WYCIECZKI INTEGRACYJNE
wrzesień / październik
Spotkanie integracyjne dla przedszkolaków i klas I-VI

„ŚWIĘTO ZIEMNIAKA” – na tej wycieczce dzieci poznają historię ziemniaków
i nie tylko…
W programie między innymi:
spotkanie z leśniczym, spacer po lesie, wysłuchanie informacji
i ciekawostek przyrodniczych,
zgaduj zgadula - jakie potrawy możemy zrobić z ziemniaków?
przejazd bryczką,
ognisko z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek,
konkursy integrujące grupę z nagrodami, niespodzianki.
termin: 10, 11, 12, 13, 14, 17,18, 19, 20, 21 września 2018 r.
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 października 2018 r.
cena: uzależniona od liczby uczestników:
od 25 os. – 55zł., od 35 os. – 45zł, od 45 os. – 40zł.
w cenie: transport, opieka pilota, spotkanie z leśniczym, przejazd bryczką, zabawy, gry,
ognisko, kiełbasa, ziemniaki, chleb, napoje, ubezpieczenie NNW
czas trwania razem z dojazdem z Ostrowa Wielkopolskiego około 4 godzin.

Spotkanie integracyjne dla klas VII, VIII, gimnazjum i szkół
średnich
W programie między innymi:
spotkanie z leśniczym,
spacer po lesie, wysłuchanie informacji i ciekawostek przyrodniczych,
przejazd bryczką,
ognisko z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek,
konkursy i zadania integrujące grupę, niespodzianki.

termin: 10, 11, 12, 13, 14, 17,18, 19, 20, 21 września 2018 r.
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 października 2018 r.
cena: uzależniona od liczby uczestników:
od 25 os. – 55zł., od 35 os. – 45zł. od 45 os. – 40zł.

w cenie: transport, opieka pilota, spotkanie z leśniczym, przejazd bryczką, zabawy, gry,
ognisko, kiełbasa, ziemniaki, chleb, napoje, ubezpieczenie NNW
czas trwania razem z dojazdem z Ostrowa Wielkopolskiego około 4 godzin.

OFERTA ŚWIĄTECZNA
WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE
Zabawa połączona z przekazywaniem wiedzy o polskiej tradycji świąt.
W programie między innymi: pogadanka „poznajemy tradycje świąt”, robienie
ozdób choinkowych, trudna sztuka pakowania prezentów, spotkanie i wspólne
zdjęcie z Gwiazdorem, wspólne zabawy i śpiewy oraz wiele innych
niespodzianek i atrakcji
terminy 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17,18, 19, 20 grudnia 2018 r.
grupy od 20 do 45 osób.
cena 25zł. od uczestnika

WARSZTATY WIELKANOCNE
Przeznaczone dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III szkół podstawowych.
W ramach warsztatów przedstawione zostaną opowieści o zwyczajach
wielkanocnych. Będziemy wspólnie wykonywać palmy wielkanocne i zdobić
pisanki. Bawić się w zajęcze skoki i kulanie jajek.
terminy: 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 kwietnia 2019 r.
grupy od 20 do 45 osób.
cena 25zł. od uczestnika

JARMARK BOŻONARODZENIOWY
W BERLINIE
Zwiedzanie pieszo i autokarem między innymi: Bramy Brandenburskiej,
Reichstagu, Alei Unter den Linden, Wyspy Muzealnej, Alexanderplatz.
Następnie pobyt na jarmarku bożonarodzeniowym oraz czas na zakupy.
Cena przy kalkulacji od 45 os. 129zł.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ I POCZUJ Z NAMI MAGIĘ ŚWIĄT!

