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oRw „słowiniec” w Poddąbiu jest bezpośrednim organizatorem pre-
zentowanych w niniejszym katalogu imprez. Posiadamy :
• wieloletnie doświadczenie w organizacji imprez turystycznych jak 

również prowadzeniu ośrodka rehabilitacyjno-wczasowego 
• wpis do rejestru organizatorów i Pośredników Turystycznych nr 420  

prowadzony przez marszałka województwa Pomorskiego
• wpis do rejestru organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych nr 

oR/22/30/10
• wpis do rejestru ośrodków Rehabilitacyjnych nr oD/22/58/10
• obowiązkową Gwarancję oc dla organizatorów turystyki w Towa-

rzystwie Ubezpieczeń wzajemnych nr 08/2013/GD
• Polisę oc nr 903004270264
na Państwa życzenie chętnie prześlemy referencje otrzymane od szkół, 
instytucji i zakładów pracy po wykonanych imprezach.

Z dużą  radością przesyłamy do Państwa 
po raz kolejny nasz Katalog wycieczek 

szkolnych, zakładowych, biwaków i imprez 
śródrocznych. Przekazujemy w nim 

propozycje wyjazdów, które naszym zdaniem 
są doskonałym sposobem na poznanie 

nowych miejsc, śródrocznym odpoczynkiem 
od trudów pracy i nauki, sposobem na 

zebranie dodatkowej pozytywnej energii a 
co ważne w większości zostały sprawdzone 

przez naszych klientów.
Prowadząc od wielu lat organizację 

różnorodnych imprez turystycznych, 
wkładamy wiele wysiłku, aby każde zadanie 

zostało wykonane z należytą starannością, 
a osoby je realizujące miały pozytywne 

nastawienie do powierzonych im zadań, 
wykonując je w pełni profesjonalnie.
Katalog jest tylko naszą propozycją, 

chętnie podejmiemy się również 
opracowania dla Państwa  imprez według  
waszych projektów, pomysłów, wskazań. 
wierzymy, że wspólnie stworzymy udaną 

imprezę turystyczną, która jej uczestnikom na 
długo pozostanie w pamięci.

Aby ułatwić Państwu ocenę jakości 
naszych usług, chętnie przekażemy 

bezpośrednio wykaz szkół i instytucji które 
korzystały z naszych usług w roku 2014 
– rozmowa z naszymi klientami będzie 
najlepsza formą reklamy i oceny naszej 

wiarygodności!                  
Zapraszamy do przyjemnej lektury 

i kontaktu z naszym biurem.
                                                                                

Z turystycznymi pozdrowieniami                                                  
właściciele oRw słowiniec

Alicja Dobrowolska
Jan Huruk

szanowni Państwo!
 organizatorzy 

wycieczek szkolnych 
i pracowniczych!

Kilka słów o nas

Rezerwacja wycieczki – zgłoszenie
w przypadku chęci skorzystania z wybranej wycieczki należy zgłosić się 
telefonicznie, e-mailem lub osobiście do naszego biura, podając propo-
nowany termin, wybraną trasę oraz przypuszczalną ilość osób. 
Po uzgodnieniu programu oraz spraw organizacyjnych ,  Biuro przesy-
ła Państwu  umowę wycieczki z uwzględnieniem programu jak i innymi 
danymi organizacyjnymi. Po akceptacji lub dodatkowych uzgodnieniach 
podpisują Państwo umowę i odsyłają 1 egzemplarz do naszego biura. w 
uzgodnionym terminie następuje realizacja wycieczki. Zwracamy uwa-
gę, by jak najszybciej rezerwować wycieczkę, szczególnie na okres maja 
i czerwca! nie ponoszą Państwo z tego tytułu opłat, a mają pewność wy-
boru najlepszych noclegów.
Zakwaterowanie
Uczestnicy wycieczki są zakwaterowani w ośrodkach wczasowych,  schro-
niskach młodzieżowych, pensjonatach, kwaterach prywatnych i hotelach wg 
wybranego standardu i przeznaczenia wycieczki. Z większości obiektów ko-
rzystamy od kilku lat. Dla zakładów pracy rezerwujemy noclegi w hotelach i 
ośrodkach wczasowych, pensjonatach o odpowiednim standardzie.

Sprawy Organizacyjne
 czyli co, jak i kiedy 
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10% - 20% odpłatności
• Pozostała kwota na 14-18 dni przed wyjazdem
• w przypadku odwołania wycieczki z naszej winy gwa-

rantujemy pełny zwrot wpłaconej sumy!
• cena za wycieczkę uzależniona jest od wielkości gru-

py i środku transportu. Przy opisach tras mają Państwo 
zamieszczone ceny za poszczególne wielkości grup. 

Przy wycieczkach gdzie podana jest informacja „cena do 
wyliczenia” prosimy o kontakt z biurem, podanie ilości 
osób, miejsca wyjazdu oraz wybranej trasy – przygotuje-
my odpowiednią  kalkulację.
Pozostałe informacje
Poszczególne punkty programu wycieczki można wy-
mienić na inne, pod warunkiem ,że koszty zwiedzania 
będą podobne do tych, z których Państwo rezygnują. 
opiekę wychowawczo-pedagogiczną sprawują opieku-
nowie klas szkolnych uczestniczących w wycieczce.

