów, restauracji. Korzystne położenie umożliwia orga-
nizowanie wspaniałych wycieczek do Salonik, na górę Olimp oraz do bajecznych klasztorów na Meteorach, możliwa jest też wycieczka do stolicy 
Grecji Aten. Wspaniałą wyprawę statkiem można odbyć również na przepiękną Wyspę Skhiatos. 

 GRECJA  Peloponez - 12 dni 
PELOPONEZ - najbardziej na południe wysunięta część kontynentalnej Grecji. 
Żaden inny rejon Grecji nie jest tak zróżnicowa-
ny krajobrazowo jak Peloponez. To wymarzone 
miejsce na słoneczne grec-
kie wakacje. 

HOTEL PLATON położony jest w centrum Nei Pori 
w odległości 150 m od morza. Posiada pokoje 
2,3,4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV, 
klimatyzacją. W budynku znajduje się restauracja gdzie wydawane są posiłki. W pobliżu 
usytuowane jest ogólnodostępne boisko do gry w piłkę.

Hotel Calamos Beach*** - położony przy samej piaszczysto-żwirowej plaży. W hotelu: 
recepcja, hol (bezpłatne Wi-Fi), restauracja, kawiarnia, basen, bar przy basenie, leżaki 
i parasole na plaży i przy basenie (bezpłatne), kort tenisowy, bilard, sejf przy recepcji 
gratis. Zakwaterowanie w przestronnych, klimatyzowanych pokojach 3-4 osobowych z 
widokiem na góry lub na morze z balkonami, w każdym pokoju TV, szafy.

Leptokaria - cena od 1599 zł

cena  1899 zł

Nei Pori - cena od 1569 zł

HOTEL GALAXY położony w odległości 100 m od piaszczystej 
plaży. Zakwaterowanie w pokojach 3, 4 osobowych (z łóżkami 
piętrowymi) z łazienkami, TV, klimatyzacją i balkonami z wido-
kiem na morze lub górę Olimp. W obiekcie znajduje się restau-
racja, kawiarnia. Dodatkowa atrakcją jest basen znajdujący się 
na terenie hotelu (www.hotelgalaxynet.gr)

CENA ZAWIERA: 7 noclegów w hotelu *** z wyżywieniem 3x dziennie • 2 noclegi na 
Riwierze Olimpijskiej ze śniadaniem i obiadokolacją • opiekę wychowawców, kierownika, 
rezydenta i ratownika • suchy prowiant na drogę • przejazd autokarem LUX • ubezpie-
czenie KL, NNW, BP.

UWAGA!!! Możliwość wykupienia wycieczek: Meteory - 30 €, Olimp - 25 €, Ateny - 45 €, 

 BUŁGARIA  Złote Piaski 12 dni   
 ZŁOTE PIASKI - najsłynniejszy kurort Bułgarskiej Riwiery, położony w pobliżu Warny. Wśród pięknej zieleni drzew znajdują się liczne hotele z basenami i terena-
mi rekreacyjnymi. Znajdziesz tu piękne plaże, tętniące życiem centrum z licznymi dyskotekami i sklepami - to doskonałe miejsce do wakacyjnego wypoczynku. 

ośro
de
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Hotel Złoty Róg*** położony 550 m od 
piaszczystej plaży. Pokoje z łazienką, telefo-
nem i balkonem. Do dyspozycji: sala TV-sat, 
restauracja, kantor i sejf w recepcji, basen, 
bilard, tenis stołowy, plac zabaw. 

Hotel Mak**** położony 300 m od piaszczystej 
plaży. Do dyspozycji gości: pokoje z łazienką, 
klimatyzacją, telefonem i balkonem, sala TV-sat, 
restauracja, kantor i sejf w recepcji, odkryty ba-
sen, bilard, tenis stołowy, plac zabaw. 

CENA ZAWIERA: przejazd autobusem LUX • 9 noclegów w hotelu • 3 posiłki dziennie + prowiant • opieka pilota i rezydenta • opieka pedagogiczna • realizacja programu obozu: piesze wycieczki, 
dyskoteki, gry i zabawy na plaży, zabawy sportowe, • ubezpieczenie KL i NW • taksa klimatyczna.  

z ALL INCLUSIVE LIGHT

cena od 1559 zł cena od 1399 zł 

Bułgaria, obozy  od 2200 zł Wycieczki fakultatywne: Istambuł 1 dzień - 69 € (+ wiza turecka), Varna delfinarium - 27 €,  
rejs statkiem - 22 €, Weliko Tyrnovo - 59 €.