KULIG
Zapraszamy na niezapomnianie przejażdżki saniami po pięknych duktach
leśnych. Po kuligu ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Cena od uczestnika 45zł. kalkulacja dla min. 40os. (zawiera wszystkie
punkty programu oraz transport)

WYCIECZKI jednodniowe
KROŚNICE pełną parą
Wycieczka dla najmłodszych! Przejazd koleją wąskotorową wzdłuż ścieżki
edukacyjnej, zwiedzanie parowozowni. Dzieci poznają piękno Parku
Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, dowiadują się kiedy powstały stawy
hodowlane, jakie gatunki ryb występują w stawach i jakie zwierzęta można
spotkać w parku. Zapoznają się z potrzebą i formami ochrony przyrody
w Polsce. Wizyta w Domu Drzewa, czyli zabytkowej wyłuszczarni szyszek.
Zajęcia w „Leśnym przedszkolu”, „Laboratorium przyrody” lub „podsuszarni”.
Zabawy na świeżym powietrzu i placu zabaw. W cenie wycieczki obiad.
• Możliwość wzbogacenia wycieczki o warsztaty „Sekretne życie pszczół”
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os. – 69zł.
Cena kompletna z warsztatami od 30 os. – 89zł.

od 45 os. – 59zł.
od 45 os. – 79zł.

KROŚNICE pełną parą i DOMASŁAWICE park linowy
Wycieczka dla najmłodszych! Program Krośnice pełną parą wzbogacony
o wizytę w Domasławicach. Zabawy w parku linowym dla najmłodszych.
Obiad w cenie wycieczki.
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os. – 89zł.
od 45 os. – 79zł.

WYSPA PIRATÓW Nenufar Club
Zapraszamy w podróż ,,z piratami dookoła świata”. Dzieci zostaną powitane
przez piratów. Zabiorą oni wszystkich na swe tratwy i popłyną na
poszukiwania nie tylko przygód, ale i skarbu. Poznają miniatury budowli
świata, zobaczą wynalazki egipskie, usłyszą o wierzeniach Indian. Program
wymaga od dzieci aktywnego udziału i zaangażowania. Daje możliwości
wykazania się sprawnością fizyczną, spostrzegawczością, a także
umiejętnością współpracy. Na zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os. -99zł.
od 45 os. – 85zł.

KALISZ z wizytą w najstarszym mieście
Rezerwat Archeologiczny „Kaliski Gród Piastów”, Baszta Dorotka, wizyta
w jednym najstarszych i najpiękniejszych parków, wejście na wieżę ratuszową,
Teatr, Rogatka Wrocławska.
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os. 44zł. od 45 os. – 39zł.

ROGOWO- Zaurolandia
Bogata w atrakcje Wielkopolska ma w swojej ofercie coś dla każdego.
W Rogowie znajduje się jeden z największych w Polsce parków dinozaurów,
który budzi zachwyt wśród najmłodszych i zadumę wśród dorosłych. Dawni
„władcy ziemi” są przedstawieni w skali 1:1, co wywiera ogromne wrażenie.
Dodatkowo, na terenie parku znajduje się duży plac zabaw, co pozwala na
nieskrępowaną i bezpieczną zabawę.
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os. – 129zł.
od 45 os. – 99zł.

KÓRNIK, ROGALIN, PUSZCZYKOWO
W programie dwa niesamowite pałace, które stanowią bodaj największą
chlubę Wielkopolski. Spacer po kórnickim arboretum i Rogalińskim Parku
Krajobrazowym (słynne dęby: Lech, Czech i Rus) doskonale uzupełnia podróż
w świat historii, malarstwa i zabytków. Wizyta w Muzeum Arkadego Fidlera
w Puszczykowie.
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os. – 95zł.
od 45 os. – 85zł.

WROCŁAW śladem Krasnali i „Cukier lukier”
Wrocław to piękne miasto z bogatą historią i ma w sobie wiele magii. Nie ma
chyba drugiego takiego miejsca na świecie, które tak polubiłyby krasnoludki
i dlaczego właśnie tam nie ukrywają się przed ludźmi? Zapraszamy
w niezwykłą podróż szlakiem tych przesympatycznych stworzeń, połączoną ze
zwiedzaniem miasta i wizytą w manufakturze słodyczy, gdzie uczestnicy
odkryją tajemnicę powstania słodyczy i własnoręcznie wykonają lizaki. Na
zakończenie przejazd kolejką gondolową „Polinka”.
• Dodatkowo możliwość rezerwacji wizyty w Muzeum Poczty i Telekomunikacji
i udział w grze planszowej XXL „Podróż z listem” lub zabawy przy pocztowym
okienku
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os. – 89zł,
od 45 os. – 79zł.

