Szanowni Nauczyciele!

Wycieczka szkolna to dla każdego ucznia wyjątkowe wydarzenie, które
często wspomina nawet już w dorosłym życiu, natomiast dla jego nauczyciela
to mnóstwo nerwów i olbrzymia masa przygotowań, formalności, jakim musi
sprostać, nim wyjazd dojdzie do skutku.
Dlatego postanowiliśmy wyjść Wam naprzeciw, przygotowując ten
katalog, a w nim całą masę różnych wyjazdów skierowanych do dzieci
i młodzieży. Dzięki nam
unikniecie olbrzymiego stresu związanego
z organizacją wycieczki, a Wasi uczniowie zobaczą wiele ciekawych zakątków
regionu, Polski, jak i krajów ościennych.
W cenie każdej imprezy turystycznej skalkulowaliśmy przejazd
luksusowym autokarem, opiekę pilota. Zależnie od programu oprowadzą
Państwa licencjonowani
przewodnicy miejscy, terenowi lub górscy.
Zapewniamy noclegi i wyżywienie w sprawdzonych obiektach, bo Wasze
zadowolenie i radosc Waszych podopiecznych jest dla nas najwieksza
satysfakcja.
Nasza firma jest objęta niezbędnymi gwarancjami ubezpieczeniowymi.
Każda grupa, która uczestniczy w wyjeździe poza granice Polski jest objęta
ubezpieczeniem Kosztów Leczenia i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje jeżeli chodzi o zmianę lub
dodanie innych punktów programu wycieczki.
Ceny imprez turystycznych, podane w niniejszym katalogu sa cenami
brutto. Obejmuja one wycieczki jednodniowe zamówione i realizowane do
konca roku szkolnego 2015/2016. W przypadku wycieczek wielodniowych
ceny obejmują wyjazdy zamówione do 29.02.2016 r. i realizowane do
konca roku szkolnego 2015/2016.
Chcemy, aby Państwo mogli na wycieczce dzielić radość podróżowania
ze swoim podopiecznym, a Nam zostawili całą ogromną resztę formalności.
Zapraszamy do współpracy! Do zobaczenia!
Tomasz Krampa i zespół Biura Podróży
Podró y Escapade Travel

1

Wycieczki jednodniowe
1. Trójmiasto!!!
Trójmiasto!!!
Zwiedzanie z przewodnikiem Mola Południowego/Skweru Kościuszki w Gdyni, Ulicy
Bohaterów Monte Cassino w Sopocie wraz z Molem, Katedry Oliwskiej wraz z Koncertem
Organowym, przejazd do Gdańska Głównego na dalsze zwiedzanie z przewodnikiem.
Poznanie wszystkich trzech miast, ich zabytków i niezwykłej historii w ciekawy sposób.
O co można
mo na rozszerzyć
rozszerzy program wycieczki:
- manufakturę słodyczy „Ciuciu”,
- ORP Błyskawicę lub „Dar Pomorza”
-wstęp do Bazyliki Mariackiej
- rejs statkiem i obiad.
Cena od:
43 i < 35-42
<35
45 zł 50 zł
55 zł
Cena zawiera bilet wstępu
wst pu na Molo w Sopocie!
2. Gdańsk
Gda sk i Westerplatte
Wizyta z przewodnikiem w miejscu, gdzie rozpoczęła się II Wojna Światowa, przejazd do
Głównego Miasta w Gdańsku, spacer z przewodnikiem.
O co można
mo na rozszerzyć
rozszerzy program wycieczki:
- koncert organowy w Oliwie i zwiedzanie Katedry
- Europejskie Centrum Solidarności
- Twierdzę „Wisłoujście”
- manufakturę słodyczy „Ciuciu”
Cena od:
- rejs statkiem
43 i < 35-42
<35
45 zł 50 zł
55 zł
Cena zawiera bilet wstępu
wst pu do Bazyliki Mariackiej!

3. Zoo w Gdańsku
Gda sku Oliwie + (jedna z poniższych
poni szych atrakcji do wyboru)
-Edu Park lub Centrum Nauki Heveliannum w Gdańsku albo Centrum Nauki Experyment
w Gdyni
-Główne Miasto w Gdańsku- spacer z przewodnikiem,
-Molo w Sopocie i ul. Bohaterów Monte Cassino z przewodnikiem
-Manufaktura Słodyczy „Ciuciu”
-Akwarium w Gdyni,
-rejs statkiem.
Cena od:
43 i < 35-42
<35
45 zł 50 zł
55 zł
Cena
Cena zwiera bilet wstępu
wst pu do zoo!
zoo!
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4. GdyniaGdynia- młodsza siostra Gdańska!
Gda ska!
Przejazd do Gdyni przez tereny portowe, udział w specjalnych warsztatach w Muzeum
Emigracji, następnie spacer po Molo Południowym (Skwer Kościuszki), wejście na ORP
Błyskawica oraz zwiedzanie Akwarium Gdyńskiego. Na koniec przejazd do modnej dzielnicy
Orłowo, spacer po Molo i relaks przy Klifie!!!
O co można
mo na rozszerzyć
rozszerzy program wycieczki:
-rejs statkiem
- Centrum Nauki Experyment
Cena od:
43 i < 35-42
<35
66 zł
72 zł
78 zł
Cena zwiera bilety wstępu
wst pu na warsztaty do Muzeum Emigracji, Akwarium Gdyńskiego
Gdy skiego i na
ORP Błyskawica.
Błyskawica

5. STUTTHOFSTUTTHOF- lekcja historii.
historii
Wizyta w Sztutowie, dawnym obozie koncentracyjnym, zwiedzanie z przewodnikiem,
udział w projekcji filmu.
Program wycieczki dodatkowo można rozszerzyć o wizytę na Westerplatte.
Cena od:
<35
43 i < 35-42
42 zł 47 zł
55 zł