CENA ZAWIERA: przejazd autobusem LUX • 9 noclegów • 3 posiłki dziennie + prowiant • opiekę pilota i rezydenta • opiekę pedagogiczną • ubezp. KL i NW • taksę klimatyczną 
• wycieczkę do Nesebyru lub do Aquaparku Kotva lub do dyskoteki w Słonecznym Brzegu

MISTRAL 2 - obiekt położony przy piaszczystej plaży z doskonałą infrastruktura dla dzieci i mło-
dzieży. Zakwaterowanie w pokojach 3,4,5 osobowych z klimatyzacją. Pokoje wyposażone są w łóżka 
pojedyncze z wygodnymi materacami, telewizor, telefon, lustro, łazienkę z prysznicem. Na terenie 
obiektu znajdują się 2 baseny z leżakami, mini-golf, piłkarzyki, bilard, rzutki, sala do gier, siłownia na 
świeżym powietrzu. Możliwe jest bezpłatne korzystanie z boiska do siatkówki/koszykówki, krytej sali 
do tańca z parkietem i lustrami, amfiteatru, sali amfiteatralnej na świeżym powietrzu. W hotelu i na 
plaży przed hotelem jest też dostępny bezprzewodowy internet Wi-Fi. Plaża: piaszczysta, z leżakami 
i parasolami, przy samym ośrodku. All inclusive light

Hotel Delta Palace *** - wygodny hotel, położony tylko 100 m od szerokiej, piaszczystej 
plaży. W sąsiedztwie hotelu znajdują się liczne hotele, sklepiki i tereny spacerowe oraz Aqu-
apark Kotva. Zakwaterowanie w klimatyzowanych pokojach z TV dla 3,4 osób z łazienką i 
balkonem. Pokoje wyposażone są w łóżka, szafę i szafki. Do dyspozycji gości: zewnętrzny 
basen, jacuzzi restauracja, bar, punkt medyczny, kantor wymiany walut. Na terenie restau-

racji oraz przy basenie możliwość korzystania z wi-fi. All inclusive lightcena od 1590 zł

 BUŁGARIA  Słoneczny Brzeg 12 dni  
SŁONECZNY BRZEG - jest jednym z najbardziej nowoczesnych kurortów w 
Bułgarii, odwiedzany przez turystów z całego świata. Położony wzdłuż pięknej 
piaszczystej plaży. Kurort Słonecznego Brzegu znany jest z niezliczonej ilości dys-
kotek, barów, kasyn i hoteli. Długa promenada wzdłuż plaży niemal do rana tętni 
życiem, oferując turystom liczne atrakcje.
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HOTEL Vigo Panorama Beach**** - położony w miejscowości Nessebar (w nowej części), ok. 900 
m od zabytkowej części starego miasta. Obiekt 6-piętrowy z ładnym ogrodem. Do dyspozycji - pokoje 
3-osob. (dwa łóżka regularne i jedna dostawka) przestronne i elegancko urządzone oraz pokoje typu 
studio 4-osobowe (3 łóżka regularne i jedna dostawka) i apartamenty. Wszystkie pokoje z łazienką 
(prysznic, suszarka do włosów), klimatyzacją (sterowaną centralnie), TV SAT, telefonem, lodówką i 
balkonem. W hotelu do dyspozycji - całodobowa recepcja, windy, lobby z miejscami do wypoczynku, 
punkt wymiany walut, sala konferencyjna. Na miejscu - kryty basen, 3 baseny położone w ogrodzie, 
taras słoneczny, siłownia. Leżaki i parasole przy basenach bezpłatne. 

cena od 1490 zł

cena od 1550 zł
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SAMOLOTEM
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KOLONIE
OBOZY MŁODZIEŻOWE