WROCŁAW śladem Krasnali i BOBOLANDIA
Wycieczka dla najmłodszych! Podczas zwiedzania uczestnicy aktywnie
szukają ukrytych skrzatów i zwiedzają miasto z naszym przewodnikiem.
Przejazd kolejką gondolową „Polinka”. Wizyta w „Bobolandii” – parku rozrywki
rodzinnej Bobolandia to miejsce, w którym okrzyki radości da się słyszeć przez
cały czas. Dzieci znajdą tu prawdziwy raj, zaskakujący ilością różnorodnych
rozrywek i atrakcji.
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os. – 89zł,
od 45 os. – 79zł.

WROCŁAW wizyta w ZOO i Afrykarium
Nowoczesny ogród zoologiczny w Stolicy Dolnego Śląska jest słynny na całą
Polskę. Turyści z całego kraju chcą zobaczyć Afrykarium i jego baseny
zawierające setki egzotycznych stworzeń, które zamieszkują Czarny Ląd.
Następnie przejazd na stare miasto i zwiedzanie, połączone z poszukiwaniem
krasnali. (Program można dowolnie wzbogacić w zależności od życzenia
zamawiającego).
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os. – 105zł,
od 45 os. – 95zł.

WROCŁAW Kolejkowo
Największa makieta kolejowa w Polsce. W „Kolejkowie” zabierzemy Cię
w podróż przez miniaturowy świat. Z nami zobaczysz zapierające dech
w piersiach krajobrazy, doświadczysz sielanki wsi, czy zwiedzisz tętniące
życiem miasta. Następnie przejście na Stare Miasto i zwiedzanie, połączone
z poszukiwaniem krasnoludków. (Program można dowolnie wzbogacić
w zależności od życzenia zamawiającego).
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os. - 89zł.
od 45 os.- 79zł.

WROCŁAW z Panem Tadeuszem
Wizyta w Muzeum Pana Tadeusza. Misją Muzeum jest pokazanie, jak „Pan
Tadeusz” kształtował nowoczesne myślenie o tradycji i tożsamości kulturowej,
w jaki sposób romantyczne postrzeganie obowiązków wobec społeczności
wpłynęło na wiele pokoleń Polaków. W muzeum zobaczymy oryginalny
rękopis „Pana Tadeusza”. Następnie zwiedzanie z przewodnikiem Wrocławia
i przejazd kolejką gondolową „Polinka”
•możliwość rezerwacji warsztatów: Wprowadzenie najmłodszych w historię
XXw., „Maluchem” w przeszłość. Historia mojej rodziny, Polskie Państwo
Podziemne, Polska szlachecka i wielu innych.
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os. -89zł.
od 45 os.- 79zł.

WROCŁAW Hydropolis
Zwiedzanie Hydropolis, centrum wiedzy na temat wody. Jedyny taki obiekt
w Polsce i jeden z nielicznych na świecie. Jest ultranowoczesnym centrum
wiedzy, pełnym nowinek technicznych i ciekawych ekspozycji. Następnie
zwiedzanie z przewodnikiem Wrocławia i przejazd kolejką gondolową
„Polinka” (Program można dowolnie wzbogacić w zależności od życzenia
zamawiającego).
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os. -99zł.
od 45 os. -89zł.

WROCŁAW Sky Tower
Wjazd na punkt widokowy Sky Tower - najwyższy budynek w Polsce
w kategoriach wysokość do dachu oraz wysokość do najwyżej położonego
piętra. Następnie zwiedzanie z przewodnikiem Wrocławia i przejazd kolejką
gondolową „Polinka”. (Program można dowolnie wzbogacić w zależności od
życzenia zamawiającego).
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os. – 99zł,
od 45 os. – 89zł.

WROCŁAW na sportowo
Zwiedzanie stadionu Wrocław, który może pomieścić 45.000 tys. kibiców.
Zobaczymy m.in. trasę piłkarza (szatnie, ławki rezerwowych, trybuny, sala
konferencyjna). Następnie zwiedzanie z przewodnikiem Wrocławia przejazd
kolejką gondolową „Polinka”. (Program można dowolnie wzbogacić
w zależności od życzenia zamawiającego).
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os. -95zł.
od 45 os.- 79zł.