Wyżywienie
na wszystkich wycieczkach  2 – 5 dniowych  w ramach 
wpisowego jest wliczone wyżywienie. w skład wyżywie-
nia wchodzą dwa posiłki dziennie: śniadanie i obiadoko-
lacja.
na życzenie organizatora jest możliwość zwiększenia 
wyżywienia do 3 posiłków za dodatkową odpłatnością. 
Transport
Transport grup wycieczkowych odbywa się uzgodnio-
nym środkiem transportu, wg wielkości grupy.  Autoka-
ry tylko i wyłącznie klasy turystycznej, korzystamy tylko z 
licencjonowanych firm transportowych o odpowiednim 
potencjale i standardzie.
Zabezpieczenie organizacyjne
nad  każdą grupą wycieczkową opiekę sprawuje pilot, a 
przy imprezach  kilkudniowych  dodatkowo  pracownik 
biura. Przy imprezach na naszym ośrodku opiekę nad 
grupa sprawuje kierownik ośrodka oraz instruktor kultu-
ralno-oświatowy

Organizator za odpłatność gwarantuje
• Zakwaterowanie   /  nie dotyczy wycieczek jednodnio-

wych /
• wyżywienie    
• Transport wg uzgodnienia
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ujętych w 

programie  (jeśli ujęte są w cenie)
• Przewodników do zwiedzanych obiektów
• Ubezpieczenie  nw uczestników i kadry
• Bezpłatny udział opiekunów / 1 na 15 /
• Pilota  wycieczki 
• stałą cenę – bez dopłat po powrocie!

Opłaty za wycieczkę
• Podane ceny są aktualne na rok 2015
• Preferujemy przystępne terminy wnoszenia opłat :
• na 2-3 miesiące przed terminem wyjazdu – wpłata 

Ważne! 
Porównując naszą ofertę 
z innymi, prosimy zauważyć, 
że nasze oferty zawierają 
ceny wstępów dla 
uczestników i opiekunów! 

ORW „Słowiniec”
Poddąbie   
ul. Promenada Słońca 24   
76-270 Ustka

Tel/Fax:  59 846-13-30
Tel. 59 846-13-31
kom. 517 117 550
GG  45036182     
e-mail: orwslowiniec@gmail.com

wszystkie zapytania - zgłoszenia 
prosimy kierować:

www.slowiniec.com
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2 dniSłowiński Park Narodowy – Ustka 
czołpino – wejście na wydmę czołpińską, zwiedzanie latarni morskiej w czołpinie, zwiedzanie 
muzeum Pomorza Środkowego w smołdzinie, wejście na górę Rowokół, skansen w Klukach, ogni-
sko z pieczeniem kiełbasek

Poranna gra terenowa z nagrodami, Ustka – rejs statkiem po morzu, wejście na latarnię morską, 
zwiedzanie muzeum chleba oraz Bunkrów

1

2

Propozycje dla grup szkolnych 
z noclegiem 

w ORW Słowiniec

Szanowni Wychowawcy!

Zapraszamy do zwiedzania Pomorza w oparciu o nasza bazę 
noclegowa i techniczną. Dla wszystkich poniżej prezentowanych 

wycieczek opracowujemy oddzielne programy i kosztorysy po 
uzyskaniu informacji o ilości osób, wybranej trasie, ilości dni 

i miejscu podstawienia autokaru. 
Noclegi w opcji wycieczek szkolnych w budynku murowanym 

o standardzie hotelowym + smaczne wyżywienie, bilety wstępów, 
autokar i wszystkie pozostałe świadczenia!

Dbamy też o kadrę wychowawczą – dla wszystkich opiekunów 
podczas pobytu w obiekcie 2 darmowe zabiegi lub masaże 

relaksacyjne!
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Podane trasy są tylko nasza propozycją. Chętnie opracujemy wycieczki 
i kosztorysy wg Państwa życzenia i co najważniejsze, nasze ceny są REALNE!!

3 dni

3 dni

Słowiński Park Narodowy – Ustka – Słupsk 
– Dolina Charloty

Słowiński Park Narodowy – Ustka - Łeba

czołpino – wejście na wydmę czołpińską, zwiedzanie latarni morskiej w czołpinie, zwiedzanie 
muzeum Pomorza Środkowego w smołdzinie, wejście na górę Rowokół, skansen w Klukach, ogni-
sko z pieczeniem kiełbasek

czołpino – wejście na wydmę czołpińską , zwiedzanie latarni morskiej w czołpinie,  zwiedzanie 
muzeum Pomorza Środkowego w smołdzinie, wejście na górę Rowokół, skansen w Klukach, ogni-
sko z pieczeniem kiełbasek

Poranna gra terenowa z nagrodami, Ustka – rejs statkiem po morzu, wejście na latarnię morską, 
zwiedzanie muzeum chleba oraz Bunkrów, wieczorny spacer nad morze z pochodniami