6. Wejherowo + Muzeum Militarne w Dąbrówce.
D brówce.
Zwiedzanie barokowego miasteczka i niepowtarzalnej Kalwarii Wejherowskiej
z przewodnikiem, przejazd do Dąbrówki k. Wejherowa i zwiedzanie nowoczesnego muzeum
militarnego.
O co można
mo na rozszerzyć
rozszerzy program wycieczki:
- wizytę na Farmie Strusi Afrykańskich w Kniewie
-wizytę w izbie przyrodniczo leśnej „Muza” i ognisko
-wizytę w Piaśnicy (miejsce martyrologii)
Cena od:
43 i < 35-42
<35
45 zł 48 zł
52 zł
Cena zwiera bilet wstępu
wst pu do Muzeum Techniki Wojskowej Gryf i Muzeum Saperskiego.
(Odpłatnie istnieje możliwo
ki wozem pancernym lub czołgiem!)
mo liwość
liwo przejażd
przeja dżki
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7. Kaszebe Witają
Witaj Nas!!
Powiedz, jakie atrakcje turystyczne chciałabyś/chciałbyś zawrzeć na wycieczce dla swoich
podopiecznych, my ułożymy program i zrobimy wszystko abyście byli zadowoleni!
Do wyboru:
• Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku,
• Skansen we Wdzydzach Kiszewskich,
• Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie,
• Ferma Strusi w Garczynie,
• pokaz lepienia garnków w Chmielnie,
• muzeum kolejnictwa w Kościerzynie,
• Sanktuarium Maryjne w Sianowie,
• Zamek w Bytowie.
• wejście na Wieżycę,
• Ogród Botaniczny w Gołubiu,
• Muzeum VW w Pępowie!
• przejażdżka bryczką lub saniami!
• ognisko i kiełbaski
Cena zależnie
zale nie od punktów programu kalkulujemy indywidualnie do każdego
ka dego zapytania!
8. Tajemniczy świat
wiat gliny i porcelany.
Wyjazd do Łubiany k. Kościerzyny do fabryki porcelany stołowej, zwiedzanie zakładu z
przewodnikiem, następnie przejazd do Chmielna-lekcja o lepieniu naczyń z gliny u państwa
Neclów! Cena od:
<35
43 i < 35-42
48 zł 53 zł
56 zł
9. Mali ludzie w wielkim swiecie!
Wyjazd do Mirachowa, zwiedzanie Kaszubskiego Parku Miniatur oraz Parku Gigantów,
gdzie są rozstawione makiety najważniejszych budynków na świecie, oraz kolosy jak
samolot czy monster truck! Następnie przejazd do gospodarstwa agroturystycznego na
ognisko i przejażdżkę wozem konnym!
Cena od:
43 i < 35-42
<35
58 zł
63 zł
68 zł
Cena zawiera bilet wstępu
wst pu do Parku Miniatur i Parku Gigantów!
10.
10. Łeba i Sea Park w Sarbsku:
Wyjazd do Słowińskiego Parku Narodowego w Łebie, spacer na ruchome wydmy*, przejazd
do Sea Parku w Sarbsku! Pokaz karmienia fok i spacer z przewodnikiem po Oceanarium
Prehistorycznym oraz wszystkich innych atrakcjach Parku rozrywki.
* istnieje odpłatna możliwość przejażdżki Melexem bądź rejs statkiem po jeziorze Łebsko
Cena od:
43 i < 35-42
<35
63 zł 70 zł
77 zł
Cena zwiera bilet wstępu
wst pu do Słowińskiego
Słowi skiego Parku
Parku Narodowego i do Sea Parku!
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11.
11. Łeba i Dino Park.
Wyjazd do Słowińskiego Parku Narodowego w Łebie, spacer na ruchome wydmy*,
następnie przejazd do Dino Parku, zwiedzanie makiet prawdziwych dinozaurów w skali 1:1!!!
* istnieje odpłatna możliwość przejażdżki Melexem bądź rejs statkiem po jeziorze Łebsko
Cena od:
43 i < 35-42
<35
63 zł 70 zł
77 zł
Cena zwiera bilet wstępu
wst pu do Słowińskiego
Słowi skiego Parku
Parku Narodowego i do Dino Parku!
12. PelplinPelplin-Gniew – podróz
podróz w czasie do XIVw.
Zwiedzanie Katedry i Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie. Poznanie historii wynalazku,
który odmienił życie ludzi podobnie jak zmienił je internet czyli… - druku. Następnie
przejazd do Gniewu, zwiedzanie średniowiecznego zamku krzyżackiego z przewodnikiem.
Cena od:
<35
43 i < 35-42
60 zł 65 zł
70 zł
Cena zwiera bilet wstępu
wst pu do Zamku w Gniewie, Katedry i Muzeum Diecezjalnego
w Pelplinie
13. Go to Hel!
Przejazd do Helu, na sam koniec półwyspu, po drodze zwiedzanie Muzeum Rybołówstwa i
Fortyfikacji w Jastarni, spacer po molo w Juracie, udział w pokazie karmienia fok, wejście na
latarnie morską.
O co można
mo na rozszerzyć
rozszerzy program wycieczki:
-wizytę w Jastrzębiej Górze- najdalej wysunięty na północ kraniec Polski
-Muzeum Lego w Swarzewie
-osadę średniowieczną w Sławutowie
-zwiedzanie Muzeum Obrony Wybrzeża
-skansen w Nadolu
-rejs statkiem!
Cena od:
43 i < 35-42
<35
52 zł
55 zł
58 zł
Cena zawiera bilety wstępu
wst pu do fokarium, na latarnie morską
morsk oraz do Muzeum Rybołówstwa
w Jastarni.
Jastarni
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14. Najdalej na północ!:
Przejazd do Jastrzębiej Góry, najdalej wysuniętego krańca Polski, spacer nad klif, wejście na
latarnię morską w Rozewiu, zwiedzanie Alei Gwiazd Sportu w Cetniewie. Do wybory:
warsztaty w Osadzie Średniowiecznej w Sałwutowie, bądź zwiedzanie i warsztaty z robotyki w
Muzeum Kocham Bałtyk w Swarzewie (największa w Polsce kolekcja klocków lego!
O co można
mo na rozszerzyć
rozszerzy program wycieczki:
-wizytę w parku linowym oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek (płatne dodatkowo)
-wizytę w skansenie w Nadolu,
-rejs statkiem
Wariant z Muzeum Kocham Bałtyk! Cena od:
43 i < 35-42
<35
53 zł 60 zł
67 zł
Wariant z Osadą Średniowieczną w Sławutowie. Cena od:
43 i < 35-42
<35
63 zł 70 zł
77 zł
15. Malbork:
Wyjazd do największego gotyckiego zamku w Europie!!! Poznaj kawałek prawdziwej
średniowiecznej historii!
O co można
mo na rozszerzyć
rozszerzy program wycieczki:
wycieczki:
-o Faktorię Rzymską w Pruszczu Gdańskim
-pokaz rycerski na zamku w Gniewie
-o Park Dinozaurów w Malborku
-o grodzisko w Owidzu
-o ognisko z kiełbaskami
Cena od:
43 i < 35-42
<35
53 zł
58 zł
63 zł
Cena zwiera bilet wstępu
wst pu do Zamku oraz usługę
usług przewodnika!
przewodnika!