KŁODAWA w kopalni soli
Zwiedzanie kopalni Soli w Kłodawie z przewodnikiem. Program zwiedzania
obejmuje prelekcję n/t historii powstania złóż kłodawskich oraz zastosowania
soli. Zjazd windą na poziom 600m pod powierzchnią ziemi, przejście
wyrobiskami korytarzowymi. Obejrzenie wyeksploatowanych komór solnych.
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os. -99zł.
od 45 os.- 89zł.

WARSZAWA w pigułce
Wjazd na punkt widokowy Pałacu Kultury i Nauki, następnie zobaczymy
Łazienki Królewskie, Zamek Królewski (z zewnątrz), Grób Nieznanego
Żołnierza, kolumnę Zygmunta, Pałac Prezydencki, Starówkę, zwiedzanie
Stadionu Narodowego (trasa piłkarza) lub Muzeum Sportu i Turystyki.
Program można dowolnie wzbogacić lub zmodyfikować, m.in. o Centrum
Nauki Kopernik, Muzeum Narodowe, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum
Historii Żydów Polskich, Ogrody Uniwersyteckie.
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os.- 199zł.
od 45 os. -169zł.
•Istnieje możliwość, za dodatkową opłatą, wykupienia obiadu w restauracji.

SZLAK PIASTOWSKI
W programie zwiedzanie Katedry Gnieźnieńskiej ze słynnymi Drzwiami
Gnieźnieńskimi, przejazd kolejką wąskotorową na trasie Żnin - Wenecja,
w Wenecji zwiedzanie ruin zamku
i muzeum kolejki wąskotorowej,
w Biskupinie - osady prasłowiańskiej.
•dodatkowo możliwość rejsu statkiem lub lekcji muzealnej
•Istnieje możliwość, za dodatkową opłatą, wykupienia obiadu w restauracji.
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os. -129zł.
od 45 os. -99zł.

SREBRNA GÓRA
Największa górska twierdza w Europie. Zwiedzanie Fortu Donjon – dziedziniec
fortu, podziemne kazamaty, korony fortu wraz z punktami widokowymi.
Spotkanie z żołnierzami 33. Historycznego Regimentu Srebnogórskiego oraz
pokaz strzelania z broni czarnoprochowej, zwiedzanie izby pamiątek.
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os. -119zł.

od 45 os. -99zł.

POZNAŃ Wielkopolska moja mała ojczyzna
Zobaczymy m.in. Stary Rynek, Koziołki, które bodą się codziennie o 12:00 na
wieży poznańskiego Ratusza, Pomnik Adama Mickiewicza, ul. Święty Marcin.
•dodatkowo możliwość zwiedzania stadionu, na którym gra drużyna
„Kolejorza”,Rogalowego Muzeum, Bramy Poznania lub ZOO.
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os. -99zł.

od 45 os.- 80zł.

BYCZYNA Gród Rycerski
Zajęcia edukacyjne w Grodzie Rycerskim i udział w warsztatach tematycznych
(min.: tkactwo na deseczkach i krosienkach, warsztaty łucznictwa
tradycyjnego, warsztaty tańca dawnego, lekcje o dawnym uzbrojeniu, wyrób
świec i inne). Pokazy filmów i konkursy wiedzy o średniowieczu (rodzaj
warsztatów uzależniony od pogody). Uwaga: Możliwość zorganizowania
wycieczki dwudniowej z noclegiem w komnatach rycerskich.
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os. -99zł.

od 45 os.- 79zł.

TORUŃ
Mikołaj Kopernik, pierniki, Krzywa Wieża - jedno z najsłynniejszy miast zawsze
jest gotowe na przyjazd turystów, a moc oferowanych atrakcji zmusza do
trudnych wyborów. W programie Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika. Po Obserwatorium oprowadzają prawdziwi astronomowie,
dostosowując swoją opowieść do wieku i zainteresowań zwiedzających.
Następnie spacer z przewodnikiem, zobaczymy m.in. Ratusz Staromiejski,
Kamienica pod Gwiazdą, Krzywą Wieżę, dom Mikołaja Kopernika. Na
zakończenie warsztaty wypieku piernika lub rejs statkiem.
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os. -149zł.
od 45 os.- 129zł.