Poranna gra terenowa z nagrodami, Ustka – rejs statkiem po morzu, wejście na latarnię morską, 
zwiedzanie muzeum chleba oraz Bunkrów, wieczorny spacer nad morze z pochodniami

słupsk – zwiedzanie muzeum Pomorza Środkowego, wejście na Basztę czarownic, podziwianie Pa-
noramy słupska z wieży ratusza miejskiego, Redzikowo – basen, Dolina charlotty – Zoo, Fokarium

Poranna gra terenowa z nagrodami, Łeba – przejazd melexami, wejście na Górę Łącką - ruchome 
wydmy, latarnia morska lub Kraina Dinozaurów

1

1

2

2

2 dniSłupsk – Dolina Charlotty – Ustka 
słupsk – zwiedzanie muzeum Pomorza Środkowego, wejście na Basztę czarownic, podziwianie 
Panoramy słupska z wieży ratusza miejskiego, Redzikowo – basen, Dolina charlotty – Zoo, Foka-
rium, ognisko z pieczeniem kiełbasek

Poranna gra terenowa z nagrodami, Ustka – rejs statkiem po morzu, wejście na latarnię morską, 
zwiedzanie muzeum chleba oraz Bunkrów

1

2

2 dniSłowiński Park Narodowy
czołpino – wejście na wydmę czołpińską, zwiedzanie latarni morskiej w czołpinie,  zwiedzanie 
muzeum Pomorza Środkowego w smołdzinie, wejście na górę Rowokół, skansen w Klukach, ogni-
sko z pieczeniem kiełbasek

Poranna gra terenowa z nagrodami, Łeba – przejazd melexami, wejście na Górę Łącką - ruchome 
wydmy, latarnia morska

1

2

2 dniSłowiński Park Narodowy – Łeba 
czołpino – wejście na wydmę czołpińską, zwiedzanie latarni morskiej w czołpinie, zwiedzanie 
muzeum Pomorza Środkowego w smołdzinie, wejście na górę Rowokół, skansen w Klukach, ogni-
sko z pieczeniem kiełbasek

Poranna gra terenowa z nagrodami, Łeba – muzeum Dinozaurów, wejście na latarnię morską, rejs 
statkiem po morzu

1

2

3

3
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815

Wycieczki 
pracownicze 
ze stałymi 
terminami

wycieczka  
autokarowa

(możliwość realizacji 
powyższego programu 

w innych terminach)

Wilno – Kowno 
– Troki - Mazury

”

zł
osobę

TeRmin:

30 kwietnia – 4 maja 2015
3 czerwca – 7 czerwca 2015

1

dz
ie

ń

wieczorny wyjazd z miejscowości : Koszalin, sławno, słupsk, lębork, Gdy-
nia, Gdańsk (wyjazd z innych miejscowości za dopłatą, wg dodatkowych ki-
lometrów)

2

dz
ie

ń

Dojazd do wilna, zakwaterowanie, śniadanie, zwiedzanie z przewodnikiem 
wileńskiej starówki, m.in.  ostrej Bramy, kościoła Św. Teresy, cerkwi Św. Du-
cha, Klasztoru Bazylianów, Placu Ratuszowego, Uniwersytetu wileńskiego, 
kościoła św. Anny, muzeum A. mickiewicza, kościoła Św. Apostołów Piotra 
i Pawła, katedry z podziemiami; cmentarza na Rossie. obiadokolacja. noc-
leg w hotelu

3
dz

ie
ń

Godz. 8.00 – śniadanie, godz. 9.00 Przejazd do Trok – zwiedzanie zamku 
gotyckiego na wyspie;  powrót do wilna – cd, spaceru po starym mieście 
z przewodnikiem. obiadokolacja i zabawa z zespołem muzycznym. noc-
leg w hotelu 

4

dz
ie

ń

Śniadanie, wyjazd do Kowna – zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in. sta-
re miasto, które malowniczo rozpościera się wokół zbiegu obu rzek, two-
rząc fascynujące połączenie architektury z historią. Zobaczymy ponadto ruiny 
zamku z Xiii-XVi w. – cichego świadka bitew, jakie toczyły się pomiędzy li-
twą a rycerzami zakonu krzyżackie, Kościoły witolda oraz św. Jerzego – czas 
wolny na wileńskiej, starówce wyjazd do Giżycka.  obiadokolacja. Rejs stat-
kiem po jez. mazurskich z degustacja (ok. 2 h) nocleg. 

5

dz
ie

ń

Śniadanie. Przejazd do Gierłoży – zwiedzanie wilczego szańca – kwatery Hi-
tlera. Święta lipka – bazylika, obiad. Powrót do miejsca zamieszkania, zakoń-
czenie imprezy.

Za odpłatność gwarantujemy: zakwaterowanie, 2 noclegi – hotel **/***  
w wilnie, 1 nocleg – ośrodek w Giżycku, pokoje 2 lub 3osobowe z łazienkami 
i TV. wyżywienie: dwa posiłki dziennie – zaczynając od śniadania w drugim dniu 
imprezy, kończąc obiadem w piątym  dniu imprezy, transport autokarem klasy 
turystycznej, ubezpieczenie nw i Kl, obsługę pilota oraz przewodnika w wilnie, 
Kownie i Trokach, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu.