16. Ogrody Hortulusa i tajemnicza kraina w kratę!!
krat !!!
!!!
Przejazd do Dobrzycy k. Kołobrzegu, zwiedzanie Ogrodów Tematycznych Hortulusa z
przewodnikiem, przejście tajemniczym labiryntem, a następnie przejazd do Swołowa, gdzie
zwiedzimy Muzeum Kultury Ludowej Pomorza Środkowego.
Cena od:
43 i < 35-42
<35
90 zł 95 zł 100zł
Cena zawiera bilet do Ogrodów Tematycznych
Tematycznych Hortulusa, do Labiryntu oraz Muzeum
Kultury Ludowej Pomorza Środkowego
rodkowego.
rodkowego
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17.Toruńskie
.Toru skie Ko –pierniki!
Przejazd do Torunia, miasta o średniowiecznym rodowodzie z przepiękną starówką.
Zwiedzanie z przewodnikiem Starego miasta, następnie przejazd do jednej z atrakcji:
• zwiedzanie Ciechocinka z przewodnikiem
• wizytę w obserwatorium astronomicznym w Piwnicach k. Torunia
• zwiedzanie zamku w Golubiu Dobrzyniu
• Parku dinozaurów Solcu Kujawskim
• Chełmna (miasta zakochanych☺)
O co można
mo na rozszerzyć
rozszerzy program wycieczki:
-wizytę w Domu Legend Toruńskich,
-wizytę w spichlerzu Wiedzy,
-zajęcia z lepienia pierników,
-seans w Planetarium lub rejs statkiem po Wiśle.
Cena od:
43 i < 35-42
<35
75 zł
78 zł
82 zł
Cena zawiera bilet wstępu
w. Jana i na wieżę.
wst pu do Katedry św.
wie .
18. A tymczasem u Kopernika
Kopernika…we Fromborku.
Wizyta we Fromborku, mieście Mikołaja Kopernika, w którym mieszkał i był
przewodniczącym kapituły warmińskiej, zwiedzanie Katedry i zespołu katedralnego wraz z
seansem w planetarium, muzeum, spacer nad Zalew Wiślany.
O co można
mo na rozszerzyć
rozszerzy program wycieczki:
-ognisko z kiełbaskami i przejażdżkę wozem konnym,
- rej statkiem po Zalewie Wiślanym. Cena od:
43 i < 35-42
<35
70 zł 75 zł
80 zł
Cena zawiera bilet wstępu
wst pu na Wzgórze Katedralne,
Katedralne, do Muzeum i Planetarium.
Planetarium.
19. Olsztyn i okolice
Przejazd autokarem do Olsztyna, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, seans w Planetarium,
przejazd do jednej lub dwóch z poniższych atrakcji do wyboru:
• Gierłoż- wojennej kwatery A. Hitlera lub Mamerki- koszary SS.
• Święta Lipka wraz z prezentacją Organów,
• Stoczek Warmiński- miejsce gdzie przetrzymywany był Kard. S. Wyszyński,
• Lidzbark Warmiński (Zamek Biskupów Warmińskich)
• Olsztynka (skansen)
• Pola grunwaldzkie w Stebarku
• Małdyty- rejs po Kanale Elbląskim. Cena od:
43 i < 35-42
<35
95 zł
99 zł 104 zł
Cena zawiera bilet wstępu
wst pu do Planetarium!
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20.
20. Biskupin!
Przejazd autokarem do Biskupina, zwiedzanie Rezerwatu Archeologicznego
z przewodnikiem, następnie przejazd do jednej z atrakcji:
-muzeum kolejnictwa w Wenecji wraz z przejazdem kolejką wąskotorową,
-park dinozaurów w Rogowie,
- Exploseum w Bydgoszczy,
-Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy
-obiad w drodze powrotnej.
Cena od:
43 i < 35-42
<35
80 zł 85 zł
90 zł
Cena zawiera bilet wstępu
wst pu do Rezerwatu Ar
Archeologicznego i zwiedzanie z przewodnikiem.

21.
21. Gniezno –nie od razu Warszawa była stolicą!
stolic !
Wizyta w Gnieźnie, pierwszej stolicy Polski, zwiedzanie katedry Gnieźnieńskiej oraz
Muzeum Początków Państwa Polskiego, spacer po mieście z przewodnikiem.
O co można
mo na rozszerzyć
rozszerzy program wycieczki:
-park dinozaurów w Rogowie
-Exploseum w Bydgoszczy,
-Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy
-obiad w drodze powrotnej.
Cena od:
43 i < 35-42
<35
85 zł 90 zł
95 zł
Cena zawiera bilety wstępu
wst pu do Katedry Gnieźnie
Gnie nieńskiej
nie skiej i Muzeum Początków
Pocz tków Państwa
Pa stwa
Polskiego.