BYDGOSZCZ
Bydgoszcz to miasto, które bardzo zmieniło swe oblicze w ostatnich latach. Po
odnowieniu, dzięki Funduszom Europejskim, Wyspy Młyńskiej, miasto to
zachwyca swą urodą. Wspomniana Wyspa Młyńska, położona między
głównym nurtem Brdy i jej odnogą Młynówką, wraz z pobliską starówką jest
najlepiej zachowanym terenem historycznym miasta. W programie zwiedzanie
Miasta, warsztaty w Muzeum Mydła i Historii Brudu, gdzie każdy uczestnik
wykona samodzielnie mydło, które zabierze ze sobą do domu. Czas wolny na
Wyspie Młyńskiej.
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os. -149zł.

od 45 os. -129zł.

•Możliwość połączenia zwiedzania Torunia i Bydgoszczy w wycieczkę 2-dniową

UWAGA! Nasze wycieczki obejmują transport, opiekę licencjonowanego
pilota, przewodnika, wszystkie bilety wstępu oraz ubezpieczenie NNW
10.000zł. 1 opiekun na 15 osób gratis. Cena dotyczy wycieczki
z Ostrowa Wielkopolskiego. W przypadku wyjazdu z innej miejscowości,
prosimy o kontakt w celu jej potwierdzenia lub zmodyfikowania.

PAMIĘTAJ!
Jeżeli w katalogu nie ma oferty, która Cię zainteresuje,
to skontaktuj się z nami i przedstaw swój pomysł.
Bardzo chętnie zorganizujemy dla Ciebie taki wyjazd.

WYCIECZKI dwudniowe
WARSZAWA
(Dzień 1) Łazienki Królewskie, następnie spacer z przewodnikiem, zobaczymy
m.in. Zamek Królewski (z zewnątrz), Grób Nieznanego Żołnierza, Kolumna
Zygmunta, Pałac Prezydencki, Starówka, następnie do wyboru: zwiedzanie
Stadionu Narodowego (trasa piłkarza), Muzeum Sportu i Turystyki lub wjazd
na punkt widokowy Pałacu Kultury i Nauki.
(Dzień 2) do wyboru:
Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Historii Żydów Polskich, zwiedzanie
gmachu Telewizji Polskiej na Woronicza.
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os. -329zł.

od 45 os. -299zł.

Zawiera: wszystkie bilety wstępu ujęte w programie, 1 śniadanie, 1 obiad, 1 obiadokolację, nocleg w centrum miasta w pokojach 2-5 os., opiekę licencjonowanego
pilota oraz przewodnika podczas całego pobytu, ubezpieczenie NNW, przejazd
autokarem, 1 opiekun na 15 osób gratis.

KARKONOSZE
Karpacz i Szklarska Poręba
(Dzień 1) Wjazd wyciągiem krzesełkowym na szczyt Kopy, piesze wejście na
Śnieżkę (1603m n.p.m.) najwyższy szczyt w Sudetach, wędrówka do
schroniska „Samotnia” nad Małym Stawem i Karpacza Górnego, świątynia
Wang – drewniany kościółek z przełomu XII-XIIIw.
lub opcja 2 zwiedzanie Muzeum Zabawek lub Muzeum Sportu i Turystyki
Regionu Karkonoszy, zjazd letnim torem saneczkowym „Kolorowa”, świątynia
Wang, zabawa w miasteczku Western City.
(Dzień 2) Wejście na zamek Chojnik, centrum Szklarskiej Poręby, leśna Huta
Szkła, Chata Walońska, Wodospad Szklarki oraz formacje skalne Chybotek
i Złoty Widok.
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os. -329zł.

od 45 os.- 299zł.

Zawiera: wszystkie bilety wstępu ujęte w programie, 1 śniadanie, 1 obiad, 1 obiadokolację, nocleg, opiekę licencjonowanego pilota oraz przewodnika górskiego podczas
całego pobytu, ubezpieczenie NNW, przejazd autokarem, 1 opiekun na 10 osób gratis.