ZATRUDNIMY NAUCZYCIELI W CHARAKTERZE  
OPIEKUNÓW I ORGANIZATORÓW KOLONII

 WŁOCHY - 12 dni 
RIMINI - miejscowość wypoczynkowa z największą plażą w Europie - doskonale zagospodarowane: nadmorskie promenady z licznymi kawiarenkami, restauracjami, pizzeriami, lo-
dziarniami, klubami oraz dyskotekami zapewniającymi wspaniały wypoczynek i dobrą zabawę. Rimini to także zabytkowe stare miasto ze śladami antycznej przeszłości oraz dogodna 
baza wypadowa dla wycieczek.
Hotel *** Consul - bardzo przyjemny i schludny obiekt leżący w 
samym Centrum Adriatyckiej Promenady położony około 150 m od 
piaszczystej plaży. Posiada 40 pokoi z łazienkami (możliwe łóżka pię-
trowe), obszerny taras, klimatyzowaną jadalnię i świetlice. 

 cena  od 1599 zł  cena od 1699 zł

CENA ZAWIERA: przejazd autobusem LUX • 8 noclegów • 3 posiłki dziennie + prowiant • opiekę pilota i rezydenta • opiekę pedagogiczną • ubezpieczenie KL i NW 

Hotel STRADIOT *** znajduje się w dzielnicy Rivabella. Do morza z piękną 
piaszczystą plażą mamy zaledwie 100 m. Zakwaterowanie: pokoje 
3, 4 osobowe (możliwe łóżka piętrowe) z łazienką, balkonem 
oraz TV. Na terenie hotelu znajduje się basen, recepcja, klimaty-
zowany hol, restauracja, hotelowe patio oraz WI-FI. Możliwość 
dokupienie klimatyzacji w pokoju w cenie 5 € na dzień. 

Lloret de Mar - najsłynniejsze miasto wybrzeża. Posiada ładną piaszczystą plażę wzdłuż 
której ciągnie się wysadzana palmami aleja. Miejscowe kafejki, bary, sklepiki, a przede 
wszystkim nowoczesne dyskoteki stwarzają niepowtarzalną atmosferę skłaniającą do 
wypoczynku i zabawy.

 HISZPANIA Lloret de Mar - 12 dni 

 HISZPANIA Lloret de Mar - 12 dni 

HOTEL CASINO ROYAL *** - położony w centrum Lloret de Mar, w pobliżu głów-
nego deptaka, ok. 300 metrów od plaży. Pokoje 3, 4 os. z łazienkami, balkonami 

cena 2099 zł 

HOTEL TOP OLYMPIC*** - w miejscowości Callela, położony 300 m od plaży, oferuje 3 
odkryte baseny. Pokoje klimatyzowane, 3, 4 os. z balkonem/tarasem i TV SAT. Hotel orga-
nizuje bezpłatne zajęcia dla dzieci. W restauracji serwowane są dania kuchni katalońskiej, 
hiszpańskiej i międzynarodowej w formie bufetu.
PROGRAM: całodzienne zwiedzanie Paryża, całodzienna zabawa w EURODISNEYLANDZIE 
(bilet dodatkowo płatny około 40 Є). Pobyt w Calleli w Hiszpanii.

Hotel SAMBA*** - obiekt położony ok. 700 m od centrum Lloret de Mar i ok. 350 m od plaży. Do 
dyspozycji uczestników pokoje 3 i 4-osobowe z łazienkami, balkonami i klimatyzacją. W hotelu 
znajduje się duży basen , bar, restauracja, winda, sala TV, boisko do siatkówki, odpłatnie: sejf, au-
tomaty do gier, bilard, sala do gier. Na terenie obiektu prowadzone są animacje.
CENA ZAWIERA: 10 noclegów, wyżywienie, suchy prowiant na drogę powrotną, opiekę kadry 
wychowawczej, ratownika, hiszpańską opiekę medyczną, przelot samolotem w klasie ekono-
micznej, opłaty lotniskowe, transfer lotnisko – hotel – lotnisko, zwiedzanie Barcelony w drodze 
powrotnej, ubezpieczenie KL do 10.000 EUR, NNW do 15.000 zł, bagaż do 800 zł (Signal Iduna 
S.A.), składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