22.
22. A może
mo e Biskupin i Gniezno?
Zwiedzanie skansenu archeologicznego w Biskupinie z przewodnikiem, następnie przejazd
do pierwszej stolicy Polski, zwiedzanie Katedry wraz z podziemiami i słynnymi Drzwiami
Gnieźnieńskimi, całą wizytę zamkniemy w Muzeum Początków Państwa Polskiego.
Cena od:
43 i < 35-42
<35
100zł 105 zł 110 zł
Cena zawiera bilety wstępu
wst pu do Katedry Gnieźnie
Gnie nieńskiej
nie skiej i Muzeum Początków
Pocz tków Państwa
Pa stwa
Polskiego oraz Rezerwatu archeologicznego.
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23.
ycie gospodarza!
23. Od pola do stołustołu- czyli jak powstaje chleb i jak wygląda
wygl da codzienne życie
Wizyta w gospodarstwie agroturystycznym na Kaszubach, oglądanie codziennej pracy
rolnika, następnie pokaz wypiekania chleba wraz z możliwością samodzielnego wypieku
przez dzieci, przejażdżka bryczką.
Cena od:
Docelowy wiek uczestników: 44-9 lat.
43 i < 35-42
<35
55 zł 60 zł
65 zł

24.
siednia
24. Sąsiedn
siednia krainakraina- Bory Tucholskie
Tucholskie i południowe Kaszuby
Wizyta w Parku Narodowym Borów Tucholskich oraz w rezerwacie Cisów Staropolskich,
spacer po malowniczym miasteczku- Tuchola, zwiedzanie AKWEDUKTU W FOJUTOWIE,
spacer po Chojnicach!
Program wycieczki dodatkowo można
mo na rozszerzyć
rozszerzy o:
-wizytę w Aquaparku w Chojnicach
- obiad.
Cena od:
43 i < 35-42
<35
60 zł 65 zł
70 zł
Cena zawiera bilety wstępu
wst pu do Parku Narodowego oraz rezerwatu Cisów Staropolskich.

25. U sąsiadów
s siadówsiadów- na Kociewiu i południowych
południowych Kaszubach!
Wizyta w grodzisku średniowiecznym w Owidzu, zwiedzanie z przewodnikiem, przejazd do
Arboretum w Wirtach, następnie Kamienne Kręgi w Odrach oraz Kalwaria we Wielu.
Cena od:
43 i < 35-42
<35
60 zł 70 zł
75 zł
Cena zawiera bilety wst
wstępów
pów do grodziska w Owidzu
Owidzu oraz do Arboretum w Wirtach.

26. Lekcja historii w średniowiecznym
redniowiecznym grodzie z prawdziwym rycerzem!!
Zwiedzimy gród bractwa rycerskiego Kerin, gdzie najprawdziwsi rycerze pokażą nam kunszt
swojego warsztatu i zasady jakimi w życiu kieruje się prawdziwy rycerz! Następnie
weźmiemy udział w warsztatach na temat dawnych rzemiosł średniowiecznych, na koniec
ognisko i kiełbaski!
Cena od:
43 i < 35-42
69 zł 74 zł

<35
79 zł
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1. Warszawa da się
si lubić!
lubi !
Dzień I: Wyjazd wcześnie rano spod szkoły w kierunku Warszawy, przyjazd na miejsce w
okolicy południa, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie wraz z nim Stadionu
Narodowego oraz Starówki Warszawskiej i Muzeum Powstania Warszawskiego, przejazd
na obiadokolację i nocleg.
Dzień II: Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do centrum, spotkanie z przewodnikiem
i zwiedzanie Łazienek Królewskich oraz Powązek Wojskowych (Groby Kapuścińskiego,
Deyny, Religi) następnie do wyboru:
• Parlament,
• Centrum Nauki Kopernik,
• Muzeum Żydów Polskich „Polin”
• Zespół Pałacowy w Wilanowie,
• Gmach Telewizji Polskiej
Cena od:
43 i < 35-42
<35
270zł 285 zł 300zł
Cena zawiera bilety wstępu do Muzeum Powstania Warszawskiego oraz na Stadion
Narodowy.

2. ToruńToru - CiechocinekCiechocinek- Golub Dobrzyń!
Dobrzy !
Dzień I: Wyjazd rano spod szkoły w kierunku Torunia- zwiedzanie miasta z przewodnikiem,
seans w planetarium, udział w pokazie robienia pierników (możliwość samodzielnego
wyrobu).Obiadokolacja, nocleg.
Dzień II: Śniadanie, wyjazd w kierunku Ciechocinka, zwiedzanie miasteczka z
przewodnikiem, obiad, zwiedzanie po drodze zamku w Golubiu Dobrzyniu z
przewodnikiem, powrót do Trójmiasta.
Cena od:
43 i < 35-42
<35
230zł 245 zł 260zł
Cena zawiera bilety wstępów do planetarium i geodium, do Muzeum Piernika, na tężnie w
Ciechocinku, do Zamku w Golubiu Dobrzyniu.
O co można
mo na rozszerzyć
rozszerzy program wycieczki:
- Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie (16 zł/os)
-Park Dinozaurów w Solcu Kujawskim (18 zł/os + 5 zł/os. Lekcja muzealna)
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3. ToruńToru - CiechocinekCiechocinek- Kłodawa (Kopalnia Soli!)
Dzień I: Wyjazd rano spod szkoły w kierunku Torunia- zwiedzanie miasta z przewodnikiem,
seans w planetarium, udział w pokazie robienia pierników (możliwość samodzielnego
wyrobu).Obiadokolacja, nocleg
Dzień II: Śniadanie, wyjazd w kierunku Kłodawy (największej czynnej kopalni soli w Polsce),
przejazd do Ciechocinka, zwiedzanie miasteczka z przewodnikiem, wyjazd w drogę powrotną
do Trójmiasta.
Cena od:
43 i < 35-42
<35
240zł 255 zł 270zł
Cena zawiera bilety wstępów do planetarium i geodium, do Muzeum Piernika, do kopalni
soli w Kłodawie, na tężnie Ciechocinku, wstęp do Kopalni Soli w Kłodawie.
O co można
mo na rozszerzyć
rozszerzy program wycieczki:
Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie (16 zł/os).
Park Dinozaurów w Solcu Kujawskim (18 zł/os + 5 zł/os. Lekcja muzealna)