WYCIECZKI trzydniowe
TRÓJMIASTO i MALBORK
(Dzień 1) GDAŃSK –spacer po Starym Mieście (Długi Targ, ratusz, Dwór
Artusa, fontanna Neptuna, kościół NMP, stary żuraw portowy), Westerplatte.
(Dzień 2) GDAŃSK – OLIWA Zwiedzanie Katedry z wysłuchaniem 20
minutowego koncertu, dawny zespół klasztorny. SOPOT Wejście na
najdłuższe Molo w Polsce, spacer ulicą Monte Cassino. GDYNIA Skwer
Kościuszki, Molo Południowe, zwiedzanie Żaglowca Dar Pomorza lub ORP
Błyskawica.
(Dzień 3) do wyboru:
Centrum EXPERYMENT lub Malbork (zwiedzanie zamku)
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os. -439zł.
od 45 os. -399zł.
Zawiera: wszystkie bilety wstępu ujęte w programie, 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
noclegi, opiekę licencjonowanego pilota oraz przewodnika podczas całego pobytu,
ubezpieczenie NNW, przejazd autokarem, 1 opiekun na 15 osób gratis.

KRAKÓW I ENERGYLANDIA
(Dzień 1) Oświęcim, Brzezinka lub Ojców
(Dzień 2) zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem miejskim. W programie
Kościół Mariacki, Rynek z Sukiennicami, wejście i zwiedzanie podziemi, Smok
Wawelski, Katedra, Wawel (bez wnętrz zamkowych), zwiedzanie Dzielnicy
Żydowskiej.
(Dzień 3) Zator Energylandia – zabawa w największym w Polsce Rodzinny
Park Rozrywki.
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os.- 459zł.
od 45 os. -399zł.
Zawiera: wszystkie bilety wstępu ujęte w programie, 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
noclegi, opiekę licencjonowanego pilota oraz przewodnika podczas całego pobytu,
ubezpieczenie NNW, przejazd autokarem, 1 opiekun na 15 osób gratis.

ZAMOŚĆ I ROZTOCZE
(Dzień 1) Lublin: zamek, Brama Grodzka i Krakowska, Rynek Starego Miasta,
Katedra Lubelska,
(Dzień 2) Zamość spacer po starym mieście: Rynek Wielki, ratusz, podcienia,
kamienice ormiańskie, fragmenty szańców, katedra, Akademia Zamojska,
pałac Zamojskich, Szczebrzeszyn: Pomnik Chrząszcza, Krasnobród: zespół
klasztorny, muzeum wsi Krasnobrodzkiej,
(Dzień 3) Chełm: spotkanie z Duchem Bieluchem w Chełmskich Podziemiach
Kredowych. Jedyna w Europie kopalnia kredy piszącej. Podziemia znajdują
się pod centralna częścią Chełma.
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os.- 479zł. od 45 os. -439zł.
Zawiera: wszystkie bilety wstępu ujęte w programie, 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
noclegi, opiekę licencjonowanego pilota oraz przewodnika podczas całego pobytu,
ubezpieczenie NNW, przejazd autokarem, 1 opiekun na 15 osób gratis.

MAZURY
(Dzień 1) W programie Owczarnia – Muzeum Mazurskie (muzeum inne, niż
wszystkie, w którym nie sposób się nudzić), Gierłoż – była wojenna kwatera
Hitlera, Święta Lipka - wizyta w znanym sanktuarium Maryjnym, możliwość
wsłuchania się podczas 15 minutowego koncertu w dostojne dźwięki
barokowych organów z ruchomymi figurkami.
(Dzień 2) Mikołajki - krótki spacer śladem legendy Króla Sielaw, Galindia lekcja historii Mazur na wesoło, Krutyń - spływ łodziami po malowniczej rzece
Krutyni (turyści jedynie wypoczywają, gdyż łodziami zajmują się
sztakerzy),Wojnowo - zabytkowy klasztor staroobrzędowców
(Dzień 3) Giżycko (Twierdza Boyen, XIX-wieczny most obrotowy, zamek
krzyżacki, spacer do molo nad Kanałem Łuczańskim), Sztynort - pałac
Lendorfów (z zewnątrz), największa przystań jachtowa na Mazurach.
Cena kompletna przy kalkulacji od 30 os.- 499zł. od 45 os. -459zł.
Zawiera: wszystkie bilety wstępu ujęte w programie, 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
noclegi, opiekę licencjonowanego pilota oraz przewodnika podczas całego pobytu,
ubezpieczenie NNW, przejazd autokarem, 1 opiekun na 15 osób gratis.