775

Jedni twierdzą, że Praga jest 
najpilniejsza wiosną, gdy 
w kwiatach tonie Ogród 
Królewski, inni, że jesienią, 
bo wówczas zbocza nad 
Wełtawą przybierają 
złote i czerwone barwy, 
a jeszcze inni, że zimą, kiedy 
dachy na Małej Stranie 
przykrywają śnieżne dywany. 
A ona jest po prostu urodziwa 
zawsze, o każdej porze roku.

wycieczka  
autokarowa

Praga 
miasto zakochanych

”

zł
osobę

TeRmin:

30 kwietnia – 4 maja 2015
3 czerwca – 7 czerwca 2015

1

dz
ie

ń

wieczorny wyjazd z miejscowości: Gdańsk, Gdynia, lębork, słupsk, sławno, 
Koszalin, szczecinek, – przejazd do Pragi.

2

dz
ie

ń

Dojazd do Pragi, po śniadaniu  zwiedzanie Pragi – Hradczan i malej strany. 
Zaczynamy zwiedzanie od Biblioteki Klasztoru na strahowie, następnie spa-
cer po Hradczanach, po drodze piękne pałace hradczańskie, loreta (wejdzie-
my do środka), Ratusz Hradczański. Dalej zabudowania Zamku Praskiego, 
stary Pałac Królewski, Katedra Św. wita, wacława i wojciecha, Bazylika Św. 
Jerzego, Złota Uliczka (przejście w cenie). obiadokolacja z degustacją cze-
skiego złotego trunku. czas wolny. Po południu spacer  mostem Karola. wie-
czorem (dla chętnych – dodatkowo płatne !) udział w spektaklu „światło-dź-
więk”- Kriżikowej Fontannie. Powrót do hotelu i nocleg.

3

dz
ie

ń

Po śniadaniu przejazd do miasta zwanego królem czeskich uzdrowisk- Kar-
lowych warów. wizyta w muzeum Becherowki (z degustacją) i spacer po 
mieście. czas wolny na obiad i powrót do Pragi na dalsze zwiedzanie: stare i 
nowe miasto - Plac wacława- miejsce historycznych wydarzeń, dziś główna 
arteria miasta, lucerna, ogrody Franciszkańskie, Kościół Panny marii Śnieżnej, 
Uniwersytet Karola, Teatr stanów, Dom miejski-najlepszy przykład secesji w 
Pradze, Brama Prochowa, Rynek starego miasta z ratuszem i słynnym Zega-
rem orloj oraz pomnik Jana Husa. wieczorem powrót do hotelu na nocleg.
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4
dz

ie
ń

Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Kutnej Hory - jednego z najcie-
kawszych i najcenniejszych miejsc w okolicach Pragi, miasta wpisanego na li-
stę Światowego dziedzictwa Kulturalnego Unesco, w średniowieczu dru-
giego co do wielkości po Pradze miasta czech, zwiedzanie Katedry Św. Bar-
bary, spacer po mieście. szklarska Poręba – wodospad szklarka i muzeum 
Ziemi JUnA. obiadokolacja. ognisko z imprezą integracyjną

5

dz
ie

ń

Śniadanie, Powrót do miejsc wyjazdowych

Za odpłatność gwarantujemy: zakwaterowanie, 2 noclegi – hotel **,*** 
w Pradze, 1 nocleg w szklarskiej Porębie, pokoje 2 lub 3osobowe z 
łazienkami i TV. wyżywienie: dwa posiłki dziennie – od obiadokolacji w drugim 
dniu imprezy do obiadokolacji w czwartym dniu imprezy, transport autokarem 
klasy turystycznej, ubezpieczenie nw i Kl, obsługę pilota oraz przewodnika 
w Pradze, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu.

Saksonia - Drezno”

875

wycieczka  
autokarowa

zł
osobę

TeRmin:

30 kwietnia – 4 maja 2015
3 czerwca – 7 czerwca 2015

1

dz
ie

ń

wieczorny wyjazd z miejscowości: Gdańsk, Gdynia, lębork, słupsk, sławno, 
Koszalin, szczecinek, nocny przejazd do Zgorzelca 

2

dz
ie

ń

Śniadanie. Przejazd do niemiec. Zwiedzanie Budziszyna. spacer po ma-
lowniczym starym mieście (katedra, Domstift, zamek orenburg). następ-
nie przejazd widokowymi trasami do Hohenstein - niezwykle malowniczego, 
dosłownie przyklejonego do stromych lesistych zboczy, miasteczka zdające-
go się niknąć w cieniu potężnego zamczyska, górującego na doliną Polenzalt. 
Kolejnym punktem zwiedzania będzie stolpen z potężnym średniowiecznym 
zamczyskiem wzniesionym z bazaltowych bloków. Zasłynęło ono jako wię-
zienie pięknej i przebiegłej metresy Augusta mocnego, hrabiny Anny cosel. 
Przejazd do hotelu. Kolacja.