4. Szlak Piastowski.
Dzień I: Wyjazd wcześnie rano w Kierunku Biskupina, zwiedzanie skansenu
archeologicznego z przewodnikiem, przejazd do Gniezna, zwiedzanie Katedry i miasta z
przewodnikiem, obiadokolacja, nocleg.
Dzień II: Śniadanie, wykwaterowanie, wizyta w Ostrowie Lednickim- zwiedzanie Muzeum
Pierwszych Piastów, zwiedzanie Strzelna miasteczka z pięknie zachowaną architekturą
romańską oraz Kruszwicy, z legendarną Mysią Wieżą. Powrót pod szkołę w godzinach
wieczornych.
Możliwość rezerwacji obiadu w drodze powrotnej za dodatkową opłatą.
Cena od:
43 i < 35-42
<35
240zł 255zł 260zł
Cena zawiera bilety wstępów do atrakcji zawartych w programie wycieczki (Biskupin,
Gniezno, Ostrów Lednicki, Kruszwica, Strzelno)
O co można
mo na rozszerzyć
rozszerzy program wycieczki:
wycieczki:
- muzeum kolejnictwa w Wenecji wraz z przejażdżką kolejką wąskotorową,
- wizyta w Exploseum lub Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy.
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Wycieczki dwudniowe
5. BiskupinBiskupin- GnieznoGniezno-Poznań
Pozna
Dzień I: Wyjazd rano spod szkoły, przejazd w kierunku Biskupina, zwiedzanie z
przewodnikiem Muzeum Archeologicznego, następnie przejazd do Gniezna, zwiedzanie
Katedry z przewodnikiem i muzeum historii Polski, następnie przejazd do Poznania,
obiadokolacja, spacer wieczorny po mieście.
Dzień II: Śniadanie, zwiedzanie Poznania z przewodnikiem, Rynek, Ratusz, Stare miasto,
Katedra, Palmiarnia. Popołudniu obiad i powrót w kierunku Trójmiasta, przyjazd w
godzinach wieczornych na miejsce zbiórki.
Cena od:
43 i < 35-42
<35
240 zł 255 zł 260 zł
Cena zawiera bilety wstępów do Muzeum Archeologicznego, do Katedry i Muzeum
Początków Państwa Polskiego, katedry w Poznaniu.
O co można
mo na rozszerzyć
rozszerzy program wycieczki:
-muzeum kolejnictwa w Wenecji wraz z przejażdżką kolejką wąskotorową
- tor saneczkowy nad jeziorem Malta.

6.Wielko! POLSKA!!!
POLSKA!!!
Dzień I: Wyjazd rano spod szkoły do Gniezna, zwiedzanie Katedry gnieźnieńskiej wraz ze
słynnymi drzwiami oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego. Następnie przejazd do
Poznania, zwiedzanie Starego Miasta, Katedry na Ostrowie Tumskim oraz Palmiarni.
Obiadokolacja, nocleg.
Dzień II: Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego nad jeziorem
maltańskim w Poznaniu. Przejazd do Kurnika, zwiedzanie zamku z przewodnikiem,
następnie przejazd do Puszczykowa, zwiedzanie Domu-Muzeum Arkadego Fiedlera,
wybitnego polskiego podróżnika i pisarza! Po drodze zwiedzanie Dębów w Rogalinie. W
drodze powrotnej obiadokolacja, przyjazd pod szkołę w godzinach wieczornych.
Cena od:
43 i <
35-42
285 zł 300 zł

<35
315 zł

Cena zawiera bilety wstępów do wszystkich wymienionym atrakcji w programie.
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Wycieczki dwudniowe
7. Największe
Najwi ksze atrakcje Warmii!!!
Warmii!!!
Dzień I:Wyjazd rano spod szkoły w kierunku Olsztyna, zwiedzanie miasta z przewodnikiem,
seans w planetarium. Przejazd do Lidzbarka Warmińskiego zwiedzanie zamku,
obiadokolacja, nocleg.
Dzień II: Przejazd do Świętej Lipki, zwiedzanie Bazyliki wraz z koncertem organowym,
przejazd do Gierłoży zwiedzanie wojennej kwatery A. Hitlera, wyjazd w drogę powrotną w
stronę Trójmiasta, powrót w godzinach wieczornych
Cena od:
43 i < 35-42
<35
230 zł 245 zł 250 zł
Cena zawiera bilety wstępów do Planetarium, Zamku w Lidzbarku Warmińskim, Wilczym
Szańcu.
O co można
mo na rozszerzyć
rozszerzy program wycieczki:
-wizytę na Polach grunwaldzkich,
-Skansen w Olsztynku,
-wizytę w kwaterze SS w Mamerkach.

8. Północne Kaszuby.
Dzień I: Wyjazd spod szkoły, zwiedzanie Sea Parku w Sarbsku, przyjazd do Łeby,
zakwaterowanie, przejazd do Rąbki, wejście do Słowińskiego Parku Narodowego i spacer na
wydmy*, obiadokolacja, dyskoteka, nocleg.
Dzień II: Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie DinoParku w Łebie, przejazd do Kluk,
zwiedzanie skansenu, wyjazd w drogę powrotną, przyjazd do Trójmiasta w godzinach
popołudniowych.
Cena od:
43 i < 35-42
<35
230 zł 245 zł 260 zł
Cena zwiera wstępy do Dino i Sea Parku oraz do Skanseniu w Klukach.
*istnieje odpłatna możliwość przejażdżki Melexem bądź rejs statkiem po jeziorze Łebsko
(cena ok. 12-15 zł/os w 1 stronę)
O co można
mo na rozszerzyć
rozszerzy program wycieczki:
-przejazd do Słupska, zwiedzanie Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (kolekcja dzieł
Witkacego),
- zwiedzanie elektrowni szczytowo-pompowej w Czymanowie,
-fermy Strusi w Kniewie bądź latarni morskiej w Rozewiu.
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Wycieczki dwudniowe
9. Brzegiem morza…
Dzień I: Wyjazd spod szkoły w kierunku Dobrzycy, zwiedzanie tematycznych Ogrodów
Hortulusa z przewodnikiem, następnie zwiedzanie klifu i ruin kościoła w Trzęsaczu, przejazd
do Kamienia Pomorskiego, zwiedzanie miasteczka i katedry z przewodnikiem, przejazd do
Międzyzdrojów, zakwaterowanie, obiadokolacja, wieczorny spacer po mieście, nocleg.
Dzień II: Śniadanie, wyjazd na wyspę Wolin, zwiedzanie największych w Polsce Klifów
(80m!), spacer po Międzyzdrojach (Aleja Gwiazd, molo), zwiedzanie zagrody pokazowej
Żubrów, przejazd nad Jeziorko Turkusowe, wejście na punkt widokowy- delta Świny, droga
powrotna, obiadokolacja w drodze.
Cena od:
43 i <
35-42
<35
250 zł 270 zł 290 zł
Cena zawiera bilety wstępu do: Ogrodów Hortulusa, Wolińskiego Parku Narodowego, do
zagrody Żubrów.
10. Trochę
rodku zimy! Tropical Island☺
Troch lata
lata w środku
Island☺
Dzień I:Wyjazd wcześnie rano do Tropical Island pod Belinem, śniadanie po drodze, przyjazd
w okolicy południa do kompleksu basenów, całodzienne korzystanie ze strefy basenów i
zjeżdżalni, wieczorem wyjazd w stronę Polski, obiadokolacja po drodze,
Dzień II: Przyjazd pod szkołę nad ranem.
Cena od:
43 i < 35-42
<35
310 zł 325 zł 340 zł