WYCIECZKI
ZAGRANICZNE
Wycieczki jednodniowe

NIEMCY
COTTBUS Wycieczka Kanałami Szprewy, wizyta w Manufakturze
Czekolady połączona z degustacją, możliwość zakupu czekoladowych
upominków.
Cena przy kalkulacji od 45 os. 109zł.
•Bilety płatne dodatkowo.

BERLIN zwiedzanie miasta, pieszo i autokarem. Reichstag (ewentualny
wjazd na kopułę), Brama Brandenburska, spacer aleją Unter den Linden,
Wyspa Muzealna, Alexanderplatz (możliwy wjazd na wieżę telewizyjną). Czas
wolny na zakupy.
Cena przy kalkulacji od 45 os. 129zł.
•Bilety płatne dodatkowo.

TROPIKALNA WYSPA – Trochę egzotyki w centrum Europy?
Marzysz o kąpieli, piaszczystej plaży i palmach? Jeśli tak, nie może Ciebie
zabraknąć w oazie rozrywki pod Berlinem. Niezwykłe wrażenia gwarantowane.
Całodniowa zabawa na tropikalnej wyspie, największy zadaszony Las
Tropikalny świata, Wioska Tropikalna, oryginalne budowle pochodzące
z krajów podzwrotnikowych, plaża Morza Południowego i wiele innych atrakcji.
Cena przy kalkulacji od 45 os. 119zł.
•Bilety płatne dodatkowo.

SZWAJCARIA

SAKSOŃSKA zwiedzanie zamku Stolpen,
zbudowanego na górze bazaltowej, spacer po rynku, przejazd do parku
Narodowego Bastei. Zwiedzanie rezerwatu skalnego wznoszącego się ok.
300m nad Doliną Łaby, spacer po kamiennym moście i po kładkach pomiędzy
formacjami skalnymi, jedne z najpiękniejszych widoków w Europie. Przejazd
do twierdzy Koenigstein. Zwiedzanie jednej z najlepiej zachowanych w
Europie twierdz, a w niej, m.in. skarbca, pokaz działającej studni o głębokości
152m, zamku, kościółka z romańskimi freskami, spacer wokół twierdzy.
Cena przy kalkulacji od 45 os. 119zł.
•Bilety płatne dodatkowo.

DREZNO Zwiedzanie miasta, m.in. Opera Sempera, kościoły dworski
Hofkirche i Frauenkirche, Zespół pałacowy Zwinger z galerią malarską
dawnych mistrzów, muzeum porcelany i gabinetem matematyczno-fizycznym
lub zamku rezydencyjnego ze skarbcem, zbiorem klejnotów króla Augusta II,
tarasy nad Łabą. Przejazd kolejką po parku.
Cena przy kalkulacji od 45 os. 109zł.
•Bilety płatne dodatkowo.

CZECHY
SKALNE MIASTO spacer po rezerwacie Adrspasske Skalne Miasto
gdzie zobaczymy kilkudziesięciometrowe skalne baszty, labirynty i inne formy
skalne. Przepłynięcie po górskim jeziorku.
• Dla dorosłych dodatkowo możliwość zwiedzania browaru wraz z degustacją
piwa.
Cena przy kalkulacji od 45 os. 129zł.
•Bilety płatne dodatkowo.

CZESKI RAJ – Jicin zwiedzanie miasta z zamkiem Waldsteina, rynkiem,
wieżą Valdicką.
• Dla dorosłych dodatkowo możliwość zwiedzania browaru wraz z degustacją
piwa.
Cena przy kalkulacji od 45 os. 129zł.
•Bilety płatne dodatkowo.