 SYCYLIA + Rzym - 12 dni cena  2099 zł 
SYCYLIA jest wyspą, która od wieków była naturalną granicą między Afryką i 
Europą, o bardzo bogatej historii, zabytkach i pięknych krajobrazach.  
Wioska Turystyczna Villagio Alkantara*** znajduje się w miejscowości Giardini 
Naxos, na wschodniej stronie wyspy, ok. 10 km od Taorminy. To zespół murowanych budynków 
otoczonych zielenią, ok. 750 m od plaży. Zakwaterowanie w 3, 4-osob. pokojach z klimatyzacją 
(możliwe łóżka piętrowe). Na terenie obiektu znajduje się restauracja, bar, sala TV, 2 baseny, plac 

zabaw oraz boisko wielofunkcyjne. (www.villagioalkantara.it) 
PROGRAM: 1 dzień: wyjazd z kraju. 2 dzień: przy-
jazd do Mirabilandii. Całodzienna zabawa. 3 dzień: 
przyjazd na Sycylię. 4-9 dzień: wycieczki, gry i za-
wody sportowe (siatkówka plażowa, beach soccer, 
piłka wodna), zabawy integracyjne i animacje, 
konkursy, dyskoteki, plażowanie i zwiedzanie 
okolicy. 10 dzień: przyjazd do Pompei, zwiedzanie. 

ośro
de

k z basenem

ośro
de

k z basenem

i TV sat. Na terenie hotelu znajdują się: recepcja, restauracja, windy, niewielki odkryty 
basen, słoneczny taras z leżakami, sala barowa z dostępem do Internetu.
HOTEL GOLDEN SAND *** - położony 400 metrów od plaży w Lloret de Mar.
CENA ZAWIERA: • transport autokarem LUX • 9 noclegów • wyżywienie: 3 razy dziennie 
• opiekę pilota, wychowawców, ratownika, hiszpańską opiekę medyczną • ubezpieczenie 

NNW i KL • realizację programu rekreacyjno-sportowego, kąpiele i plażowanie, dys-
koteki, wycieczki fakultatywne.

Przejazd na nocleg w okolice Rzymu. 11 dzień: po śniadaniu wyjazd do Rzymu.  Zwiedzanie z 
przewodnikiem. Wieczorem wyjazd do Polski. 12 dzień: powrót do kraju.
CENA ZAWIERA: przejazd autokarem LUX, 7 noclegów na Sycylii, wyżywienie 3 
x dziennie, 1 nocleg w hotelu w okolicach Rzymu, opiekę kadry pedagogicznej, 
rezydenta, pliota i kierownika, realizację programu obozu, wycieczki do Syrakuz, 

Katanii, Taorminy, na Etnę, do Pompei i do Rzymu, ubezpieczenie KL, NNW i bagaż.
CENA NIE ZAWIERA: Obowiązkowej opłaty (60 €) za bilet wstępu do Mirabilandii, prze-
jazd środkami komunikacji miejskiej i przewodnika w Rzymie i w Pom-
pejach, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, taksy klimatycznej.

 HISZPANIA + Paryż - 12 dni 
W cenie: całodzienna zabawa w Eurodisneylandzie

 cena 2099 zł

 cena od 2650 zł

.

 WŁOCHY Kalabria 
Kalabria - region położony na czubku włoskiego buta. Wioska Turystycz-
na**** Spiagge Rosse - położona na cyplu Isola Capo Rizzuto w środkowej części Kalabrii, 
200 m od morza. Pokoje w szeregowych domkach, 3,4,5 osob. z TV, łazienką oraz klimatyza-
cją. Na terenie wioski znajduje się duży basen z hydromasażem, basen dla dzieci, tropikalny 
bar, restauracja, amfiteatr. W PROGRAMIE: Mirabilandia, Pompeje, Rzym i inne atrakcje.

cena  1899 zł 

CENA ZAWIERA: • przejazd klimatyzowanym autokarem LUX • 7 noclegów w hotelu • 
wyżywienie 3 razy dziennie • 1 nocleg w hotelu w okoli-
cach Paryża ze śniadaniem i obiadokolacją • prowiant na 
drogę powrotną • opiekę wykwalifikowanej kadry pe-
dagogicznej, pilota i rezydenta, hiszpańską opiekę me-
dyczną • realizację programu obozu: kąpiele, rozgrywki 
sportowe, dyskoteki, spacery. W drodze do Hiszpanii 
zwiedzanie wg programu • ubezpieczenie KL i NNW. 

