spis treści
1. Bałtycki relaks
2. Zatoka Gdańska
3. Trójmiasto na maxa

6
STR 8
S T R 10
STR

G Ó RY

4. Tajemnicza Kotlina Kłodzka

STR

5. Góry świętokrzyskie w pigułce

STR

6. Bieszczady z adrenaliną

STR

7. Zielone Beskidy

STR

8. Niezwykłe Tatry

STR

18. Malta – raj w zasięgu ręki

ST R

19. Włochy – zabawa na maxa

ST R

20. Hiszpania – Śródziemnomorski klimat ST R
ST R

21. Czechy – relaks u sąsiadów

12
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16
18
20

10. Mazury - Kraina tysiąca jezior

STR

11. Urocza Warmia

STR

kierownik placówki wypoczynku dzieci
i młodzieży
wychowawca wypoczynku dzieci
i młodzieży
lektor języka obcego

1
3

Szczegóły na:
2

10

12

9

11
14

STR

40
42
44
46

instruktor tańca, windsurfingu,
piłki nożnej, siatkówki, koszykówki,
pływania, zumby, śpiewu,
tenisa ziemnego

M A Z U RY/ W A R M I A

9. Aktywne Mazury

i współpraca

Zapraszamy do współpracy
z profesjonalnym i doświadczonym
organizatorem wypoczynku dla
dzieci i młodzieży, w charakterze:

ZAGRANICA

POLSKA
MORZE

promocje

P R A C A D L A N A U C Z YC I E L I

almatur.pl/praca

17

13

22
24
26

Liczba wykupionych
wycieczek:

WARSZAWA

16

P OZO STA Ł E

15

5

12. Baśniowa Suwalszczyzna

STR

13. Szlak Piastowski

STR

14. W sercu Kurpiowszczyzny

STR

15. Eko Roztocze

STR

16. Trójkąt Lubelski

STR

17. Z wizytą na Podlasiu

STR

28
30
32
34
36
38

D L A STA ŁYC H
K L I E N TÓ W !

4

8

7

5

ta b l e t

10

t e l e w i zo r

15

k o m p u t e r /k s e r o k o p i a r k a

6

TA N I E J !
Nauczycielu - zbierz minimum 10 uczestników
i wyjedź z nami na ferie/wakacje. Oferujemy:

dzieciakiwpodrozy.pl

Nagroda:

specjalne ceny dla grup
materiały reklamowe (plakaty, katalogi)
prezentację oferty z udziałem przedstawiciela biura
wynagrodzenie za organizację grupy
zatrudnienie w charakterze wychowawcy lub kierownika

s zc z e g ó ły:

792-514-726

nasze atuty
100% zorganizowanego
czasu – zero nudy

Licencjonowane, bezpieczne,
komfortowe autokary

Sprawdzone obiekty
noclegowe

Programy dostosowane do
wieku i sprawności uczestników

Wykwalifikowana, doświadczona i zaangażowana kadra

Brak ukrytych kosztów

Organizujemy zielone szkoły,

Na każdą kieszeń

Konkursy i nagrody

Jesteśmy liderem wśród organizatorów

kolonie, obozy od ponad 60 lat!

wyjazdów dla dzieci i młodzieży
na rynku polskim
Corocznie wysyłamy kilkadziesiąt
tysięcy Klientów
Współpracujemy z setkami szkół,
od których posiadamy referencje
Organizujemy wyjazdy z całej Polski
Zapewniamy gwarancję
ubezpieczeniową w TU Signal Iduna
Posiadamy certyfikat jakości Kidzone,
wyróżnienie, któremu patronuje
Rzecznik Praw Dziecka

bałtycki

dzień

relaks

1

Wyjazd spod szkoły.
Zakwaterowanie
Obiadokolacja
Neptun challenge – aby czas
na zielonej szkole upłynął w
fantastycznej i miłej atmosferze zaczniemy od gier i zabaw
integracyjnych. Na kąpiele może
jeszcze jest za wcześnie, ale na
moczenie nóg i konkursy plażowe jak najbardziej tak!

dzień

2

Śniadanie
Jastrzębia Góra – najdalej na
północ wysunięta miejscowość
w Polsce. Tutejsza przyroda
i krajobrazy są naprawdę wyjątkowe, a atrakcje warte uwagi. Przekonacie się o tym sami
spacerując słynną Promenadą
Światowida, robiąc pamiątkowe
zdjęcie przy obelisku „Gwiazda
Północy” czy odwiedzając sławne postaci z ekranów telewizora
i pierwszych stron gazet w Muzeum Figur Woskowych.
Obiad
Team building – chcecie dobrze współpracować, stać się
zgranym zespołem, wybrać spośród siebie prawdziwego lidera

W CENIE

Zakwaterowanie: 4 noclegi
Wyżywienie: 4 śniadania, 2 obiady,
2 suche prowianty, 4 kolacje
Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł)
Realizacja programu turystycznego,
opieka koordynatora przez cały czas
trwania wyjazdu

a przy tym dobrze się bawić?
To coś specjalnie dla Was!
Kolacja
Kicz Party

dzień

3

Śniadanie + suchy prowiant
Półwysep Helski – podczas
całodziennej wycieczki sprawdzimy na własnej skórze, czy
znajdujemy się na końcu, czy
na początku Polski. Zabierzemy
Was do fokarium, gdzie będziecie mogli oglądać przepływające
foki dosłownie na wyciągnięcie
ręki. Pokonując 143 schody wejdziecie na szczyt latarni morskiej, aby z umieszczonego na
39 metrze tarasu widokowego
podziwiać miasto Hel, a przy
dobrej pogodzie nawet Trójmiasto. Może Wam uda się dostrzec
pływającą w morzu… fokę.
Obiadokolacja
Karaoke

dzień

4

Śniadanie
Rozewie – zorganizujemy pieszy
rajd na przylądek, którego trasa
wiedzie m.in. przez malowniczy
wąwóz „Lisi Jar”, który ma aż
50 metrów głębokości i prowadzi prosto do morza, a na jego

zboczach rośnie piękny, stuletni
las bukowy. Wejdziecie także do
domku do góry nogami, gdzie
Wasze zmysły naprawdę oszaleją. Trzymajcie się mocno!
Obiad
Cyrk na kółkach – tym razem
spróbujecie samodzielnie zrobić parę kroków na linie zawieszonej nad ziemią, przejść
kawałek na szczudłach czy
pożonglować. Zdradzimy Wam
pewne tajemnice jak to robić,
a jak już opanujecie te sztuczki,
zabawa jest naprawdę fantastyczna! Gotowi? Start!
Kolacja
Pożegnanie z morzem

dzień

5

Śniadanie + suchy prowiant
Wykwaterowanie
Władysławowo – w drodze powrotnej wstąpimy do słynnego
„Władka”, gdzie wespniecie się
na 45-metrową wieżę widokową, by z jej szczytu zobaczyć nie
tylko morski horyzont czy panoramę miasta, ale także Półwysep Helski, który widać stąd
doskonale. Nie zabraknie też
czasu na spacer Aleją Gwiazd
Sportu, żeby poznać największe
osobistości polskiego sportu
naszego kraju.
Wyjazd powrotny.

Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji

CENA OD

589

PLN

minimum 20 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników

6

Cena nie zawiera kosztu transportu (istnieje możliwość
zamówienia autokaru z dowolnego miejsca w Polsce).
Kolejność programu może ulec zmianie.
Istnieje możliwość skrócenia wycieczki.

w i ę c e j i n fo r m a cj i :

dzieciakiwpodrozy.pl
792-514-726

7

zatoka

dzień

gdańska

Wyjazd spod szkoły.
Zakwaterowanie
Rozpoznanie terenu – zaczniemy od spaceru wzdłuż wybrzeża Zatoki, przepiękne widoki
gwarantowane!
Obiadokolacja
Morska integracja – na przełamanie pierwszych lodów czekają Was gry i zabawy integracyjne.
Zajęcia dostosujemy oczywiście
do Waszego wieku

dzień

Zakwaterowanie: 4 noclegi
Wyżywienie: 4 śniadania,
4 obiadokolacje
Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł)
Realizacja programu turystycznego,
opieka: koordynatora przez cały czas
trwania wyjazdu, przewodników
lokalnych i ratownika wodnego

599

PLN

minimum 20 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników

8

Cena nie zawiera kosztu transportu (istnieje możliwość
zamówienia autokaru z dowolnego miejsca w Polsce).
Kolejność programu może ulec zmianie.
Istnieje możliwość skrócenia wycieczki.

2

Śniadanie
Kajakarstwo – pod okiem
ratownika, wybierzecie się na
krótką wycieczkę po wodach
Zatoki. Będziecie mogli spojrzeć
na Gdańsk z innej perspektywy.
Blanketball – siatkówka nie jest
Waszą najmocniejszą dyscypliną
sportu? Spokojnie, postaramy
się żebyście pokochali ją na
nowo!
Baloniada – super zabawa
dla młodszych i starszych! Od
Waszego refleksu okaże się kto
wyjdzie suchy, a kto przemoknięty do suchej nitki.