11. Berlin solo…
Dzień I: Wyjazd wcześnie rano spod szkoły w kierunku Berlina, przyjazd w okolicy południa,
spacer z przewodnikiem w Centrum Berlina, Aleja Unter Der Linden, Kolumna zwycięstwa,
Parlament-wejście na kopułę, Brama Brandemburska, aleja Ku Damm, Check Point Charlie
obiadokolacja, nocleg.
Dzień II: Śniadanie, wykwaterowanie, Zwiedzanie Katedry, Alxeander Platz czas na zakupy),
Muzeum Muru Berlińskiego, Pałac Charlottenburg. Wyjazd w drogę powrotną, po drodze
obiadokolacja, powrót pod szkołę późnym wieczorem.
Cena od:
43 i <
35-42
<35
380 zł 410 zł 440 zł
O co można
mo na rozszerzyć
rozszerzy program wycieczki:
- wstęp do Muzeum Pergamonu: 5,5 euro/os.
- wjazd na wieże telewizyjną Fernsehturm (368 m wys.) -12 euro/os
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Wycieczki dwudniowe
12. Berlin i Tropical Island
Dzień I: Wyjazd wcześnie rano do Berlina, przyjazd około południa, zwiedzanie z
przewodnikiem Centrum Berlina, Aleja Unter Der Linden, Parlament, Brama
Brandemburska, pomnik pamięci, Zwiedzanie Katedry, Ku Damm i CheckPoint Charlie,
obiadokolacja, nocleg.
Dzień II: Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Tropical Island, całodzienne (9 godzin)
korzystanie z basenów i zjeżdżalni, wyjazd w drogę powrotną, obiadokolacja. Powrót pod
szkołę nad ranem.
Cena od:
43 i < 35-42
<35
410 zł 445 zł 470 zł
Cena zawiera bilet wstępu na Tropical Island!
O co można
mo na rozszerzyć
rozszerzy program wycieczki:
- wjazd na wieże telewizyjną (368 m wys.) -12 euro/os

13. Berlin
Berlin i Poczdam:
Dzień I: Wyjazd wcześnie rano do Berlina, przyjazd około południa, zwiedzanie z
przewodnikiem Centrum Berlina, Aleja Unter Der Linden, Parlament, Brama
Brandemburska, pomnik pamięci, Zwiedzanie Katedry, Ku Damm i CheckPoint Charlie,
obiadokolacja, nocleg.
Dzień II: Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie katedry berlińskiej, zakup pamiątek na
Alexander Platz, przejazd do Poczdamu, zwiedzanie (z zewnątrz) kompleksu pałacowego
Cecilienhoff oraz parku Sanssouci, spacer po mieście.
Cena od:
43 i <
35-42
<35
370 zł 410 zł
450 zł
O co można
mo na rozszerzyć
rozszerzy program wycieczki:
- wstęp do Muzeum Pergamonu: 5,5 euro/os.
- wjazd na wieże telewizyjną (368 m wys.) -12 euro/os
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Wycieczki trzydniowe
1. Warszawa dla Ciekawskich!
Dzień I: Wyjazd rano spod szkoły w kierunku Warszawy, przyjazd na miejsce, zwiedzanie
Stadionu Narodowego i Starówki Warszawskiej, a także Muzeum Powstania
Warszawskiego, obiadokolacja nocleg.
Dzień II: Śniadanie, wyjazd do Wilanowa, zwiedzanie Zespołu Pałacowego (z zewnątrz) i
ogrodów z przewodnikiem, przejazd do Śródmieścia, zwiedzanie Parlamentu i Parku
Łazienkowskiego, obiadokolacja, możliwy spektakl w Teatrze*, powrót na nocleg.
Dzień III: Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd z przewodnikiem na Cmentarz
Powązkowski (Groby Religi, Deyny, Kapuścińskiego), następnie wyjazd w kierunku
Żelazowej Woli-miejsce urodzenia Fryderyka Chopina, Powrót w kierunku Trójmiasta,
obiad po drodze. Przyjazd pod szkołę w godzinach nocnych
Cena od:
43 i <
35-42
<35
400 zł 420 zł 440 zł
Cena zawiera bilety wstępu do Muzeum Powstania Warszawskiego, na Stadion Narodowy
oraz do Ogrodów Pałacowych w Wilanowie, do Muzeum Chopina w Żelazowej Woli.
*dodatkowo płatne, zależne od możliwości rezerwacji.
O co można
mo na rozszerzyć
rozszerzy program wycieczki:
- Centrum Nauki Kopernik,
- gmach Telewizji Polskiej