ośro
de

k z basenem

SAMOLOTEM  GRECJA  Peloponez - 12 dni 
TOLO - miasteczko położone w samym sercu Zatoki Argolidzkiej we wschodniej 

części półwyspu Peloponez. Otaczają je piękne, górzyste krajobrazy, ciepłe morze oraz 
długa piaszczysta plaża z nadbrzeżnymi tawernami. 
Hotel ESPERIA *** - położony w ogrodzie, 300 m od centrum Tolo. Do dyspozycji pokoje 
2,3,4-osob. z łazienkami, suszarką do włosów, klimatyzacją, TV-SAT, lodówką, balkonem 
z widokiem na morze. Na terenie obiektu: basen, taras słoneczny, restauracja, recepcja, 
kącik TV, sejf), sala bilardowa, tenis stołowy, Wi-Fi. CENA ZAWIERA: 9 noclegów, wy-
żywienie, zwiedzanie Aten, opiekę kadry wychowawczej, rezydenta i ratownika, grecką 
opiekę medyczną, przelot samolotem w klasie ekonomicznej, opłaty lotniskowe, transfer 
   lotnisko - hotel - lotnisko, ubezpieczenie, składkę na TFG.

 cena 2630 zł

Posiada 3 osobowe pokoje z balkonem, TV, klimatyzacją, suszarkę do włosów, 
WiFi bezpłatne w calym hotelu!!! Hotel posiada odkryty basen i jacuzzi. Dyspo-
nuje dużym barem-kawiarnią ze strefą gier, w której znajduje się stół do gry w 
snookera. Cały hotel odnowiony został w 2015 r. 
www.hotelscombined.es/Hotel/Florida_Park_Hotel_Lloret_de_Mar.htm
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KOLONIE
OBOZY MŁODZIEŻOWEWIĘCEJ OFERT NA:   www.indexpolska.com.pl

 CHORWACJA 10 lub 12 dni 
PAG - malownicze turystyczne miasteczko z niepowtarzalną atmosferą Starego Miasta. W centrum 
znajdują się przytulne kawiarenki, sklepy z pamiątkami, dyskoteki, w pełni wyposażona strzeżona 
piaszczysto żwirkowa plaża miejska, a w okolicy - jedne z najlepszych tras 
rowerowych w Chorwacji.
Pensjonat „Giovanni” położony jest w odległości 300 m od morza 
i około 500 m od centrum, gdzie znajdują się główne atrakcje wyspy. 
Zakwaterowanie w pokojach 2,3 os. lub apartamentach 4, 5 osobowych 
z łazienkami. Wypożyczalnia rowerów. 

 CZARNOGÓRA - 10 dni 
SUTOMORE - nadmorska miejscowość położona na Rivierze Bar-
skiej. Dobrze zagospodarowana żwirkowo-piaszczysta plaża miej-
ska i piękny deptak zapewniają wiele rozrywek. 
Pensjonat BOGUMIŁA - położony w spokojnej części Baru - Šušanj. Pokoje 
2, 3-osob. z balkonami, pełnym węzłem sanitarnym, TV, lodówką, klimaty-
zacją. W obiekcie: recepcja, restauracja z zewnętrznym tarasem, mini bar, 
bezpłatne Wi-Fi w holu, duży taras na dachu budynku z leżakami oraz mini 
basen dla dzieci.  Villa Laguna *** położona jest w spokojnej części Suto-
more - w dzielnicy Duricin. Na terenie znajduje się basen kąpielowy z brodzikiem dla dzieci, 
parasole i leżaki, stół do tenisa stołowego oraz parking, taras słoneczny. Pokoje 3,4-osob. 
z klimatyzacją, TV, mini barem, lodówką, łazienką oraz balkonem z krzesłami i stolikiem.
CENA ZAWIERA: przejazd autobusem LUX • 9 noclegów • 3 posiłki dziennie: śniadanie, 
lunch i obiadokolację • opiekę pedagogiczną, pilota i rezydenta, kierownika • miejscową 
opiekę medyczną • wycieczkę objazdową po Czarnogórze • realizację programu • ubezp. 
KL, NNW, BP i OC • taksę klinatyczną.

 CHORWACJA - Riwiera Makarska - 12 dni 
DRVENIK - położony na Riwierze Makarskiej, to modny europejski region z krystalicznie 
czystym morzem, zagajnikami figowymi, migdałowymi i piniowymi. Uroku dodają jej 
majestatyczne góry Biokovo, opadające wprost do lazurowego morza. 
Kompleks Hotelowy HERCEG **/*** przeznaczony jest specjalnie do wypoczynku mło-
dzieży. Wchodzi w skład kompleksu trzech hoteli położony 200 metrów od morza, pokoje 
2-5 osobowe, w większości z balkonami lub dostępem do tarasu i widokiem na morze! 
Do Waszej dyspozycji jest wewnętrzny basen, boisko sportowe do piłki nożnej oraz ko-
szykówki, stoły do tenisa stołowego oraz przestronna sala. (www.primus-kraljevic.hr/)  
CENA ZAWIERA: przejazd autobusem LUX • 9 noclegów • 3 posiłki dziennie + prowiant 
• opiekę pilota i rezydenta • opiekę pedagogiczną • ubezp. KL i NW • taksę klimatyczną