W CENIE

CENA OD

1

Slackline – chcielibyście zrobić
parę kroków na linie zawieszonej nad ziemią? Wydaje się
banalnie proste? Przekonacie
się sami!
Obiadokolacja
Karaoke

dzień

3

Śniadanie
Rowerowy Gdańsk – zwiedzanie miasta na rowerach? Czemu nie! Pod opieką przewodnika zagłębimy się w gdańską
Starówkę zwiedzając między
innymi: Złotą Bramę, ul. Długi Targ z Fontanną Neptuna,
Ratusz Główny, Długie Pobrzeże oraz Żuraw (z zewnątrz).
Przejdziemy
się
również
najpiękniejszą ulicą Starówki
– ul. Mariacką oraz wejdziemy
na wieżę Bazyliki Mariackiej
(fakultatywnie). Chwila czasu
wolnego na zakup pamiątek.
Ścianka wspinaczkowa – czy
dacie rade wspiąć się na wysokość kilku lub kilkunastu
metrów? Z pomocą instruktora
i liny asekuracyjnej na pewno
tak
Obiadokolacja
Mam talent

dzień

4

Śniadanie
Wyspa
Sobieszewska
–
podczas spaceru ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną odwiedzicie rezerwat przyrody „Ptasi
Raj” w Górkach Wschodnich.
Słynie on nie tylko z pięknych
okazów ptaków i roślin, ale
także z malowniczych widoków
na ujście Wisły, które będziecie
mogli podziwiać z dwóch wież
widokowych.
Obiadokolacja
Piżama Party

dzień

5

Śniadanie
Wykwaterowanie
Twierdza Wisłoujście (fakultatywnie) – zobaczycie niezwykły
zabytek sztuki fortyfikacyjnej,
w pełni zachowany w oryginale, co stanowi unikat na skalę światową. Dzieje twierdzy
sięgają XIV wieku, czasów krzyżackich, gdzie przez stulecia
pełniła różnego rodzaju funkcje. Jakie dokładnie? Dowiecie
się tego na miejscu podczas
zwiedzania z przewodnikiem.
Wyjazd powrotny.

w i ę c e j i n fo r m a cj i :

dzieciakiwpodrozy.pl
792-514-726

9

trójmiasto

dzień

na maxa

1

Wyjazd spod szkoły.
Zakwaterowanie
Wyspa Sobieszewska – ta nadmorska dzielnica Gdańska będzie nasza bazą wypadową na
całe 5 dni. Zaczniemy od spaceru, w końcu zaledwie 10 minut
dzieli nas od plaży Sobieszewo.
A tam – jedna z najdłuższych i
najszerszych plaż w Polsce!
Obiadokolacja
Trójmiejska integracja – na
przełamanie pierwszych lodów
czekają Was gry i zabawy integracyjne. Zajęcia dostosujemy
oczywiście do Waszego wieku

W CENIE

dzień

Zakwaterowanie: 4 noclegi

2

Śniadanie
Gdańsk – zagłębimy się w
gdańską Starówkę zwiedzając
między innymi: Złotą Bramę, ul.
Długi Targ z Fontanną Neptuna,
Ratusz Główny, Długie Pobrzeże oraz Żuraw. Przejdziemy się
również ul. Mariacką oraz wejdziemy na wieżę jednej z największych gotyckich świątyń
Europy – Bazyliki Mariackiej.
Westerplatte –
zabierzemy
Was do miejsca - symbolu

Wyżywienie: 4 śniadania,
4 obiadokolacje
Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł)
Realizacja programu turystycznego,
opieka: koordynatora przez cały czas
trwania wyjazdu, przewodników
lokalnych

wybuchu II wojny światowej.
Spacer pięknie zadrzewionymi
alejkami pozwoli poznać Wam
pełny dramatyzmu i bohaterstwa pierwszy akt największej
wojny XX wieku.
Obiadokolacja
Karaoke

dzień

3

Śniadanie
Sopot – nasze zwiedzanie
zaczniemy
od
słynnego
Monciaka, czyli sopockiego
deptaka. Po drodze zobaczymy
Dworek Sierakowskich, Krzywy
Domek, Plac Przyjaciół Sopotu. W pobliżu znajduje się Dom
Zdrojowy, kultowy Grand Hotel,
park z pomnikiem Jana Haffnera oraz słynne molo, wybiegające pół kilometra w głąb morza.
Gdynia – trasa wycieczki
zaprowadzi nas m.in. na skwer
Kościuszki, Molo Południowe, ORP „Błyskawica”, oraz
statek-muzeum „Dar Pomorza”.
Wjedziemy też na Kamienną
Górę, gdzie podziwiać można wspaniałą panoramę na
miasto, port i morze.
Obiadokolacja
Mam talent

dzień

4

Śniadanie
Rezerwat przyrody – podczas
spaceru ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną odwiedzicie
rezerwat „Ptasi Raj” w Górkach
Wschodnich. Słynie on nie tylko z pięknych okazów ptaków
i roślin, ale także malowniczych
widoków na ujście Wisły, które będziecie mogli podziwiać
z dwóch wież widokowych.
Część trasy poprowadzi nas
również na plażę pachnącą
morskim powietrzem, z białymi
muszelkami i złotym piaskiem.
Obiadokolacja
Podchody

dzień

5

Śniadanie
Wykwaterowanie
Hevelianum – nauka wcale
nie musi być nudna! Przekonacie się o tym na własnej
skórze podczas wizyty w nowoczesnym i interaktywnym
centrum nauki. I to wszystko bez ani jednej książki o
Gwarantujemy Wam 100 %
świetnej zabawy!
Wyjazd powrotny.

Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji

CENA OD

599

PLN

minimum 20 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników

10

Cena nie zawiera kosztu transportu (istnieje możliwość
zamówienia autokaru z dowolnego miejsca w Polsce).
Kolejność programu może ulec zmianie.
Istnieje możliwość skrócenia wycieczki.

w i ę c e j i n fo r m a cj i :

dzieciakiwpodrozy.pl
792-514-726

11

tajemnicza

dzień

kotlina kłodzka

1

Wyjazd spod szkoły.
Zakwaterowanie
Obiadokolacja
Rozpoznanie terenu – położony na zboczach Gór Orlickich,
Zieleniec jest największym
ośrodkiem
narciarskim
na
Ziemi Kłodzkiej i jednym z największych w całej Polsce. Ten
urokliwy region Sudetów będzie
nasza bazą wypadową na całe
5 dni.

dzień

2

Śniadanie + suchy prowiant
Błędne Skały – wejdziecie na
szlak turystyczny wiodący przez
skalne labirynty. To atrakcja
szczególnej urody, ponieważ
między niektórymi głazami
z ledwością prześlizga się mysz.
Nie żartujemy – czasami bywa
naprawdę ciasno!
Kaplica Czaszek – koniecznie
musicie zobaczyć niezwykłe
miejsce zadumy i melancholii,
gdzie ściany i sufit wyłożone
są tysiącami czaszek i kości
ludzkich.
Kudowa-Zdrój – w tej znanej
miejscowości
uzdrowiskowej,
oprócz wizyty w Parku Zdrojo-

W CENIE

Zakwaterowanie: 4 noclegi
Wyżywienie: 4 śniadania, 1 obiad,
3 suche prowianty, 3 kolacje, 1 ognisko
Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł)
Realizacja programu turystycznego,
opieka: koordynatora przez cały czas
trwania wyjazdu i przewodników
lokalnych

wego z palmami i halą spacerową, będziecie mieli okazję kupić
pamiątki czy zajrzeć do Pijalni
Wód.
Obiadokolacja
Kręgle Party

dzień

3

Śniadanie + suchy prowiant
Szczeliniec Wielki – zdobędziecie najwyższy szczyt w Górach
Stołowych. Pokonując skalne
labirynty, przepiękne tarasy
widokowe oraz głębokie szczeliny spotkacie takie skały, jak:
Wielbłąd, Mamut, Słoń, Sowa
czy Fotel Pradziada.
Wambierzyce – mimo dziwnie
kojarzącej się nazwy, ta zaciszna miejscowość słynie z okazałej, robiącej niemałe wrażenie
bazyliki renesansowej, będącej Sanktuarium Maryjnym.
Świątynia zwana „Śląską Jerozolimą” stanowi prawdziwą perłę
wśród zabytków Ziemi Kłodzkiej.
Polanica-Zdrój
–
zamki,
właściwości
uzdrowiskowe,
góry i piękna przyroda – z tym
kojarzy się ten urokliwy kurort.
Z racji tego, że dzień był
intensywny to zwiedzicie miasto
kolejką turystyczną
Obiadokolacja
Karaoke

dzień

4

Śniadanie
Muzeum Papiernictwa – czy
wiecie, jak ręcznie wytwarza się
papier? Chcecie poczuć się jak
czerpalnicy? A może chcecie
zobaczyć jedną z największych
kolekcji polskich banknotów? To
wszystko czeka Was w jedynym
w Polsce, XVI-wiecznym młynie
papierniczym. Oprócz tradycyjnego zwiedzania, weźmiecie
udział w warsztatach czerpania
papieru. Naprawdę warto!
Obiad
Team building – chcecie dobrze współpracować, stać się
zgranym zespołem, wybrać spośród siebie prawdziwego lidera,
a przy tym dobrze się bawić? To
coś specjalnie dla Was!
Ognisko

dzień

5

Śniadanie + suchy prowiant
Wykwaterowanie
Kłodzko
–
oprócz
zwiedzania ładnej Starówki
z wieloma zabytkami, będziecie eksplorować jej podziemia.
Wielokondygnacyjne
piwnice
nadal skrywają wiele sekretów i
teraz Wy będziecie mogli zobaczyć je na żywo!
Wyjazd powrotny.

Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji

CENA OD

579

PLN

minimum 20 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników

12

Cena nie zawiera kosztu transportu (istnieje możliwość
zamówienia autokaru z dowolnego miejsca w Polsce).
Kolejność programu może ulec zmianie.
Istnieje możliwość skrócenia wycieczki.

w i ę c e j i n fo r m a cj i :

dzieciakiwpodrozy.pl
792-514-726

13

góry świętokrzyskie
w pigułce

dzień

1

Wyjazd spod szkoły.
Muzeum Henryka Sienkiewicza – zaczniemy od wizyty
w
efektownym
dworku,
który pisarz otrzymał w darze od
społeczeństwa polskiego z okazji 25-lecia swojej pisarskiej
działalności (w 1900 roku)
Dąb Bartek – zobaczycie
najsłynniejszy pomnik przyrody
w Polsce, który według legendy liczy sobie nawet 1200 lat!
Pamiątkowe zdjęcie klasowe
obowiązkowe
Zakwaterowanie
Obiadokolacja
Dyskoteka

W CENIE

dzień

Zakwaterowanie: 4 noclegi

2

Śniadanie
Akcja - integracja – zajęcia
ubrane będą w formę dobrej
zabawy, bezpiecznie i z dużą
dawką humoru.
Obiad
Chęciny
–
w
programie
oprócz
zwiedzania
zamku
czeka Was m.in. : przymierzanie
elementów zbroi rycerskich,

Wyżywienie: 4 śniadania, 3 obiady,
1 suchy prowiant, 3 kolacje, 1 ognisko
Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł)
Realizacja programu turystycznego,
opieka: koordynatora przez cały czas
trwania wyjazdu, przewodników
lokalnych

zakuwanie w dyby czy pokaz
strzelania z broni historycznej.
Jaskinia Raj – koniecznie
musicie odwiedzić najsłynniejszą oraz najpiękniejszą jaskinię
krasową w Polsce. Po prostu cud
natury!
Ognisko

dzień

3

Śniadanie
Łysa Góra – wespniecie się
na drugi szczyt pod względem wysokości w Górach
Świętokrzyskich – Święty Krzyż
(595 m n.p.m.).
Obiad
Babyjagowo
–
będziecie
mogli „zasmakować” atmosfery
niezwykłych atrakcji poprzez
ich ożywienie. Będą tu bajkowe
elementy i postacie m.in. Chatka
Baby Jagi, Domek Jasia i Małgosi,
łódź Wikingów, duży plac zabaw
i tunel straaaachuuuu.
Pierniczkowy Dwór – co ma
piernik do wiatraka? Okazuje się,
że nie tylko mąkę! Ale żeby się
o tym przekonać wybierzecie
się na warsztaty z tworzenia
pierników.
Kolacja
Karaoke

dzień

4

Śniadanie
Centrum kulturowo - archeologiczne – zabawę połączymy
z nauką! Użyjecie swojej siły
obsługując miech dymarski,
krusząc rudę drewnianym młotkiem lub wykonując lessowe
cegły do budowy pieców.
Obiad
Team building – chcecie
dobrze współpracować, stać się
zgranym zespołem, wybrać
spośród siebie prawdziwego
lidera a przy tym dobrze się
bawić? To coś specjalnie dla
Was!
Kolacja
Podchody

dzień

5

Śniadanie + suchy prowiant
Wykwaterowanie
Kielce – zwiedzicie rezerwat
przyrody
„Kadzielnia”
(prawdziwy raj dla geologów),
ulicę Sienkiewicza – główny
deptak miasta (będzie czas
na lody ) oraz Geopark, gdzie
wyruszycie w podróż do wnętrza
Ziemi.
Wyjazd powrotny.

Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji

599

CENA OD

PLN

minimum 20 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników

14

Cena nie zawiera kosztu transportu (istnieje możliwość
zamówienia autokaru z dowolnego miejsca w Polsce).
Kolejność programu może ulec zmianie.
Istnieje możliwość skrócenia wycieczki.

w i ę c e j i n fo r m a cj i :

dzieciakiwpodrozy.pl
792-514-726

15

bieszczady

dzień

z adrenaliną

Wyjazd spod szkoły.
Zakwaterowanie
Obiadokolacja
Bieszczadzka integracja – na
dobry początek gry i zabawy
z animatorem, dzięki którym
lepiej poznamy się. Czas zacząć
przygodę z adrenaliną

dzień

Zakwaterowanie: 4 noclegi
Wyżywienie: 4 śniadania, 2 obiady,
2 suche prowianty, 3 kolacje, 1 ognisko
Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł)
Realizacja programu turystycznego,
opieka: koordynatora przez cały czas
trwania wyjazdu, przewodnika
lokalnego, instruktorów

559

PLN

minimum 20 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników

16

Cena nie zawiera kosztu transportu (istnieje możliwość
zamówienia autokaru z dowolnego miejsca w Polsce).
Kolejność programu może ulec zmianie.
Istnieje możliwość skrócenia wycieczki.

2

Śniadanie
Bieszczady challenge – weźmiecie udział w grze terenowej, dzięki której nauczycie się
odnajdywania drogi w terenie
przy pomocy kompasu oraz
urządzenia GPS, dowiecie się jak
posługiwać się mapą, zdobędziecie opuszczoną łemkowską wioskę z ruinami cerkwi
oraz pełnych tajemnic starych
piwnic, a przy okazji poznacie
bogatą historię bieszczadzkiego
regionu.
Obiad
Spływ pontonami – szum
wody, wspaniałe krajobrazy,
pstrągi wyskakujące ponad
powierzchnię wody – tak w kilku

W CENIE

CENA OD

1

słowach oddać można atmosferę
panującą podczas wycieczki
pontonami malowniczą doliną
największej z bieszczadzkich
rzek.
Kolacja
Piana Party lub Fluo Party

dzień

3

Śniadanie + suchy prowiant
Wyprawa w góry – piesza
wędrówka na szczyt Połoniny Wetlińskiej (1255 m n.p.m.),
do
kultowego
schroniska
Chatka Puchatka, w samym
sercu Bieszczadzkiego Parku
Narodowego. Wędrując połoninami zobaczycie piękne
krajobrazy i poczujecie bliskość
dzikiej przyrody.
Oprócz
wyjścia w góry zabierzemy
Was do zagrody żubrów, gdzie
z tarasu widokowego zobaczycie
z bliska te wspaniałe zwierzęta.
Obiadokolacja
Karaoke

dzień

4

Śniadanie
Tajemnice Soliny – przejdziemy koroną największej zapory
w Polsce, podziwiając panoramę Bieszczadzkiego Morza

z wysokości ponad 80 metrów!
Rejs jachtami – podczas 2godzinnego rejsu skiper zdradzi
Wam tajniki żeglowania, nauczycie się zasad sterowania łodzią,
poznacie nazwy żagli, wiatrów
i olinowania. Usłyszycie także
historię i wiele ciekawostek na
temat Jeziora Solińskiego.
Obiad
Żeglarski piknik – podczas
licznych gier i zabaw sprawdzimy
Wasze
sprawności
żeglarskie. W programie m.in.
konkurs rzutu kołem ratunkowym, przeciąganie tratwy, mega
rzutki, aquazorbing.
Ognisko

dzień

5

Śniadanie + suchy prowiant
Wykwaterowanie
Monumentalne kamieniołomy
– wyruszymy do malowniczej
miejscowości Bóbrka, gdzie u
podnóża góry Koziniec znajduje się wielki kamieniołom. Ze
szczytu kamieniołomu rozpościera się zapierający dech w
piersiach widok na Jezioro Solińskie.
Wyjazd powrotny.

w i ę c e j i n fo r m a cj i :

dzieciakiwpodrozy.pl
792-514-726

17

zielone

dzień

beskidy

1

Wyjazd spod szkoły.
Zakwaterowanie
Obiadokolacja
Beskidzka integracja – zaczniemy naszą przygodę od gier
i zabaw na wesoło
Pomogą
one Wam pozbyć się oporów
przed wystąpieniami publicznymi i pozwolą nabrać pewności
siebie.

dzień

2

Śniadanie + suchy prowiant
Krynica-Zdrój – w Pijalni Głównej spróbujecie lokalnych wód
zdrowotnych m.in. wody Zuber,
natomiast w Muzeum Zabawek przeniesiecie się w czasie
i poznacie historię zabawek,
którymi bawili się Wasi rodzice
i dziadkowie. Czeka Was także
szalony zjazd jednym z najdłuższych torów saneczkowych
w Polsce oraz wjazd kolejką linową na wysokości 742 metrów.
Jaworzyna Krynicka – w ciągu
zaledwie 7 minut wjedziemy
kolejką gondolową na najwyższy
szczyt wschodniej części Beski-

W CENIE

Zakwaterowanie: 4 noclegi
Wyżywienie: 4 śniadania, 1 obiad,
3 suche prowianty, 3 kolacje, 1 ognisko
Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł)
Realizacja programu turystycznego,
opieka: koordynatora przez cały czas
trwania wyjazdu i przewodników
lokalnych

du Sądeckiego (1114m n.p.m.).
Trasa przebiega w otoczeniu
niepowtarzalnych krajobrazów
i soczystej beskidzkiej przyrody.
Obiadokolacja
White Party

dzień

3

Śniadanie + suchy prowiant
Popradzki Park Krajobrazowy –
razem z przewodnikiem wybierzemy się na pieszą wycieczkę
do schroniska PTTK w Beskidzie
Sądeckim. Usytuowane jest
na wysokości 887 m n.p.m., na
rozległej polanie, której stoki
opadają do doliny Wierchomli
Małej otwierając przepiękne widoki na panoramę Tatr.
Obiadokolacja
Mam talent

dzień

4

Śniadanie
Spływ doliną Popradu – jedna
z największych atrakcji regionu!
W trakcie spływu będziecie podziwiać przepiękne beskidzkie
krajobrazy, a na łodzi rozkołysanej bystrzami rzeki doznacie
przeżyć, jakich przed laty mogli

zaznać tylko flisacy spływający tędy drewno. Gwarantujemy
niezapomniane wrażenia, przy
zachowaniu wszelkich norm
bezpieczeństwa.
Obiad
Muszyna – piesza wycieczka do
uzdrowiska, słynnego z wody
Muszynianki. Zobaczycie ruiny
zamku, skąd rozpościera się
wspaniała panorama na całe
miasto. Będzie tez chwila, żeby
odpocząć w ogrodach sensorycznych oraz wypić filiżankę
gorącej czekolady.
Ognisko

dzień

5

Śniadanie + suchy prowiant
Wykwaterowanie
Sądecki Park Etnograficzny –
poczujecie klimat dawnej, wiejskiej, drewnianej Małopolski.
W tym regionalnym skansenie
przedstawiona jest architektura
drewniana i tradycyjna kultura
ludowa historycznej Sądecczyzny.
Wyjazd powrotny.

Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji

579

CENA OD

PLN

minimum 20 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników

18

Cena nie zawiera kosztu transportu (istnieje możliwość
zamówienia autokaru z dowolnego miejsca w Polsce).
Kolejność programu może ulec zmianie.
Istnieje możliwość skrócenia wycieczki.

w i ę c e j i n fo r m a cj i :

dzieciakiwpodrozy.pl
792-514-726

19

niezwykłe

dzień

tatry

1

Wyjazd spod szkoły.
Wadowice (fakultatywnie) –
dzięki nowoczesnej, multimedialnej wystawie narracyjnej,
poznacie życie, działalność
i nauczanie Św. Jana Pawła II,
który zmienił oblicze współczesnego świata, a także odbędziecie podróż w czasie, dotykając
najnowszej
historii
Polski.
Będzie też możliwość zakupu
słynnych kremówek papieskich.
Zakwaterowanie
Obiadokolacja
Kicz Party

dzień

W CENIE

2

Śniadanie + suchy prowiant
Dolina Kościeliska – wspólnie
z przewodnikiem wyruszymy na
pieszą wycieczkę do schroniska
PTTK na Ornaku, położonego na
wysokości 1100m n.pm. Po krótkim odpoczynku powędrujemy
leśną ścieżką nad Smreczyński Staw (1226m n.p.m.). Jest to
przepiękne i niezwykle urokliwe
jeziorko skąd rozciąga się przepiękny widok w stronę głównej

Zakwaterowanie: 4 noclegi
Wyżywienie: 4 śniadania, 1 obiad,
3 suche prowianty, 3 kolacje, 1 grill
Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł)
Realizacja programu turystycznego,
opieka: koordynatora przez cały czas
trwania wyjazdu i przewodników
lokalnych

grani Tatr.
Obiadokolacja
Prelekcja multimedialna

dzień

3

Śniadanie
Gubałówka – miejsce, które musicie odwiedzić będąc w Tatrach!
Wespniecie się na wysokość
1126m. n.p.m., a tam poznacie
szczyty Tatr. Zjeżdżając kolejką
linowo-terenową wylądujecie
wprost na Krupówkach. Świetna okazja na zakup góralskiej
ciupaski lub ciepłych, wełnianych skarpet na pamiątkę!
Obiad
Termy Bania – czas odprężyć
się w nowoczesnym kompleksie
basenów termalnychJ Zjeżdżalnie, rwąca rzeka, jacuzzi, baseny
zewnętrzne i wewnętrzne, tarasy widokowe oraz cała masa
innych atrakcji! Szaleństwo czy
relaks, wybór należy do Was!
Wieczór zbójnicki

dzień

4

Śniadanie + suchy prowiant
Morskie Oko – te największe i
najpopularniejsze jezioro w pol-

skich Tatrach, kryje w swojej toni
mnóstwo ciekawostek, historii
i legend. Dwugodzinną wędrówkę wynagrodzi Wam wspaniały
widok na Rysy, najwyższy szczyt
Polski. Zobaczycie miejsce przyjaźni człowieka z przyrodą gór.
Obiadokolacja
Tatrzańskie karaoke

dzień

5

Śniadanie + suchy prowiant
Wykwaterowanie
Wielka Krokiew – jeżeli jeszcze
nie macie dosyć tatrzańskich
klimatów, to zabierzemy Was do
kolebki polskiego narciarstwa
oraz areny sukcesów Adama
Małysza i Kamila Stocha. Wjedziemy wyciągiem krzesełkowym na szczyt największej i najstarszej polskiej skoczni.
Dom do góry nogami (fakultatywnie) – pozwoli Wam uwolnić
fantazję i gwarantuje świetną
zabawę! W tym domu nic nie jest
normalne: podłogi są krzywe,
żeby się przespacerować trzeba
łapać za drzwi, okna i ściany,
a nawet za stojące na suficie
krzesełka…
Wyjazd powrotny.

Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji

CENA OD

PLN

minimum 20 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników

20

Cena nie zawiera kosztu transportu (istnieje możliwość
zamówienia autokaru z dowolnego miejsca w Polsce).
Kolejność programu może ulec zmianie.
Istnieje możliwość skrócenia wycieczki.

w i ę c e j i n fo r m a cj i :

dzieciakiwpodrozy.pl
792-514-726

21

aktywne

dzień

mazury

1

Wyjazd spod szkoły.
Zakwaterowanie
Obiad
Jezior Niegocin – zaczynamy naszą przygodę od rejsu
statkiem po jeziorze Niegocin
z opłynięciem legendarnej
Wyspy
Miłości.
Wspaniałe
widoki gwarantwane!
Kolacja
Piżama Party

dzień

2

Śniadanie + suchy prowiant
Giżycko – zabierzemy Was do
miasta określanego „Żeglarską
Stolicą Mazur”. Zwiedzicie Twierdzę Boyen, następnie pokonując 129 schodów wespniecie się
na wieżę ciśnień, na wysokości
162 metrów, na koniec zobaczycie most obrotowy - jedyny
czynny tego typu most w całej
Europie.
Mikołajki – odwiedzicie jeden z najpiękniejszych portów
Warmii i Mazur. Dla chętnych szalona zabawa w parku
wodnym „Tropikana” gdzie
do dyspozycji są m.in. basen
sportowy z falą, jaskinia

W CENIE

Zakwaterowanie: 4 noclegi
Wyżywienie: 4 śniadania, 3 obiady,
1 suchy prowiant, 3 kolacje, 1 ognisko
Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł)
Realizacja programu turystycznego,
opieka: koordynatora przez cały czas
trwania wyjazdu, przewodników
lokalnych i ratownika wodnego

śnieżno-lodowa,
piaskownica, deszczownica i wiele, wiele
innych atrakcji. Niezależnie od
pogody – tutaj zawsze macie
zagwarantowaną dobrą zabawę!
Obiadokolacja
Karaoke

dzień

3

Śniadanie
Wycieczka rowerowa – Mazury
określane są jako „Cud Natury”.
Przekonacie się o tym na własne oczy podczas przejażdżki
z przewodnikiem wokół jezior
i lasów. Poznacie specyfikę
regionu, przyrody, terenu. Długość trasy dostosujemy do Waszych możliwości.
Obiad
Team bulding – chcecie dobrze
współpracować, stać się zgranym zespołem, wybrać spośród siebie prawdziwego lidera
a przy tym dobrze się bawić?
To coś specjalnie dla Was!
Podczas tych zajęć poznacie
siebie nawzajem, a także nabierzecie zaufania.
Ognisko

dzień

4

Śniadanie
Zajęcia wodne – pod okiem

ratownika, do Waszej dyspozycji kajaki lub łodzie wiosłowe.
Jakkolwiek, jeżeli woda to nie
jest Wasz żywioł możecie po
prostu pozostać na brzegu
i korzystać z piaszczystej plaży.
Obiad
Trochę luzu – będziecie mogli
spróbować swoich sił w grach
i zabawach mniej popularnych lub zupełnie nieznanych
typu speedminton, badminton,
frescobol, ringo, slackline, itp.
Dla tych mniej sportowych
zajęcia w sali multimedialnej z
X- boxem
Kolacja
Mam talent

dzień

5

Śniadanie
Wykwaterowanie
Park dzikich zwierząt – na terenie Puszczy Piskiej poczujecie się jak na safari. Większość
zwierząt jest zaprzyjaźnionych
z człowiekiem, dlatego też możliwe jest wejście do niektórych
gatunków na ich obszerne
wybiegi, a nawet karmienie,
głaskanie i podziwianie z bliska.
Co ważne – wiek nie ma znaczenia – super zabawa dla każdego!
Wyjazd powrotny

Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji

CENA OD

559

PLN

minimum 20 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników

22

Cena nie zawiera kosztu transportu (istnieje możliwość
zamówienia autokaru z dowolnego miejsca w Polsce).
Kolejność programu może ulec zmianie.
Istnieje możliwość skrócenia wycieczki.

w i ę c e j i n fo r m a cj i :

dzieciakiwpodrozy.pl
792-514-726

23

mazury

dzień

1

Wyjazd spod szkoły.
Mamerki – wizyta w jednym z najlepiej zachowanych
w Polsce kompleksie bunkrów
niemieckich. Zwiedzicie słynną
Bursztynową Komnatę, muzeum II wojny światowej oraz
wejdziecie na szczyt 38metrowej wieży widokowej.
Zakwaterowanie
Obiadokolacja
Akcja - integracja

kraina tysiąca
jezior

dzień

2

Śniadanie
Zadbaj o siebie – zajęcia z lifestyle coachem lub trenerem
komunikacji interpersonalnej
(poznacie swoje mocne i słabe
strony, nabierzecie motywacji do działania, nauczycie się
pracy w zespole oraz dowiecie
się jak radzić sobie ze stresem).
Obiad
Szkolenie ratownicze – poznacie
zasady
bezpiecznego
wypoczynku nad wodą. Zajęcia
będą teoretyczno-praktyczne

W CENIE

Zakwaterowanie: 4 noclegi
Wyżywienie: 4 śniadania, 2 obiady,
2 suche prowianty, 3 kolacje, 1 ognisko
Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł)
Realizacja programu turystycznego,
opieka: koordynatora przez cały czas
trwania wyjazdu, przewodników
lokalnych, instruktorów

z wykorzystaniem sprzętu wodnego: łodzie wiosłowe, kajaki,
motorówki.
Ognisko

dzień

3

Śniadanie
Techniki linowe – zabawa
poprzez sport? Czemu nie.
Do Waszej dyspozycji m.in.
ścianka wspinaczkowa, wieża
ze skrzynek, water-ball.
Obiad
Sam na sam z przyrodą – jak
postąpić w lesie w sytuacji
zagrożenia,
jak
posługiwać się mapą i kompasem,
jak
zbudować
bezpieczne
schronienie, jak znaleźć pożywienie? Dowiecie się tego
wszystkiego podczas zajęć
z survivalu i samoobrony.
Kolacja
Mam talent

dzień

4

Śniadanie + suchy prowiant
Rejs żaglówkami – zabierzemy
Was w rejs jachtami po jeziorze

Święcajty i Mamry. Pływać
będziecie pod opieką doświadczonych sterników. Poczujecie
się jak prawdziwi żeglarze!
Obiadokolacja
Karaoke

dzień

5

Śniadanie + suchy prowiant
Wykwaterowanie
Park dzikich zwierząt – na terenie Puszczy Piskiej poczujecie
się jak na safari. Większość
zwierząt zaprzyjaźniona jest
z człowiekiem, dlatego też możliwe jest wejście do niektórych
gatunków na ich obszerne
wybiegi, a nawet karmienie
i podziwianie z bliska. Co ważne
– wiek nie ma znaczenia –
super zabawa dla każdego
Wyjazd powrotny.