3

dz
ie

ń

Drezno - zwiedzanie miasta. w programie m.in.: objazd po mieście - zwie-
dzanie okolic, dzielnic z pięknymi pałacami na wzgórzach, proponujemy 
zwiedzanie muzeum Kraszewskiego - upamiętniające jedną z najbardziej zna-
czących osobistości Polski - Józefa ignacego Kraszewskiego, przejazd do cen-
trum miasta - spacer po starówce: Zwinger - architektoniczny klejnot Dre-
zna. w skład kompleksu wchodzą: Galeria malarska Dawnych mistrzów, 
nymphenbad z kaskadami, brama Kronentor ze swoimi Galeriami, zbrojow-
nia i muzeum Porcelany. następnie opera sempera na Placu Teatralnym, Za-
mek, w którym znajdują się następujące muzea: skarbiec - Grünes Gewöl-
be (zielone sklepienie) - uważane za najbogatszy zbiór klejnotów, następnie 
zwiedzanie Frauenkirche (kościoła naszej Ukochanej Pani) - luterańskiej bu-
dowli należącej do jedynych w swoim rodzaju dokonań budowlanych w eu-
ropie, następnie Kościół Hofkirche (nadworny). w godzinach wieczornych 
przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicy Drezna

4

dz
ie

ń

Po śniadaniu przejazd do miśni. spacer po średniowiecznej starówce, zwie-
dzanie wspaniałej Katedry miśnieńskiej, następnie  manufaktury porcelany – w 
której ręcznie maluje się porcelanę. Po zwiedzaniu wyjazd w drogę powrot-
ną do Polski, po przekroczeniu granicy – obiadokolacja, Przejazd do Zielonej 
Góry – zakwaterowanie, wieczór przy lampce regionalnego wina.

5

dz
ie

ń

Śniadanie, spacer po Zielonej Górze z przewodnikiem, wyjazd w drogę po-
wrotną do miejsc zamieszkania

Za odpłatność gwarantujemy: zakwaterowanie, 3 noclegi – hotel/pensjonat , 
pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami . wyżywienie: dwa posiłki dziennie – od 
śniadania w drugim dniu imprezy do śniadania w czwartym dniu, transport 
autokarem klasy turystycznej, ubezpieczenie nw i Kl obsługę pilota oraz 
przewodnika na Berlin, realizację programu oraz bilety wstępów do obiektów 
zwiedzanych wewnątrz. 
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815

wycieczka  
autokarowa

zł
osobę

TeRmin:

1 maja – 4 maja  2015
4 czerwca – 7 czerwca 2015

1

dz
ie

ń

Poranny wyjazd z miejscowości: Gdańsk, Gdynia, lębork, słupsk, sławno, 
Koszalin, sławno, przejazd do Poczdamu – zwiedzanie Ratusza, Katedry, Park 
sanssouci, czas wolny. Przejazd do Berlina , zakwaterowanie, obiadokolacja.

2

dz
ie

ń

Śniadanie. wyjazd do centrum Berlina. spacer słynną Unter den linden- w 
przeszłości miejsce defilad Armii czerwonej. Zobaczymy Bramę Branden-
burską,  budynki Uniwersytetu Humboldta, opery Berlińskiej, pomnik wil-
helma iV i neue wache- Pomnik nieznanego Żołnierza oraz miejsce wyda-
rzeń z 1933, Bebelplatz, na którym z rozkazu Hitlera spalono tysiące książek. 
Zwiedzimy katolicki kościół Św. Jadwigi. czas wolny na najpiękniejszym pla-
cu Berlina- Gendarmenmarkt.  Zwiedzimy Berliner Dom- protestancką ka-
tedrę . Kolejnym punktem programu będzie wyspa muzeów. w jednym z 
nim - Pergamonie zobaczymy słynny ołtarz i bramę targową z miletu. spacer 
parkiem  marksa i engelsa do dzielnicy nikolaiviertel z siedzibą władz miej-
skich- Rotes Rathaus. Po południu udamy się na Alexanderplatz z wieżą tele-
wizyjną i tarasem widokowym na wysokości 203,8 metra. Powrót do miejsca 
zakwaterowania, obiadokolacja.

3

dz
ie

ń

Po śniadaniu wyjazd z hotelu. Przejazd ulicą 17 czerwca, nazwaną tak na 
cześć wydarzeń z 1953 roku. Zobaczymy pomnik Żołnierza Radzieckiego 
oraz statuę wolności siegessaule. Dzielnicę rządową będziemy podziwiać z 
tarasu widokowego parlamentu niemieckiego- Reichstagu. Zobaczymy także 
Pomnik Holocaustu oraz Potsdamer Platz (sony center). Tego dnia proponu-
jemy checkpoint- charlie- najsłynniejsze przejście graniczne między wschod-
nią a zachodnią strefą Berlina w okresie zimnej wojny . następnie przejazd 
autokarem pod east side Galery, czyli pod jedyny zachowany kawałek we-
wnętrznego odcinka muru Berlińskiego na długości ok. 1,8 km. w pobliżu 
znajduje się jeden z najstarszych mostów w mieście oberbaumbruecke. od-
wiedzimy również dzielnicę Gesundbrunnen, w której zachowano resztki ze-
wnętrznego muru Berlińskiego wraz ze strażnicą. na zakończenie dnia bę-
dziemy podziwiali stadion olimpijski, arenę wielu największych imprez spor-
towych w XX i XXi wieku. Przejazd pod Dworzec Zoo, gdzie rozgrywa się 
akcja książki „my, dzieci z dworca Zoo”. Zobaczymy Kościół Pamięci cesa-
rza wilhelma, którego wieża jest wciąż żywym dowodem okrucieństwa woj-
ny. następnie przejdziemy słynną ulicą Ku’damm, nazywaną niemieckimi Po-
lami elizejskimi. Zobaczymy największy dom handlowy zachodniego świa-
ta- KaDewe powrót do miejsca zakwaterowania. obiadokolacja.