PRAGA Stolica Czech to jedno z tych miast, które śmiało można zestawiać
z pięknem Paryża czy Wiednia. Od wielu lat cieszy się ogromnym
zainteresowaniem turystów z Polski, Europy i całego świata, a wielość atrakcji
i zabytków jest imponująca. Podczas wycieczki zobaczymy m.in. Hradczany,
Bazylika św. Jerzego, Złota Uliczka, Most Karola, Rynek, Ratusz z ruchomym
zegarem i wiele innych atrakcji.
Cena przy kalkulacji od 45 os. 129zł.
•Bilety płatne dodatkowo.

Wycieczka VIP dla grup
przyjaciół, znajomych, firm
(kameralne grupy)
WINNICA Przejazd do winnicy. W trakcie wizyty goście poznają historię
miejsca, w którym znajduje się winnica, przybliżymy również proces produkcji
od momentu zbioru owoców do wprowadzenia gotowego wina do sprzedaży.
Następnie degustacja win i naturalnych serów. Powrót do Ostrowa
Wielkopolskiego
Cena przy kalkulacji

dla 8os. 140złos.

dla 20os. 100zł.os

PAMIĘTAJ!
Jeżeli w katalogu nie ma oferty, która Cię zainteresuje,
to skontaktuj się z nami i przedstaw swój pomysł.
Bardzo chętnie zorganizujemy dla Ciebie taki wyjazd.

WYCIECZKI
dla SENIORÓW, FIRM,
WYJAZDY DLA
NAUCZYCIELI
Serdecznie zapraszamy na wyjazdy skierowane dla nauczycieli, firm,
seniorów, klubów osiedlowych i innych organizacji.
Z nami odwiedzą Państwo ciekawe miejsca. Będzie też okazja do
poznania nowych zakątków i czas na integrację grupy.
Miejsca wyjazdów: Krośnice, Toruń, Kłodawa i Termy Uniejów,
Puszczykowo,

Warszawa,

Kraków,

Częstochowa,

Leśniczówka,

Arboretum Wojosławice, Winiarnia, Berlin, Tropikalna Wyspa, Drezno,
Praga, Karpacz i wiele innych.
Program i miejsce wyjazdu można dowolnie wzbogacić lub zamienić
w zależności od życzenia zamawiającego.
Bardzo chętnie zorganizujemy dla Państwa integracyjny wyjazd w góry
(w programie regionalna kolacja, ognisko, kapela góralska i wiele
niespodzianek).

Przykładowe propozycje wyjazdów dla dorosłych:

WARSZAWA
(Dzień 1) Łazienki Królewskie, następnie spacer z przewodnikiem, zobaczymy
m.in. Zamek Królewski (z zewnątrz), Grób Nieznanego Żołnierza, Kolumna
Zygmunta, Pałac Prezydencki, Starówka, następnie do wyboru: zwiedzanie
Stadionu Narodowego (trasa piłkarza), Muzeum Sportu i Turystyki lub wjazd na
punkt widokowy Pałacu Kultury i Nauki.
(Dzień 2) do wyboru:
Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Historii Żydów Polskich, zwiedzanie gmachu
Telewizji Polskiej na Woronicza.

PRAGA
Stolica Czech to jedno z tych miast, które śmiało można zestawiać z pięknem
Paryża czy Wiednia. Od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem
turystów z Polski, Europy i całego świata, a wielość atrakcji i zabytków jest
imponująca. Podczas wycieczki zobaczymy m.in. Hradczany, Bazylika św.
Jerzego, Złota Uliczka, Most Karola, Rynek, Ratusz z ruchomym zegarem
i wiele innych atrakcji.

BERLIN
zwiedzanie miasta, pieszo i autokarem. Reichstag (ewentualny wjazd na
kopułę), Brama Brandenburska, spacer aleją Unter den Linden, Wyspa
Muzealna, Alexanderplatz (możliwy wjazd na wieżę telewizyjną). Czas wolny na
zakupy.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje z Państwa strony.
ZAPRASZAMY na wycieczki z biurem „GRZEŚ” Turystyka i Edukacja!