Program fakultatywny:
Rejs po jeziorze Mamry.
Spływ kajakowy rzeką Sapiną.

Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji

569

CENA OD

PLN

minimum 20 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników

24

Cena nie zawiera kosztu transportu (istnieje możliwość
zamówienia autokaru z dowolnego miejsca w Polsce).
Kolejność programu może ulec zmianie.
Istnieje możliwość skrócenia wycieczki.

w i ę c e j i n fo r m a cj i :

dzieciakiwpodrozy.pl
792-514-726

25

urocza

dzień

warmia

1

Wyjazd spod szkoły.
Zakwaterowanie
Obiad
Integracja warmińska – na
przełamanie pierwszych lodów
czekają Was gry i zabawy pod
okiem animatora, wszystkie
ubrane będą w formę dobrej
zabawy, bezpiecznie i z dużą
dawką humoru
Kolacja
Dyskoteka

dzień

2

Śniadanie + suchy prowiant
Planetarium – wędrując pośród
planet, gwiazd i galaktyk zobaczycie obiekty bliskiego i dalekiego wszechświata. Po prostu
kosmos na wyciągnięcie ręki!
Obserwatorium – czeka na
Was 6 pięter pełnych astronomicznych przyrządów m.in.
do obserwacji ciał niebieskich
i pomiaru czasu, fragmentów
materii kosmicznej i teleskopów
Zamek - Muzeum Warmii
i Mazur – podczas warsztatów, będziecie mieli za zadanie

W CENIE

Zakwaterowanie: 4 noclegi
Wyżywienie: 4 śniadania, 3 obiady,
1 suchy prowiant, 4 kolacje, 1 ognisko
Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł)
Realizacja programu turystycznego,
opieka: koordynatora przez cały czas
trwania wyjazdu i przewodników
lokalnych

rozwiązać
szereg
zagadek,
poszukując odpowiedzi wśród
muzealnych eksponatów.
Obiadokolacja
Kręgle Party

dzień

3

Śniadanie
Strzelectwo – pod okiem
instruktora spróbujecie swoich
sił w strzelaniu z łuku oraz wiatrówki do tarczy. Dla najlepszych
nagrody, do dzieła!
Obiad
Team building – chcecie dobrze współpracować, stać się
zgranym zespołem, wybrać spośród siebie prawdziwego lidera
a przy tym dobrze się bawić?
To coś specjalnie dla Was!
Kolacja
Podchody

dzień

4

Śniadanie
Muzeum Nowoczesności –
pasjonująca podróż w czasie,
podczas której, dowiecie się nie
tylko jak wykorzystywano liczne
wynalazki i odkrycia, ale także
jak wyglądali dawni olsztynianie, jak mieszkali i jakim odda-

wali się rozrywkom.
Obiad
Święto pieczonego ziemniaka
– zabierzemy Was na niekonwencjonalną i szaloną zabawę,
która łączy w sobie trzy żywioły:
konie, ogień i muzykę! Razem
z grajkiem i Warmińskimi
Dziołchami,
zaśpiewamy
warmińskie
piosenki
oraz
nauczymy się łatwych warmińskich kroków tanecznych. Dla
chętnych istnieje możliwość
przejażdżki w siodle!
Kolacja
Karaoke

dzień

5

Śniadanie
Wykwaterowanie
Park etnograficzny – w tym jednym z najstarszych skansenów
w Europie przeniesiecie się w
czasie. Na terenie ponad 94 ha
zwiedzicie obiekty dużej i małej
architektury wiejskiej z Warmii,
Mazur, Powiśla i Małej Litwy.
To miejsce pełne uroku, wspomnień i pięknego rzemiosła.
Naprawdę warto!
Wyjazd powrotny.

Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji

569

CENA OD

PLN

minimum 20 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników

26

Cena nie zawiera kosztu transportu (istnieje możliwość
zamówienia autokaru z dowolnego miejsca w Polsce).
Kolejność programu może ulec zmianie.
Istnieje możliwość skrócenia wycieczki.

w i ę c e j i n fo r m a cj i :

dzieciakiwpodrozy.pl
792-514-726

27

baśniowa

dzień

1

Wyjazd spod szkoły.
Zakwaterowanie
Obiad
Akcja - integracja – zajęcia
ubrane będą w formę dobrej
zabawy, bezpiecznie i z dużą
dawką humoru.
Zaczynamy
przygodę!
Kolacja
Dyskoteka

suwalszczyzna

dzień

2

Śniadanie
Wycieczka rowerowa z przewodnikiem – długość trasy
dostosujemy do Waszych możliwości. Zapewniamy kaski oraz
kamizelki odblaskowe.
Obiad
Sporty wodne – pod okiem ratownika do Waszej dyspozycji
kajaki lub rowery wodne. Jeżeli
woda to nie jest Wasz żywioł możecie po prostu pozostać na
brzegu i korzystać z piaszczystej plaży
Ognisko

W CENIE

Zakwaterowanie: 4 noclegi
Wyżywienie: 4 śniadania, 2 obiady,
2 suche prowianty, 3 kolacje, 1 ognisko
Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł)
Realizacja programu turystycznego,
opieka: koordynatora przez cały czas
trwania wyjazdu, przewodników
lokalnych, ratownika wodnego

dzień

3

Śniadanie + suchy prowiant
Wigierski Park Narodowy –
wspólnie z przewodnikiem
przejdziemy jeden ze szlaków
pieszych, zobaczycie Jezioro
Wigry oraz Klasztor Kamedułów (prawdziwa perła, a jednocześnie najcenniejszy obiekt
sakralny Suwalszczyzny). Na
zakończenie dnia czeka Was relaksująca przejażdżka wigierską
kolejką wąskotorową.
Obiadokolacja
Karaoke

dzień

4

Śniadanie + suchy prowiant
Suwalski Park Krajobrazowy – wespniecie się na Górę
Cisową (256 m n.p.m.), nazywaną również „Suwalską
Fudżijamą”, odwiedzicie punkt
widokowy „U Pana Tadeusza”
gdzie kręcone były sceny do
filmu A. Wajdy, a także pokonacie jedną z najpiękniejszych

tras pieszych Suwalszczyzny,
która wiedzie do najgłębszego jeziora w Polsce – Hańcza.
Będzie pięknie, zielono i bardzo swojsko – nic tylko wędrować!
Obiadokolacja
Mam talent

dzień

5

Śniadanie
Wykwaterowanie z hotelu.
Studzieniczna – Sanktuarium
Maryjne, miejsce pielgrzymki
Papieża Jana Pawła II – to wyjątkowe miejsce, zdecydowanie
warte odwiedzenia.
Augustów – letnia stolica województwa podlaskiego. Podczas
spaceru zobaczycie Rynek Zygmunta Augusta, Kanał Bystry,
molo; będziecie mieli także
niepowtarzalną okazję zrobić
sobie zdjęcie ze słynną Beatą
z piosenki „7 dziewcząt z Albatrosa” Janusza Laskowskiego.
Wyjazd powrotny.

Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji

559

CENA OD

PLN

minimum 20 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników

28

Cena nie zawiera kosztu transportu (istnieje możliwość
zamówienia autokaru z dowolnego miejsca w Polsce).
Kolejność programu może ulec zmianie.
Istnieje możliwość skrócenia wycieczki.

w i ę c e j i n fo r m a cj i :

dzieciakiwpodrozy.pl
792-514-726

29

szlak

dzień

1

Wyjazd spod szkoły.
Kruszwica – wejdziecie na
sam szczyt Mysiej Wieży po 109
krętych schodach, gdzie czeka
Was wspaniały widok na jezioro
Gopło oraz okolicę.
Jezioro Gopło – rejs statkiem
„Rusałka” po największym i najpiękniejszym jeziorze Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego
z pewnością na długo pozostanie w Waszej pamięci.
Zakwaterowanie
Obiadokolacja
Kicz Party

piastowski

W CENIE

dzień

Zakwaterowanie: 4 noclegi

2

Śniadanie
Integracja Piastowska – gry
i zabawy na terenie ośrodka, z dużą dawką adrenaliny
i humoru
Obiad
Biskupin – odwiedzicie jedno
z największych odkryć archeologicznych w Polsce, gdzie

Wyżywienie: 4 śniadania, 2 obiady,
2 suche prowianty, 3 kolacje, 1 ognisko
Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł)
Realizacja programu turystycznego,
opieka koordynatora przez cały czas
trwania wyjazdu, opieka przewodników lokalnych

na własne oczy zobaczycie jak
żyli mieszkańcy osady z epoki
kamienia.
Kolacja
Wyginamy śmiało ciałooo

dzień

3

Śniadanie + suchy prowiant
Gniezno – zwiedzicie wzniesioną na Wzgórzu Lecha Katedrę
Gnieźnieńską, a także Muzeum
Początków Państwa Polskiego,
w którym podczas lekcji muzealnej dowiecie się jak powstało
państwo polskie.
Gród Pobiedziska – niezapomniana przygoda w formie
żywej lekcji historii. Poznacie technikę oblężniczą jak
i architekturę obronną wojsk
piastowskich, weźmiecie też
udział w pokazach działań
średniowiecznych katapult.
Obiadokolacja
Karaoke

dzień

4

Śniadanie
Wenecja – w programie
przejazd kolejką oraz wizyta

w Muzeum Kolejki Wąskotorowej. Poznacie historię niezwykłej kolei, która niegdyś łączyła
Wenecję z Rzymem.
Obiad
Zajęcia dydaktyczne „Archeologiem być” – wprowadzimy
Was w tajemniczy i ciekawy
świat archeologii. Wcielicie się
w rolę badaczy, odnajdując
repliki zabytkowych przedmiotów.
Ognisko

dzień

5

Śniadanie + suchy prowiant
Wykwaterowanie
Zaurolandia – zabierzemy Was
w podróż w czasie, kiedy to
Ziemią rządziły dinozaury!
Przechodząc przez wszystkie
ery geologiczne
zobaczycie
pierwsze gady, wielkie owady, a także najsławniejszego
dinozaura ery mezozoicznej –
tyranozaura, triceratopsa czy
stegozaura.
Wyjazd powrotny.

Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji

CENA OD

PLN

minimum 20 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników

30

Cena nie zawiera kosztu transportu (istnieje możliwość
zamówienia autokaru z dowolnego miejsca w Polsce).
Kolejność programu może ulec zmianie.
Istnieje możliwość skrócenia wycieczki.

w i ę c e j i n fo r m a cj i :

dzieciakiwpodrozy.pl
792-514-726

31

w sercu

dzień

kurpiowszczyzny

1

Wyjazd spod szkoły.
Park dzikich zwierząt – na
terenie
Puszczy
Piskiej
poczujecie się jak na safari.
Możliwe będzie wejście do
niektórych gatunków zwierząt
na ich obszerne wybiegi,
a nawet karmienie i podziwianie
z bliska. Co ważne – wiek nie ma
znaczenia – super zabawa dla
każdego
Zakwaterowanie
Obiadokolacja
Kicz Party

dzień

W CENIE

2

Śniadanie
Integracja
kurpiowska
–
zajęcia ubrane będą w formę
dobrej zabawy, bezpiecznie
i z dużą dawką humoru.
Obiad
Kadzidło – odwiedzicie największą wieś na Kurpiach, a w niej
jedno z najmniejszych muzeów
na wolnym powietrzu w Polsce.
Weźmiecie też udział w warsztatach bartniczych, podczas

Zakwaterowanie: 4 noclegi
Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiady,
3 kolacje, 1 ognisko
Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł)
Realizacja programu turystycznego,
opieka koordynatora przez cały czas
trwania wyjazdu, przewodników
lokalnych, ratownika wodnego

których będziecie mogli samodzielnie drążyć ul kłodowy lub
wspiąć się na drzewo bartne.
Kolacja
Karaoke

dzień

3

Śniadanie
Team building
– chcecie
dobrze współpracować, stać
się zgranym zespołem, a przy
tym dobrze się bawić? To coś
specjalnie dla Was!
Obiad
Do wyboru do koloru – pod
okiem ratownika do Waszej
dyspozycji kajaki lub rowery wodne. Jeżeli woda to nie
jest Wasz żywioł – możecie po
prostu pozostać na brzegu
i korzystać z piaszczystej plaży.
Ognisko

dzień

4

Śniadanie
Muzeum Kurpiowskie – zobaczycie przedmioty pochodzące
z Kurpi Zielonych, obrazujące
dawną materialną kulturę tego
regionu. Ponadto, samodzielnie

będziecie wydobywać bursztyn,
tak jak to robiono w XIX w.
Obiad
Gry i zabawy wiejskie
–
podczas warsztatów dowiecie się m.in. w jaki sposób
Kurpie pokonywali bagna, strugi,
chodzili po dachach. Zajęcia
będą prowadzone w formie
grupowej rywalizacji.
Kolacja
Gry planszowe lub wieczór
filmowy.

dzień

5

Śniadanie
Warsztaty „Pieczywo obrzędowe” – nauczycie się lepić
z ciasta figurki zwierząt leśnych
i domowych – tzw. byśki i nowe
latka, które zabierzecie do
domu.
lub
Warsztaty
„Wycinanka”
–
własnoręcznie wytniecie wybrany wzór wycinanki, zapoznacie się z historią wycinanki na
Kurpiach oraz zgłębicie tajniki
i kolejne etapy jej tworzenia.
Obiad
Wyjazd powrotny.

Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji

519

CENA OD

PLN

minimum 20 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników

32

Cena nie zawiera kosztu transportu (istnieje możliwość
zamówienia autokaru z dowolnego miejsca w Polsce).
Kolejność programu może ulec zmianie.
Istnieje możliwość skrócenia wycieczki.

w i ę c e j i n fo r m a cj i :

dzieciakiwpodrozy.pl
792-514-726

33

eko

dzień

roztocze

1

Wyjazd spod szkoły
Zakwaterowanie
Obiad
Akcja integracja – zaczynamy
od zajęć z animatorem dostosowanych do Waszego wieku.
Kolacja
Kicz Party

dzień

2

Śniadanie
Porytowe Wzgórze – wyprawa do ostoi koników biłgorajskich, zwiedzanie zabytkowego
drewnianego
kościółka
w
Momotach
Górnych
oraz
wizyta w rezerwacie leśnohistorycznym “Lasy Janowskie”.
Obiad
Olimpiada sportowa – pokonywanie toru przeszkód,
wyścigi rzędów, przeciąganie
liny, rzuty, skoki to tylko część
atrakcji jakie Was czekają!
Ognisko

W CENIE

Zakwaterowanie: 4 noclegi
Wyżywienie: 4 śniadania, 5 obiadów,
3 kolacje, 1 ognisko
Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł)

dzień

3

Śniadanie
Rezerwat „Imielity Ług” –
przespacerujecie
się
po
wydmach i groblach między stawami, zapoznacie się z ciekawą
florą i fauną, a dla odważnych
istnieje możliwość wejścia w
sam środek bagna! Czeka Was
także wizyta w tradycyjnej pracowni garncarskiej (spotkanie
z garncarzem, poznanie tajników rzemiosła, pokazy oraz
próby samodzielnego lepienia
garnków).
Obiad
Zoom Natura – zajrzymy do jednego z najatrakcyjniejszego w
Polsce parku linowego. Do Waszej dyspozycji m.in. zjazd tyrolski, drewniany tunel, metalowe
obręcze, pal drewniany, zjazd
na deskorolce, gondola i wiele
wiele innych! DO wyboru macie
3 trasy trudności, dostosowane
dla osób w każdym wieku. Emocje gwarantowane!
Kolacja
Podchody

dzień

4

Śniadanie
Janów Lubelski – oprócz
spaceru po mieście, czeka Was
godzinne szaleństwo na basenie.
Obiad
Rezerwat
„Szklarnia”
–
piesza wycieczka wzdłuż malowniczej
rzeki
Trzebensz,
podczas której zobaczycie tamy
bobrowe, uroczysko Kruczek
oraz kapliczki upamiętniającej
walki partyzanckie w Lasach
Janowskich.
Kolacja
Karaoke

dzień

5

Śniadanie
Questing –
podczas
tej
gry
terenowej,
Waszym
celem będzie odkrycie ukrytej
zagadki, a tym samym poznanie
danego miejsca i jego historii.
Podejmiecie takie wyzwanie?
Obiad
Wyjazd powrotny.

Realizacja programu turystycznego,
opieka koordynatora przez cały czas
trwania wyjazdu i przewodników
lokalnych
Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji

499

CENA OD

PLN

minimum 20 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników

34

Cena nie zawiera kosztu transportu (istnieje możliwość
zamówienia autokaru z dowolnego miejsca w Polsce).
Kolejność programu może ulec zmianie.
Istnieje możliwość skrócenia wycieczki.

w i ę c e j i n fo r m a cj i :

dzieciakiwpodrozy.pl
792-514-726

35

trójkąt

dzień

lubelski

1

Wyjazd spod szkoły.
Zakwaterowanie
Obiad
Akcja integracja - zaczynamy
nasz wyjazd od gier i zabaw,
podczas których nawiążecie
komunikację i współdziałanie.
Wszystko ubrane będzie w formę dobrej zabawy.
Kolacja
Kicz Party

dzień

2

Śniadanie
Kazimierz Dolny - zabierzemy
Was na fascynującą wycieczkę
Eko-Busikami po stolicy polskiego renesansu. Po przejażdżce czas na buszowanie po
straganach, koniecznie musicie
tez spróbować kazimierskich
gofrów i lodów
Obiad
Góra Trzech Krzyży - wespniecie się na szczyt, który jest
jednym z najlepszych punktów
widokowych na całą okolicę.
Zamek i Baszta - zwiedzi-

W CENIE

Zakwaterowanie: 4 noclegi
Wyżywienie: 4 śniadania, 3 obiady,
2 suche prowianty, 3 kolacje, 1 grill
Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł)
Realizacja programu turystycznego,
opieka koordynatora przez cały czas
trwania wyjazdu i przewodników
lokalnych

cie słynny zespół zamkowy,
który składa się z okrągłej
wieży, zwaną basztą oraz ruin
zamku Kazimierza Wielkiego.

dzień

3

Śniadanie + suchy prowiant
Nałęczów - w tym słynnym
uzdrowisku poczujecie leczniczy mikroklimat, zwiedzicie
Muzeum Stefana Żeromskiego,
skosztujecie pyszności w Pijalni Czekolady, a także wejdziecie
na wodny kompleks Aquatonic.
Muzeum kowalstwa - zaprosimy Was na lekcję historii
rzemiosła polskiego. Podczas
warsztatów „Podkowa z masy
solnej” wykonacie podkowy
z zachowaniem wszelkich zasad
ich budowy. Wyroby upieczone
na miejscu będą doskonałą
pamiątką z Wojciechowa.
Obiadokolacja
Karaoke

dzień

4

Śniadanie
Albrechtówka - wybierzemy się
na pieszą wycieczką na jeden

z najpiękniejszych punktów
widokowych, skąd rozpościera
się przepiękny widok na panoramę Wisły z jej piaszczystymi
brzegami oraz Krowią Wyspą.
Piękno otwartej przestrzeni
pozwoli Wam głębiej odetchnąć,
odpocząć i nacieszyć oczy, a jest
czym…
Obiad
Rejs statkiem - tym razem
niepowtarzalny krajobraz okolic
Kazimierza będziecie podziwiać
z pokładu statku. A jest co!
Prawdziwy kazimierski relaks!
Kolacja
Mam Talent

dzień

5

Śniadanie + suchy prowiant
Wykwaterowanie
Puławy - na zakończenie
naszej wycieczki zwiedzicie
miasto, które ze względu na
swój rozwój kulturalny zyskało
miano „Polskich Aten”. Czekają
na Was same perełki polskiej
architektury: Pałac Czartoryskich, Świątynia Sybilli oraz
Domek Gotycki.
Wyjazd powrotny.

Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji

599

CENA OD

PLN

minimum 20 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników

36

Cena nie zawiera kosztu transportu (istnieje możliwość
zamówienia autokaru z dowolnego miejsca w Polsce).
Kolejność programu może ulec zmianie.
Istnieje możliwość skrócenia wycieczki.

w i ę c e j i n fo r m a cj i :

dzieciakiwpodrozy.pl
792-514-726

37

z wizytą na

dzień

podlasiu

1

Wyjazd spod szkoły.
Park Dzikich Zwierząt – na
terenie Puszczy Piskiej poczujecie się jak na safari. Większość
zwierząt jest zaprzyjaźnionych
z człowiekiem, dlatego też
możliwe jest wejście do niektórych gatunków na ich obszerne
wybiegi, a nawet karmienie,
głaskanie i podziwianie z bliska.
Co ważne – wiek nie ma znaczenia – super zabawa dla każdego!
Zakwaterowanie
Obiadokolacja
Kicz Party

dzień

W CENIE

2

Śniadanie
Spływ kajakowy – szum wody,
niesamowite widoki na lasy,
łąki, pola, ptaki wodne wijące
gniazda na brzegu – tak w kilku
słowach oddać można atmosferę panującą podczas spływu
rzeką Pisą. Długość trasy dostosujemy do Waszych możliwości.
Obiad
Team building – chcecie dobrze
współpracować, stać się zgranym zespołem, wybrać spośród
siebie prawdziwego lidera a przy
tym dobrze się bawić? To coś

Zakwaterowanie: 4 noclegi
Wyżywienie: 4 śniadania, 3 obiady,
1 suchy prowiant, 3 kolacje, 1 ognisko
Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł)
Realizacja programu turystycznego,
opieka: koordynatora przez cały czas
trwania wyjazdu, przewodników
lokalnych i ratownika wodnego

specjalnie dla Was! Podczas tych
zajęć poznacie siebie nawzajem,
a także nabierzecie zaufania.
Kolacja na patyku

dzień

3

Śniadanie
Kolejka tyrolska – pod okiem
wykwalifikowanego instruktora
czeka Was zjazd kolejką tyrolską.
Kilka metrów nad ziemią, wśród
pięknego krajobrazu i szumu
potoku przekonacie się czym
jest prawdziwa adrenalina.
Obiad
Wesoły tor przeszkód – szalony
bieg w workach, narty indiańskie, bieg z piłką, przeciąganie
liny, wyławianie jabłka z wody
to tylko niektóre z atrakcji jakie
Was czekają!
Kolacja
Nocna wyprawa – razem z przewodnikiem wybierzecie się do
Puszczy Piskiej, gdzie będziecie badać bunkry niemieckie
i liczne umocnienia wojskowe
z okresu II wojny światowej.

dzień

4

Śniadanie
Warsztaty kulinarne – tym
razem coś dla
smaku…

Zabawicie się w kucharzy,
spróbujecie
własnoręcznie
ulepić pierogi lub upiec ciasto
drożdżowe z kruszonką.
Obiad
Blanketball – siatkówka nie jest
Waszą najmocniejszą dyscypliną
sportu? Spokojnie, postaramy
się żebyście pokochali ją na
nowo!
Baloniada – super zabawa
dla młodszych i starszych! Od
Waszego refleksu okaże się kto
wyjdzie suchy, a kto przemoknięty do suchej nitki.
Slackline – chcielibyście zrobić
parę kroków na linie zawieszonej nad ziemią? Wydaje się
banalnie proste? Przekonacie
się sami!
Kolacja
Karaoke

dzień

5

Śniadanie + suchy prowiant
Wykwaterowanie
Skansen Kurpiowski – zwiedzicie jeden z najatrakcyjniejszych
zabytków w regionie. Skansen
tworzą także liczne zabudowania wiejskie m.in. młyny, karczmy, wiatraki. Przechadzając się
pomiędzy budynkami naprawdę
czuć klimat tego miejsca.
Wyjazd powrotny.

Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji

CENA OD

579

PLN

minimum 20 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników

38

Cena nie zawiera kosztu transportu (istnieje możliwość
zamówienia autokaru z dowolnego miejsca w Polsce).
Kolejność programu może ulec zmianie.
Istnieje możliwość skrócenia wycieczki.

w i ę c e j i n fo r m a cj i :

dzieciakiwpodrozy.pl
792-514-726
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malta

dzień

raj w zasięgu ręki

Spotkanie z przedstawicielem
biura na lotnisku.
Bezpośredni przelot na Maltę.
Transfer do hotelu, zakwaterowanie.
Obiadokolacja
Spotkanie
organizacyjne
(omówienie planu pobytu,
opis wycieczek fakultatywnych,
regulamin).

dzień

Zakwaterowanie: 7 noclegów
Wyżywienie: 6 lub 7 śniadań,
7 obiadokolacji

dzień

Transfer (z/na lotnisko), opieka
koordynatora przez cały czas trwania
wyjazdu, składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, opłata klimatyczna

1699

minimum 15 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników

40

Cena nie zawiera: kosztu transportu (lot czarterowy lub tanie linie
lotnicze) oraz obowiązkowej opłaty za realizację programu (bilety
wstępów do zwiedzanych obiektów, transport lokalny).
Kolejność programu może ulec zmianie.

3

Śniadanie
Blue
Grotto
(fakultatywnie) – przejedziecie do wioski
Żurrieq, aby zobaczyć jedną
z przyrodniczych i głównych
atrakcji Malty. Na miejscu będzie
możliwość
skosztowania
lokalnych
specjałów
m.in.
Ftira – przepysznej kanapki
z tuńczykiem i warzywami. Dla
chętnych rejs statkiem, by

Ubezpieczenie: KL, NNW, BP

PLN

2

Śniadanie
Golden Bay – pierwsze spotkanie z wyspą i od razu
czeka Was prawdziwa perełka piękna,
piaszczysta
plaża
położona przy klifie w północnozachodniej części Malty.
Obiadokolacja
Akcja-integracja

W CENIE

CENA OD

1

z bliska podziwiać Blue Grotto.
Obiadokolacja
Mdina by night – spacerując
krętymi, malowniczymi uliczkami, wśród licznych zaułków
poczujecie jakby czas stanął
w miejscu. Ze względu na
unikatową zabudowę miasta,
kręcono tu sceny do serialu „Gra
o tron”.

dzień

4

Śniadanie
Valetta – lubicie słońce, zabytki
lub wydarzenia kulturalne? To
koniecznie musicie odwiedzić
najbardziej
nasłonecznione
miasto w Europie, wpisane na
listę światowego dziedzictwa
UNESCO! W programie czeka
Was spacer wąskimi uliczkami, rejs tramwajem wodnym,
zwiedzanie ogrodów Upper
Barrakka, a także podziwianie
armatniej salwy honorowej.
Obiadokolacja
Pool Party (fakultatywnie)

dzień

5

Śniadanie
Comino – w trakcie całodniowej wycieczki na sąsiednią
wyspę, będziecie pod wrażeniem koloru wody oraz
podwodnych
krajobrazów,
które
umilają
nurkowanie
z rurką. Podczas rejsu z bliska

zobaczycie skaliste wybrzeże,
jaskinie i inne formacje skalne
w tej części Malty.
Obiadokolacja
Piana Party (fakultatywnie)

dzień

6

Śniadanie
Melieha Bay – jeżeli jesteście miłośnikami leżakowania
i smażenia się na skwarkę, to
z pewnością będziecie zachwyceni największą piaszczystą
i najbardziej obleganą plażą
na całej wyspie. Nie będziecie
chcieli wracać!
Obiadokolacja
Sliema by night

dzień

7

Śniadanie
Surfside Beach – ostatni dzień
wyjazdu, więc czas na plażowanie, kąpiel w morzu i totalny
relaks.
Obiadokolacja
Valetta by night

dzień

8

Śniadanie lub suchy prowiant
na drogę powrotną (w zależności od rozkładu lotu).
Wykwaterowanie z hotelu.
Transfer na lotnisko.
Bezpośredni przelot do Polski.

w i ę c e j i n fo r m a cj i :

dzieciakiwpodrozy.pl
792-514-726
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włochy

dzień

zabawa na maxa

Wyjazd spod szkoły. Przejazd
nocny do Włoch przez Czechy,
Austrię.

dzień

Przyjazd do Riccione w godzinach porannych.
Oltremare – zaczniemy od wizyty w parku tematycznym,
specjalizującym się w ochronie
określonych gatunków zwierząt zarówno na lądzie, jak i na
morzu. Będziecie uczestniczyć w
fascynujących pokazach tresury
delfinów. zobaczycie akwarium
z konikami morskimi i popłyniecie łódką na Wyspę Przygód.
Ponadto, obejrzycie zabawny
spektakl ze zwierzętami domowymi oraz pokaz tresury ptaków
drapieżnych. Całość wrażeń
dopełnią spektakle w kinie Imax
3D.
Zakwaterowanie w hotelu.
Obiadokolacja

W CENIE

Zakwaterowanie: 3 noclegi
Wyżywienie: 3 śniadania,
3 obiadokolacje

dzień

Ubezpieczenie: NNW, KL, BP

499

PLN

minimum 30 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników

42

Cena nie zawiera: transportu (istnieje możliwość zamówienia autokaru
z dowolnego miejsca w Polsce) oraz kosztów realizacji programu (bilety
wstępów do parków)
Kolejność programu może ulec zmianie

3

Śniadanie
Riwiera Adriatycka – szerokie, piaszczyste plaże, gwarancja słońca, czyste morze - to