 CHORWACJA - Riwiera Makarska - 12 dni 
MAKARSKA - góry i morze w jednym miejscu! Do tego niezawodne słońce i młodzi ludzie z 
całego świata - to właśnie Riviera Makarska! Czekają na Ciebie morskie kąpiele w krystalicz-
nie czystej wodzie. Doskonale rozwinięta infrastruktura sportowa pozwala na aktywne spę-
dzenie wakacji, a urokliwa starówka urzeka wąskimi uliczkami i kusi wakacyjnym gwarem. 
Kameralny pensjonat - położony w willowej części Makarskiej, około 450 m od plaży. 
Zakwaterowanie w apartamentach 4-osobowych, składających się z dwóch sypialni, aneksu 
kuchennego i łazienki lub w pokojach 2, 3, 4-osobowych, ładnie umeblowanych, każdy z 
łazienką i balkonem. Klimatyzacja dostępna 
w każdym pokoju na życzenie - dodatkowo 
płatna 50 euro /turnus/pokój. Sklepy, stra-
gany, kawiarnie w odległości ok. 300 m. 
Odległość od restauracji ok.70 m.    
CENA ZAWIERA: przejazd autobusem LUX • 9 noclegów • 3 posiłki dziennie + prowiant 
• opiekę kadry pedagogicznej, pilota i rezydenta • miejscową opiekę medyczną • ubez-
pieczenie KL, NNW, BP.

cena od 1450 zł

cena od 1590 zł

CENA ZAWIERA: przejazd autobusem LUX • 7/9 noclegów • 3 posiłki dziennie + prowiant 
• opiekę pilota i rezydenta • opiekę pedagogiczną • ubezp. KL i NW • taksę klimatyczną

 W cenie: wycieczka objazdowa po Czarnogórze

 W cenie: w drodze powrotnej wycieczka do Trogiru

 W cenie: wycieczka do Omisa i Dubrovnika

W cenie: zwiedzanie parku narodowego Jezior Plitvickich

cena 1750 zł

cena 1790 zł

ośro
de

k z basenem

 ANGLIA BRIGHTON obóz językowy 
BRIGHTON - miasto w Wielkiej Brytanii (Anglia), położone w hrab-
stwie East Sussex, nad Kanałem La Manche, to letnia stolica Anglii 
niezwykle popularna wśród turystów, a położenie jej pozwala na 
odbycie wycieczek do Londynu i innych miejscowości.

 FRANCJA - Port Grimaud             
LAZUROWE WYBRZEŻE - najsłynniejsza i najpiękniejsza część francuskiego wybrzeża Morza 
Śródziemnego. To tutaj właśnie położone są słynne na całym świecie miejscowości Saint Tropez, 
Saint Raphael, Nicea, Cannes, Monaco. Port Grimaud - Mała miejscowość położona w centralnej 
części Lazurowego Wybrzeża, nad zatoką Saint-Tropez, poprzecinana licznymi kanałami, zwana 
Wenecją Lazurowego Wybrzeża.
Camping Les Prairies de la Mer ***** w Port Grimaud k/Saint Tropez. Pięciogwiazdkowy 
camping przylegający bezpośrednio do morza, piaszczysta plaża, zakwaterowanie w domkach 

 FRANCJA - Korsyka              
KORSYKA - to najpiękniejsza wyspa na Morzu Śródziemnym, zadziwia nadzwyczajnym bogac-
twem krajobrazów - wszechobecnymi górami, malowniczymi zatokami, złocistymi plażami.
CAMPING LE SUD *** położony w miejscowości Porticcio-Ruppione na południowym wy-
brzeżu Zatoki Ajaccio. Camping położony jest 150 metrów od pięknej, piaszczystej i strzeżonej 
plaży na 4 ha zacienionego terenu, jest wyposażony w nowoczesne sanitariaty, supermarket, 
restaurację z pięknym tarasem widokowym. Bungalowy: klimatyzowane 5/6 osobowe: sypial-
nie, pokój z kącikiem kuchennym z pełnym wyposażeniem, WC, łazienka z prysznicem, taras 