2. Warszawa dla Ciekawskich 2!
Dzień I: Wyjazd rano spod szkoły w kierunku Warszawy, przyjazd na miejsce, zwiedzanie
Starówki Warszawskiej i Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z przewodnikiem,
obiadokolacja, nocleg.
Dzień II: Śniadanie, wyjazd do Wilanowa, zwiedzanie ogrodów i Zespołu Pałacowego
(z zewnątrz) z przewodnikiem, przejazd do Śródmieścia, zwiedzanie Parlamentu i Parku
Łazienkowskiego, obiadokolacja, spektakl w Teatrze*, powrót na nocleg.
Dzień III: Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w kierunku Puław, zwiedzanie Parku i
Pałacu Książąt Czartoryskich, przejazd do Kazimierza Dolnego i spacer po mieście z
przewodnikiem. Powrót w kierunku Trójmiasta, obiad w drodze.
Cena od:
43 i <
35-42
<35
400 zł 420 zł 440 zł
Cena zawiera bilety wstępu do Muzeum Powstania Warszawskiego, na Stadion Narodowy
oraz do Ogrodów Pałacowych w Wilanowie oraz do Parku i Pałacu w Puławach.
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Wycieczki trzydniowe
3. Wrocławska.
Wrocław- Stolica Dolnego Ślląska
ska
Dzień I: Wyjazd rano spod szkoły w kierunku Wrocławia, w drodze zwiedzanie Starego
Miasta w Toruniu lub Kopalni Soli w Kłodawie, przyjazd na miejsce, obiadokolacja,
zakwaterowanie, spacer wieczorny z pilotem na Rynek.
Dzień II: Śniadanie, zwiedzanie Panoramy Racławickiej, spotkanie z przewodnikiem
zwiedzanie Starego miasta, wyspy Ostrów Tumski, obiadokolacja, nocleg.
Dzień III: Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Hali Stulecia (Lista Światowego
Dziedzictwa UNESCOO), ogród japoński, zwiedzanie Afrykarium! powrót do Centrum,
obiad, wyjazd w drogę powrotną w kierunku Trójmiasta. Przyjazd w godzinach nocnych.
Cena od:
43 i < 35-42
<35
410 zł 435 zł 460 zł
W cenie zawarte są bilety wstępów do zwiedzanych obiektów.
4.Wilno
4.Wilno -Kowno -Troki
Dzień I: Wyjazd rano spod szkoły w kierunku Wilna, w drodze zwiedzanie Kowna z
przewodnikiem, rynek, katedra, dom Adama Mickiewicza, przyjazd na miejsce,
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień II: Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie starówki Wileńskiej, Katedry
śś. Piotra i Pawła, Uniwersytet, Dzielnica Łacińska, Ostra Brama, Góra Trzykrzyska,
obiadokolacja, nocleg.
Dzień III: Śniadanie, wykwaterowanie, cd. zwiedzania Wilna, m.in. Cmentarz na Rossie,
przejazd do Trok, zwiedzanie zamku Krzyżackiego w Trokach, obiadokolacja, wyjazd w
kierunku Trójmiasta, powrót w godzinach nocnych.
Cena od:
43 i < 35-42
<35
515 zł 545 zł 570 zł
Cena zwiera bilet wstępu do Muzeum Mickiewicza w Wilnie oraz do Zamku w Trokach.
5.Na
5.Na styku kultur i religii wśród
w ród prawdziwej naturynatury- Podlasie!
Dzień I: Wyjazd spod szkoły w kierunku Białego Stoku, przejazd do Tykocina, spacer
z przewodnikiem po mieście, obiadokolacja, nocleg.
Dzień II: Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem, wyjazd do Białowieży, przejście
ścieżką dydaktyczną, zwiedzanie rezerwatu pokazowego Żubrów. Przejazd do
Grabarki- świętego miejsca prawosławia w Polsce.
Dzień III: Śniadanie, wykwaterowanie, spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie
meczetu w Bohonikach oraz Sokółkę i Supraśl, wyjazd w kierunku Trójmiasta, obiad
w drodze., przyjazd pod szkołę w późnych godzinach wieczornych.
Cena od:
43 i < 35-42
<35
450 zł 485 zł 520 zł
Cena zwiera bilety wstępów do zwiedzanych obiektów.
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Wycieczki trzydniowe
6. Najmniejszy Park Narodowy z wielką
wielk Maczugą!
Maczug !
Dzień I: Wyjazd spod szkoły w kierunku Ojcowa, zwiedzanie Ojcowskiego Parku
Narodowego z Przewodnikiem, (Jaskinia Łokietka, Maczuga Herkulesa, Zamek na
Pieskowej Skale), obiadokolacja, nocleg.
Dzień II: Wyjazd na całodniową wycieczkę do Krakowa, zwiedzanie z przewodnikiem: rynek,
Wawel, Katedra Wawelska, dzielnica żydowska- Kazimierz, powrót do Ojcowa,
obiadokolacja, nocleg.
Dzień III: Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Ogrodzieńca, zwiedzanie ruin zamkukadry do filmu „Zemsta” A. Wajdy!, przejazd do Częstochowy, zwiedzanie Klasztoru
oo. Paulinów wraz ze skarbcem, czas na modlitwę, obiad, wyjazd w drogę powrotną, powrót
do szkoły w godzinach nocnych.
Cena od:
43 i < 35-42
<35
440 zł 465 zł 490 zł
Cena zwiera bilety wstępów do zwiedzanych obiektów wymienionych w programie.
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Wycieczki cztero- i pięciodniowe
1.Góry dla początkuj
pocz tkujących
tkuj cychcych- Góry Stołowe!
Dzień I: wyjazd rano spod szkoły, po drodze kilkugodzinny spacer po Wrocławiu z
przewodnikiem, rynek, ratusz, wyspa Ostrów Tumski z katedrą. Przejazd do Kłodzka,
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień II: Śniadanie, spacer po miasteczku, zwiedzanie twierdzy Kłodzko z przewodnikiem,
następnie wejście na Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m) i Błędne Skały! Przejazd do Kudowy
Zdroju na zwiedzanie Kaplicy Czaszek! Obiadokolacja, nocleg.
Dzień III: Śniadanie, wyjazd na całodniową wycieczkę do Pragi (Hradcany, Katedra św. Wita,
Most Karola, Plac Św. Wacława.), obiadokolacja, wyjazd w drogę powrotną do szkoły.
Dzień IV. Przyjazd do szkoły wcześnie rano.
Cena od:
43 i <
35-42
<35
470 zł 500 zł 530 zł
Cena zwiera bilety wstępów do zwiedzanych obiektów