Opieka koordynatora przez
cały czas trwania wyjazdu,
składka na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny,
opłata klimatyczna

CENA OD

1
2

wszystko sprawi, że szybko zaWłoską
pomnicie o szkole
atmosferę odnajdziecie także w
nadmorskich miejscowościach
pełnych eleganckich bulwarów,
rozmaitych sklepów z pamiątkami czy parków tematycznych.
Italia w miniaturze (fakultatywnie) – wyprawa do świata
pełnego miniaturowych modeli (ok. 270) najsłynniejszych
budowli architektonicznych i
krajobrazowych Włoch. Kraina
miniatur pozwoli Wam poczuć
się jak Guliwer w Krainie Liliputów i przyjrzeć się najsłynniejszym zabytkom z zupełnie innej
perspektywy. Park jednak to nie
tylko zwiedzanie… musicie mieć
czas na dobrą zabawę! Są tu
m.in. place z wieloma atrakcjami,
symulatory, zjeżdżalnie wodne.
Obiadokolacja

dzień

4

Śniadanie
Mirabilandia – tym razem czeka
Was podróż do największego
nad Adriatykiem wesołego miasteczka! Tonący w zieleni park
rozrywki o powierzchni 850.000
m² podzielony jest na 7 obszarów tematycznych (Bimboboli
- atrakcje dla dzieci, Adventureland - atrakcje przygodowe,

La citta di Sian Kaan - atrakcje
w Krainie Majów, La vecchia
Europa - tradycyjne atrakcje
z wesołych miasteczek, Motorworld - wszelkiego rodzaju
pojazdy wodne, drogowe i szynowe, Dolcevita Studios). Całość
oferuje 43 atrakcje, a oprócz
tego 12 spektakli. Mirabilandia
dostarcza wspaniałych wrażeń
dla każdego bez względu na wiek!
Obiadokolacja

dzień

5

Śniadanie
Wykwaterowanie z hotelu.
Mirabilandia – drugi dzień
pobytu to wypoczynek na terenie Mirabilandia Beach. Plaża
z basenami, wodne zjeżdżalnie,
rury, pontony i baseny sprawią
przyjemność każdemu z Was,
kto ma ochotę na aktywny
relaks w wodzie. Ostatnie minuty pobytu w parku to zapierający
dech w piersiach pokaz sztucznych ogni i kolorowa parada
bajkowych bohaterów.
W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną do Polski.

dzień

6

Powrót pod szkołę w godzinach
popołudniowych.

w i ę c e j i n fo r m a cj i :

dzieciakiwpodrozy.pl
792-514-726
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hiszpania

dzień

śródziemnomorski
klimat

Wyjazd spod szkoły.
Przejazd nocny przez Niemcy
i Francję.

dzień

W godzinach popołudniowych
przyjazd do hotelu.
Zakwaterowanie
Obiadokolacja
Costa Brava – czas na
zasłużony odpoczynek! Piaszczyste plaże, czyste morze,
gwarancja słońca – to wszystko
sprawi, że szybko zapomnicie
o szkole
Na „Dzikim wybrzeżu” znajdziecie malownicze
miasta i typowe wioski rybackie rozsiane wzdłuż skalistego
wybrzeża. Plaże ciągną się na
długości ponad 56 km długości! W ciągu roku odnotowuje
się tu przeszło 200 słonecznych dni, średnia temperatura
wynosi 24°C, a temperatura
wody w morzu osiąga 22°C.

W CENIE

Zakwaterowanie: 4 noclegi
Wyżywienie: 4 śniadania,
4 obiadokolacje

dzień

Ubezpieczenie: KL, NNW, BP

519

PLN

minimum 30 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników

44

Cena nie zawiera: transportu (istnieje możliwość zamówienia autokaru
z dowolnego miejsca w Polsce) oraz kosztów realizacji programu (bilety
wstępu do zwiedzanych atrakcji, przewodnicy lokalni).
Kolejność programu może ulec zmianie.

3

Śniadanie
Montserrat – czeka Was pobyt

Opieka koordynatora przez cały czas
trwania wyjazdu, składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, lokalny
podatek hotelowy

CENA OD

1
2

na górze, uznanej za cud natury. To tutaj, w zbudowanym na
wysokości ponad 1000 m n.p.m.
męskim klasztorze, od ponad
tysiąca lat przechowywana jest
figura Matki Boskiej. Uznawany jest aktualnie za drugi, po
Santiago
de
Compostela
ośrodek pielgrzymkowy w kraju.
Obiadokolacja

dzień

4

Śniadanie
Girona – zabierzemy Was
do najbardziej „rzymskiego
miasta” Hiszpanii, z łaźniami arabskimi, dawną żydowską dzielnicą, a także gotycką
katedrą. Wspaniale zachowane
średniowieczne stare miasto
pozwoli Wam poczuć atmosferę
Wieków Średnich.
Obiadokolacja

dzień

5

Śniadanie
Barcelona – nie możecie
ominąć miasta, które tętni
życiem o każdej porze dnia
i nocy. W programie czeka Was
spacer po Parku Güell wśród
bajecznej małej architektury
i bujnej roślinności, odwie-

dzicie słynny stadion Europy Camp Nou oraz muzeum
klubu FC Barcelona. Ponadto,
zobaczycie największa atrakcję
miasta - Sagrada Familia,
która zachwyca niepowtarzalnym, secesyjnym stylem.
Na koniec wybierzecie się na
spacer prowadzącą do portu
i najsłynniejszą w Barcelonie
aleją La Rambla.
Obiadokolacja

dzień

6

Śniadanie
Wykwaterowanie z hotelu.
Wyjazd w stronę Polski.
Przejazd nocny przez Francję i
Niemcy.

dzień

7

Powrót pod szkołę w godzinach
wieczornych.

Program fakultatywny:
Montserrat (wjazd kolejką).
Port Aventura (największy
park rozrywki w Katalonii).
Water World (miasteczko
wodne ze zjeżdżalniami).

w i ę c e j i n fo r m a cj i :

dzieciakiwpodrozy.pl
792-514-726
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czechy

dzień

relaks
u sąsiadów

1

Wyjazd z Polski.
Zakwaterowanie
Obiadokolacja
Rejs po Wełtawie – będziecie
podziwiać najpiękniejsze zakątki
Pragi z pokładu statku wycieczkowego! W trakcie godzinnego
rejsu zobaczycie oczywiście
Zamek Praski, przepłyniecie
pod Mostem Karola, a także
obejrzycie inne znaczące dzieła architektury historycznej
i współczesnej. Taki sposób
zwiedzania na pewno przypadnie Wam do gustu

dzień

2

Śniadanie
Praga – zwiedzanie stolicy Czech
zaczniemy spacerem na Plac
Hradczański. Po krótkiej przerwie, w czasie której będziecie
świadkami zmiany warty na
Hradčanach zwiedzicie Zamek
Królewski będący największym
kompleksem zamkowym na
świecie. Następnie odwiedzicie
Malá Stranę – jedną z najstarszych praskich dzielnic. Kolejnym punktem programu będzie
wzgórze Petřín, z którego rozciąga się przepiękna panorama

W CENIE

Zakwaterowanie: 3 noclegi
Wyżywienie: 3 śniadania,
3 obiadokolacje
Ubezpieczenie: KL, NNW, BP

miasta. Na chętnych czeka 299
schodów, którymi można się
dostać na taras widokowy Wieży
Petrińskiej. Czas na krótki odpoczynek, po którym zobaczycie
plac Maltański, ścianę Johna
Lennona oraz najsłynniejszy
praski zabytek jakim jest bez
wątpienia Most Karola.
Obiadokolacja
Kręgle Party – co powiecie na
turniej uczniowie vs. nauczyciele? Tutaj wiek nie ma znaczenia,
a siła i precyzja

kolegiackiej, kolumna diabła
oraz wyszehradzki cmentarz, na
którym pochowane są wybitne
osobistości czeskiego życia kulturalnego i politycznego.
Obiadokolacja
Praga by night – nawet jeśli
już zobaczyliście Hradczany czy
Most Karola, to odwiedzicie te
miejsca ponownie, tym razem
jednak po zmroku! Są one wtedy
pięknie oświetlone, co sprawia,
że roztacza się nad nimi aura
tajemniczości.

dzień

dzień

3

Śniadanie
Kutna Hora – koniecznie musicie odwiedzić miasteczko
wpisane na listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. I nie ma
się co dziwić, skoro zobaczyć
tu można niesamowicie piękne
zabytki, zwiedzić podziemne
korytarze dawnej kopalni srebra
oraz pospacerować po wąskich,
brukowanych uliczkach Starówki.
Praga – po południu wybierzemy
się do Vyšehradu, dzielnicy miasta nazywanej czasami „praską
twierdzą”. Zobaczycie tutaj: kościół św. Piotra i Pawła, najstarsza w Pradze romańska rotunda
św. Marcina, budynek kapituły

4

Śniadanie
Wykwaterowanie z hotelu.
Adrspach – Czechy to nie tylko
Praga. Tym razem zobaczycie
fantastyczny kamienny labirynt wyrzeźbiony siłami natury.
Z pewnością uwiodą Was
finezyjne formacje skalne i bajkowy klimat terenów. Nawet
krótki spacer między skałami o
niezwykłych kształtach potrafi
zawrócić w głowie i wyczerpać…
baterię w aparacie fotograficznym. Pamiętajcie, że w Skalnym
Mieście wskazane jest zadzieranie… głowy do góry
Wyjazd powrotny.
Powrót do Polski w godzinach
nocnych.

Opieka koordynatora przez cały czas
trwania wyjazdu

579

CENA OD

PLN

minimum 30 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników

46

Cena nie zawiera: transportu (istnieje możliwość zamówienia autokaru
z dowolnego miejsca w Polsce) oraz kosztów realizacji programu (bilety
wstępów do zwiedzanych atrakcji, przewodnicy lokalni).
Kolejność programu może ulec zmianie.

w i ę c e j i n fo r m a cj i :

dzieciakiwpodrozy.pl
792-514-726
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