4

dz
ie

ń

Śniadanie, wyjazd z hotelu. wypoczynek na wyspie Tropikalnej pod Berli-
nem. odkryjemy świat lasu tropikalnego, morza Południowego i bajecznej 
laguny Bali. wyjazd w kierunku Polski. Po przekroczeniu granicy – obiadoko-
lacja, powrót do miejsca zamieszkania 

Za odpłatność gwarantujemy: zakwaterowanie, 3 noclegi – hotel/pensjonat , 
pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami. wyżywienie: dwa posiłki dziennie – od 
śniadania w pierwszym dniu imprezy do obiadokolacji w czwartym dniu, 
transport autokarem klasy turystycznej, ubezpieczenie nw i Kl obsługę pilota 
oraz przewodnika na Berlin, realizację programu oraz bilety wstępów do 
obiektów zwiedzanych wewnątrz. 

Berlin – 
Poczdam 

– Tropikalna 
Wyspa

”
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Propozycje 
na 

wycieczki 
szkolne

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego: 

20-29 osób – 675 zł
30-39 osób – 596 zł
40-49 osób – 568 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj słupskiego:
 20-29 osób – 645 zł
30-39 osób – 583 zł
40-49 osób – 554 zł

Koszt uczestnictwa z byłego woj. koszalińskiego, 
pilskiego: 

20-29osób – 626 zł
30-39 osób – 579 zł
40-49 osób – 545 zł

Berlin – Poczdam”
1

dz
ie

ń

wyjazd ze wskazanej  miejscowości , przejazd do Poczdamu – zwiedzanie 
Ratusza, Katedry, Park sanssouci, czas wolny. Przejazd do Berlina , zakwate-
rowanie, obiadokolacja

2

dz
ie

ń

Śniadanie. wyjazd do centrum Berlina. spacer słynną Unter den linden. Zo-
baczymy Bramę Brandenburską, a także budynki Uniwersytetu Humbold-
ta, opery Berlińskiej, pomnik wilhelma iV i neue wache- Pomnik niezna-
nego Żołnierza oraz miejsce wydarzeń z 1933, Bebelplatz na którym z roz-
kazu Hitlera spalono tysiące książek. Zwiedzimy katolicki kościół Św. Jadwi-
gi.  czas wolny na najpiękniejszym placu Berlina - Gendarmenmarkt. wizy-
ta w czekoladowym sklepie.
Kolejnym punktem programu będzie wyspa muzeów. w jednym z nim - Per-
gamonie zobaczymy słynny ołtarz i bramę targową z miletu. Przejazd pod 
Dworzec Zoo, gdzie rozgrywa się akcja książki „my, dzieci z dworca Zoo”. 
Zobaczymy Kościół Pamięci cesarza wilhelma, którego wieża jest wciąż ży-
wym dowodem okrucieństwa wojny. następnie przejdziemy słynną ulicą Ku-
’damm, nazywaną niemieckimi Polami elizejskimi. Zobaczymy największy 
dom handlowy zachodniego świata- Ka Dewe powrót do miejsca zakwate-
rowania. obiadokolacja. Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja

3

dz
ie

ń

Po śniadaniu wyjazd z hotelu. Przejazd ulicą 17 czerwca, nazwaną tak na 
cześć wydarzeń z 1953 roku. Zobaczymy pomnik Żołnierza Radzieckiego 
oraz kolumnę zwycięstwa  siegessaule. Dzielnicę rządową będziemy podzi-
wiać z tarasu widokowego parlamentu niemieckiego- Reichstagu. Zobaczy-
my także Pomnik Holocaustu oraz Potsdamer Platz (sony center). Tego dnia 
proponujemy checkpoint- charlie- najsłynniejsze przejście graniczne między 
wschodnią a zachodnią strefą Berlina w okresie zimnej wojny . następnie 
przejazd autokarem pod east side Galery, czyli pod zachowany kawałek we-
wnętrznego odcinka muru Berlińskiego na długości ok. 1,8 km. w pobliżu 
znajduje się jeden z najstarszych mostów w mieście oberbaumbruecke. na 
zakończenie pobytu będziemy podziwiali stadion olimpijski , arenę wielu naj-
większych imprez sportowych w XX i XXi wieku. wyjazd w kierunku Polski. 
po przekroczeniu granicy – obiadokolacja, powrót do miejsca zamieszkania 

• w kosztach wycieczki uwzględniono 
wstępy na kwotę 12 euro, jest 
możliwość zmniejszenia tych kosztów

• ceny dotyczą wycieczek szkolnych 
– zakwaterowanie w warunkach 
turystycznych – ośrodki wczasowe, 
domki, schroniska, internaty, ośrodki 
młodzieżowe