2.Duch GórGór- Karkonosz!
Dzień I: Wyjazd spod szkoły w kierunku Karpacza, w drodze zwiedzanie Wrocławia
(Panorama Racławicka, Rynek, Uniwersytet), przyjazd do Karpacza, obiadokolacja, nocleg.
Dzień II: Śniadanie, całodniowa wycieczka z przewodnikiem na Śnieżkę, zjazd kolejką
krzesełkową z Kopy, obiadokolacja, nocleg.
Dzień III: Śniadanie, całodniowa wycieczka do Pragi, zwiedzanie miasta z przewodnikiem,
powrót na obiadokolację, nocleg.
Dzień IV: Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w kierunku Kowar, zwiedzanie dawnej kopalni
Uranu! Przejazd do Wałbrzycha, zwiedzanie zamku Książ z przewodnikiem. Obiad w drodze.
Dzień V: Przyjazd pod szkołę w godzinach rannych.
Cena od:
43 i < 35-42
<35
620 zł 650 zł 680 zł
Cena zwiera bilety wstępów o wartości ok. 100 zł!! do zwiedzanych obiektów
wymienionych w programie wycieczki.
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Wycieczki cztero- i pięciodniowe
4. Hej Górole!! Nadciągamy!
Nadci gamy!
Dzień I: Wyjazd spod szkoły wcześnie rano w kierunku Zakopanego, po drodze
zwiedzanie Łodzi z przewodnikiem, przejazd do Zakopanego, obiadokolacja, nocleg.
Dzień II: Śniadanie, wyjście z licencjonowanym przewodnikiem górskim do Morskiego
Oka, po południu zwiedzanie Zakopanego, Krupówki, cmentarz na Pęskowym Brzysku,
Jaszczurówka, obiadokolacja, nocleg.
Dzień III: Śniadanie, całodniowa wycieczka do Parku Wodnego Tatralandia na Słowacji,
obiadokolacja, wieczór góralski.
Dzień IV: Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd na całodniową wycieczkę do Krakowa,
zwiedzanie z przewodnikiem, obiadokolacja, droga powrotna.
Dzień V: Przyjazd do szkoły w godzinach rannych.
Cena od:
43 i < 35-42
<35
550 zł 570 zł 590 zł
Cena zawiera bilety wstępów do Parku Wodnego Tatralandia oraz do Tatrzańskiego Parku
Narodowego.

5. Najstarsze góry w Polscewiętokrzystkie!
Polsce-góry Świ
wi tokrzystkie!
Dzień I: Wyjazd rano spod szkoły w kierunku Łodzi, zwiedzanie miasta trzech kultur i
filmu z przewodnikiem (ulica Piotrkowska, Księży Młyn, Manufaktura, Pałac Izraela
Poznańskiego, Cmentarz Żydowski, Muzeum Włókiennictwa). Przejazd w okolice Kielc,
obiadokolacja, nocleg.
Dzień II: Śniadanie, spacer po Kielcach- pałac biskupów krakowskich, katedra, ulica
Sienkiewicza , rezerwat Kadzielnia, jaskinia Raj i centrum Neandertalczyka oraz
Oblęgorek-dworek Henryka Sienkiewicza. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień III: Śniadanie, wyjazd na pieszą wycieczkę w góry, (po drodze najstarsze drzewo w
Polsce- dąb Bartek), wejście na Św. Krzyż (Łysą Górę-594 m n.p.m), przejazd przez
Starachowice do Wąchocka- miasta słynącego z dowcipów- spacer po miasteczku,
Pomnik Sołtysa, Opactwo Cysterskie, powrót na obiadokolacje i nocleg.
Dzień IV: Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Sandomierza miasta Ojca Mateusza!
zwiedzanie starego miasta (Ratusz, Zamek Kazimierzowski, Bazylika Katedralna, klasztor
Dominikanów i kościół Św. Jakuba) oraz podziemi. Wyjazd w drogę powrotną, obiad w
trasie.
Dzień V: Przyjazd pod szkołę nad ranem.
Cena od:
43 i <
35-42
<35
570 zł 600 zł
630 zł
Cena zawiera bilety wstępów do Jaskini Raj, Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Muzeum
w Oblęgorku oraz podziemi w Sandomierzu).
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6.„Pobieszczaduj” razem z nami!
nami!
Dzień I: Wieczorny wyjazd spod szkoły w stronę Leska.
Dzień II: Śniadanie, przejazd Małą Obwodnicą Bieszczadzką wraz z rejsem po jez.
Solińskim, obiadokolacja, nocleg.
Dzień III: Śniadanie, wycieczka piesza w góry na Połoninę Caryńską lub inne
wzniesienie wraz z przewodnikiem górskim.
Dzień IV: Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w kierunku Sanoka- zwiedzanie
największego w Polsce skansenu budownictwa, następnie przejazd do Sandomierza,
miasteczka Ojca Mateusza, obiadokolacja, wyjazd w drogę powrotną,
Dzień V: Powrót pod szkołę w godzinach rannych.
Cena od:
43 i <
35-42
<35
530 zł 550 zł 570 zł
Cena zawiera bilety wstępów do Skansenu w Sanoku, Bieszczadzkiego PN, przejazd Kolejką
Bieszczadzką oraz rejs po Jeziorze Solińskim.

7. Na Wschód!
Wschód!
Dzień I. Wyjazd rano spod szkoły w kierunku Puław, zwiedzanie kompleksu PałacowoParkowego wraz z przewodnikiem, przejazd do Nałęczowa, miasta Stefana Żeromskiego i
Bolesława Prusa, spacer po urokliwym uzdrowisku. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień II: Śniadanie, przejazd do Lublina, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, Stare Miasto,
ulica Krakowskie Przedmieście, Katedra, przejazd do Kazimierza Dolnego- spacer po
miasteczku. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień III: Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Zamościa- perła renesansu w Polsce, spacer
z przewodnikiem, przejazd do Sandomierza- miasta Ojca Mateusza! zwiedzanie starego
miasta i podziemi. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień IV: Śniadanie, całodzienna wycieczka do Lwowa, Opera, Katedra Ormiańska, Cmentarz
Łyczakowski, Cmentarz Orląt Lwowskich, Rynek, Arsenał, Cerkiew Przemienienia Pańskiego,
Obiadokolacja. Wieczorem droga powrotna.
Dzień V: Zakończenie wycieczki w godzinach rannych.
Cena od:
43 i <
35-42
680 zł 710 zł

<35
740 zł

Cena zawiera bilety wstępów do muzeów Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa, do
podziemi w Sandomierzu oraz na rejs statkiem po Wiśle w Kazimierzu Dolnym.
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