CENA ZAWIERA: 12 lekcji języka angielskiego z rodowitymi Anglikami z naciskiem na kon-
wersację (małe grupy), zakwaterowanie w angielskich rodzinach - 2 lub 3 osoby w rodzinie,
pełne wyżywienie - 7 śniadań, lunchy i obiadokolacji, przejazd autokarem + przeprawa pro-
mem + ubezpieczenie NNW, KL, opiekę wykwalifikowanych opiekunów oraz pilota, 
zwiedzanie: Brighton, Portsmouth, Winchester, Londynu oraz Canterbury. 

CENA ZAWIERA: autokar lux, 9 noclegów (10 dni), pełne wyżywienie (kuchnia polska) w 
wersji cateringowej, opieka rezydenta i kadry pedagogicznej,francuska opieka medyczna, wy-
cieczka do Saint Tropez, wycieczka do starego Grimaud, ubezpieczenie.

CENA ZAWIERA: • zakwaterowanie CAMPING LE SUD 
*** (namioty lub bungalowy), • wyżywienie (3 posiłki 
dziennie, kuchnia polska), prowiant na drogę powrot-
ną, • transport autokarem, • ubezpieczenie, • opiekę kadry: rezydent - kierownik, wychowawcy 
- animatorzy, instruktor windsurfingu, na plaży opieka francuskich ratowników, • program. 

cena  2160 zł

cena od 1750 zł campingowych dla 4/6-osób  (ok. 28 m2), z dwiema wydzielo-
nymi sypialniami . Na campingu do dyspozycji gości: restauracje, 
bary, klub-dyskoteka, sklepy, telefony, pralnia, wypożyczalnia 
rowerów, windserfingu, spadochronu, bezpłatne korty tenisowe 
(4), boisko do piłki nożnej i siatkówki plażowej.

cena od 1500 zł namioty
cena od 1700 zł bungalowy ze stołem i krzesełkami Namioty: 4/6 os. z dwuosobo-

wymi sypialniami, wyposażonymi w materace, stolik i 
krzesła.

 cena 2630 zł

Chorwacka Ibiza



48

Chcecie pojechać jeszcze raz  
na wspólną klasową wycieczkę?  
Chciałbyś pojechać na zimowisko lub obóz?

Przygotujcie wspólnie lub każdy indywidualnie  
relację z klasowej wycieczki!  
Do wygrania – jednodniowa wycieczka  
dla całej klasy w Beskidy oraz miejsce  
na zimowisku lub obozie letnim w 2017 r.

BIURO PODRÓŻY

BIURO PODRÓŻY INDEX  KATOWICE, UL. STAWOWA 5/7
tel. 32 781 83 41 (pięć linii telefonicznych);  tel/fax - 32 206 80 22
32 258 35 24; 32 781 83 40; 32 781 79 25 lub 24
784 442 044; 600 262 003 - pomoc całodobowa
www.indexpolska.com.pl  biuro@indexpolska.com.pl

www.indexpolska.com.pl 
Naszym Klientom dziękujemy za zaufanie24 lata pracujemy dla Was!

fot: © arch. organizatorów, fotolia, sxc.

Chcecie pojechać jeszcze raz  
na wspólną klasową wycieczkę?  
Chciałbyś pojechać na zimowisko lub obóz?

Przygotujcie wspólnie lub każdy indywidualnie  
relację z klasowej wycieczki!  
Do wygrania – jednodniowa wycieczka  
dla całej klasy w Beskidy oraz miejsce  
na zimowisku lub obozie letnim w 2018 r.

JadezIndexem

DolAcz do nas 
           na Facebooku! 
 Czekamy na Twoje opinie, 
   zdjecia i filmy z wyjazdu!

Więcej informacji o konkursach znajdziecie na stronie: indexpolska.com.pl/wycieczki_szkolne
Index Polska - wycieczki, wczasy, kolonie, obozy młodzieżowe - WYSOKA JAKOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE !!!

ZAPRASZAMY  
DO UDZIAŁU W KONKURSACH!

ZAPRASZAMY  
DO UDZIAŁU W KONKURSACH!

Odwiedź naszą stronę:  
indexdoprzyszłości.pl

Dołącz do Nas
na Facebook'u