3 dni

UwAGA

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego: 

20-29 osób – 715 zł
30-39 osób – 636 zł
40-49 osób – 608 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj słupskiego:
 20-29 osób – 685 zł
30-39 osób – 623 zł
40-49 osób – 594 zł

Koszt uczestnictwa z byłego woj. koszalińskiego, 
pilskiego: 

20-29 osób – 666 zł
30-39 osób – 619 zł
40-49 osób – 585 zł

Berlin – Poczdam 
- Tropikalna Wyspa

”
1

dz
ie

ń

wyjazd ze wskazanej miejscowości, przejazd do Poczdamu – zwiedzanie Ra-
tusza, Katedry, Park sanssouci, czas wolny. Przejazd do Berlina, zakwatero-
wanie, obiadokolacja

2

dz
ie

ń

Śniadanie. wyjazd do centrum Berlina. spacer słynną Unter den linden. Zo-
baczymy Bramę Brandenburską, a także budynki Uniwersytetu Humbold-
ta, opery Berlińskiej, pomnik wilhelma iV i neue wache- Pomnik niezna-
nego Żołnierza oraz miejsce wydarzeń z 1933, Bebelplatz, na którym z roz-
kazu Hitlera spalono tysiące książek. Zwiedzimy katolicki kościół Św. Jadwi-
gi. Kolejnym punktem programu będzie wyspa muzeów. w jednym z nim 
- Pergamonie zobaczymy słynny ołtarz i bramę targową z miletu. Przejazd 
pod Dworzec Zoo, gdzie rozgrywa się akcja książki „my, dzieci z dworca 
Zoo”. Zobaczymy Kościół Pamięci cesarza wilhelma, którego wieża jest 
wciąż żywym dowodem okrucieństwa wojny. następnie przejdziemy słyn-
ną ulicą Ku’damm, nazywaną niemieckimi Polami elizejskimi. Zobaczymy naj-
większy dom handlowy zachodniego świata- KaDewe oraz Potsdamer Platz 
(sony center). powrót do miejsca zakwaterowania . obiadokolacja. Powrót 
do miejsca zakwaterowania.

3

dz
ie

ń

Śniadanie, wyjazd z hotelu. wypoczynek na wyspie Tropikalnej pod Berli-
nem. odkryjemy świat lasu tropikalnego, morza Południowego i bajecznej 
laguny Bali. wyjazd w kierunku Polski. Po przekroczeniu granicy – obiadoko-
lacja, powrót do miejsca zamieszkania. 

• w kosztach wycieczki uwzględniono 
wstępy na kwotę 22 euro, jest 
możliwość zmniejszenia tych kosztów

• ceny dotyczą wycieczek szkolnych 
– zakwaterowanie w warunkach 
turystycznych – ośrodki wczasowe, 
domki, schroniska, internaty, ośrodki 
młodzieżowe.

3 dni

UwAGA
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dz
ie

ń

Berlin trochę inaczej…”
1

dz
ie

ń

wyjazd ze wskazanej  miejscowości, przejazd do Berlina – zwiedzanie mu-
zeum Techniki, stadionu olimpijskiego oraz wieczorny spacer po ogrodach 
Świata, zakwaterowanie, obiadokolacja.

2

dz
ie

ń

Śniadanie. wyjazd do centrum Berlina. spacer słynną Unter den linden- w 
przeszłości miejsce defilad Armii czerwonej. Zobaczymy Bramę Branden-
burską, a także budynki Uniwersytetu Humboldta, opery Berlińskiej, pomnik 
wilhelma iV i neue wache- Pomnik nieznanego Żołnierza oraz miejsce wy-
darzeń z 1933, Bebelplatz, na którym z rozkazu Hitlera spalono tysiące ksią-
żek. Zwiedzimy katolicki kościół św. Jadwigi. czas wolny na najpiękniejszym 
placu Berlina- Gendarmenmarkt. 
Kolejnym punktem programu będzie wyspa muzeów. w jednym z nim - 
Pergamonie zobaczymy słynny ołtarz i bramę targową z miletu. Przejazd pod 
Dworzec Zoo, gdzie rozgrywa się akcja książki „my, dzieci z dworca Zoo”. 
Zobaczymy Kościół Pamięci cesarza wilhelma, którego wieża jest wciąż ży-
wym dowodem okrucieństwa wojny. następnie przejdziemy słynną ulicą Ku-
’damm, nazywaną niemieckimi Polami elizejskimi. Zobaczymy największy 
dom handlowy zachodniego świata- KaDewe powrót do miejsca zakwate-
rowania. obiadokolacja. 

3 Po śniadaniu wyjazd z hotelu. Przejazd ulicą 17 czerwca, nazwaną tak na 
cześć wydarzeń z 1953 roku. Zobaczymy pomnik Żołnierza Radzieckiego 
oraz statuę wolności siegessaule. Dzielnicę rządową będziemy podziwiać z 
tarasu widokowego parlamentu niemieckiego- Reichstagu. Zobaczymy także 
Pomnik Holocaustu oraz Potsdamer Platz (sony center). Tego dnia proponu-
jemy checkpoint- charlie- najsłynniejsze przejście graniczne między wschod-
nią a zachodnią strefą Berlina w okresie zimnej wojny oraz  muzeum „Topo-
grafia Terroru – siedzibą Gestapo i ss”. wyjazd w kierunku Polski, obiadoko-
lacja po przekroczeniu granicy, powrót do miejsca zamieszkania.

Berlin w dwa dni”
1

dz
ie

ń

wyjazd ze wskazanej  miejscowości, przejazd do Berlina wyjazd do centrum 
Berlina. spacer słynną Unter den linden - w przeszłości miejsce defilad Armii 
czerwonej. Zobaczymy Bramę Brandenburską, a także budynki Uniwersy-
tetu Humboldta, opery Berlińskiej, pomnik wilhelma iV i neue wache- Po-
mnik nieznanego Żołnierza oraz miejsce wydarzeń z 1933, Bebelplatz, na 
którym z rozkazu Hitlera spalono tysiące książek. Zwiedzimy kościół św. Ja-
dwigi. czas wolny na najpiękniejszym placu Berlina- Gendarmenmarkt. wi-
zyta z czekoladowym sklepie.
Kolejnym punktem programu będzie wyspa muzeów. w jednym z nim - 
Pergamonie zobaczymy słynny ołtarz i bramę targową z miletu. Zobaczymy 
także Pomnik Holocaustu oraz Potsdamer Platz (sony center). Zakwatero-
wanie, obiadokolacja.

2

dz
ie

ń

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd pod Dworzec Zoo, gdzie rozgrywa 
się akcja książki „my, dzieci z dworca Zoo”. Zobaczymy Kościół Pamięci ce-
sarza wilhelma, którego wieża jest wciąż żywym dowodem okrucieństwa 
wojny. następnie przejdziemy słynną ulicą Ku’damm, nazywaną niemieckimi 
Polami elizejskimi. Zobaczymy największy dom handlowy zachodniego świa-
ta- KaDewe, powrót do miejsca zakwaterowania. Przejazd ulicą 17 czerw-
ca, nazwaną tak na cześć wydarzeń z 1953 roku. Zobaczymy pomnik Żoł-
nierza Radzieckiego oraz statuę wolności siegessaule. Dzielnicę rządową bę-
dziemy podziwiać z tarasu widokowego parlamentu niemieckiego- Reichsta-
gu. wyjazd do Polski. obiadokolacja po przekroczeniu granicy. Powrót do 
miejsca wyjazdu.

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego: 

20-29 osób – 711 zł
30-39 osób – 632 zł
40-49 osób – 604 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj słupskiego:
 20-29 osób – 681 zł
30-39 osób – 619 zł
40-49 osób – 590 zł

Koszt uczestnictwa z byłego woj. koszalińskiego, 
pilskiego: 

20-29osób – 662 zł
30-39 osób – 615 zł
40-49 osób – 581 zł

• w kosztach wycieczki uwzględniono 
wstępy na kwotę 21 euro, jest 
możliwość zmniejszenia tych kosztów

• ceny dotyczą wycieczek szkolnych 
– zakwaterowanie w warunkach 
turystycznych – ośrodki wczasowe, 
domki, schroniska, internaty, ośrodki 
młodzieżowe.

3 dni

UwAGA

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego: 

20-29 osób – 529 zł
30-39 osób – 476 zł
40-49 osób – 449 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj słupskiego:
 20-29 osób – 515 zł
30-39 osób – 461 zł
40-49 osób – 435 zł

Koszt uczestnictwa z byłego woj. koszalińskiego, 
pilskiego: 

20-29osób – 487 zł
30-39 osób – 452 zł
40-49 osób – 425 zł

• w kosztach wycieczki uwzględniono 
wstępy na kwotę 8 euro, jest 
możliwość zmniejszenia tych kosztów

• ceny dotyczą wycieczek szkolnych 
– zakwaterowanie w warunkach 
turystycznych – ośrodki wczasowe, 
domki, schroniska, internaty, ośrodki 
młodzieżowe

2 dni

UwAGA
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1 dzień

dz
ie

ń

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego: 

20-29 osób – 579 zł, 30-39 osób – 516 zł
40-49 osób – 489 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj słupskiego:
 20-29 osób – 555 zł, 30-39 osób – 501 zł

40-49 osób – 475 zł
Koszt uczestnictwa z byłego woj. koszalińskiego, 

pilskiego: 
20-29osób – 527 zł, 30-39 osób – 482 zł

40-49 osób – 465 zł

Berlin – Tropikalna Wyspa”
1 wyjazd ze wskazanej  miejscowości, przejazd do Berlina. Zwiedzanie cen-

trum Berlina. spacer słynną Unter den linden- w przeszłości miejsce defilad 
Armii czerwonej. Zobaczymy Bramę Brandenburską, a także budynki Uni-
wersytetu Humboldta, opery Berlińskiej, pomnik wilhelma iV i neue wa-
che- Pomnik nieznanego Żołnierza oraz miejsce wydarzeń z 1933, Bebel-
platz, na którym z rozkazu Hitlera spalono tysiące książek. Zobaczymy kościół 
św. Jadwigi. czas wolny na najpiękniejszym placu Berlina- Gendarmenmarkt. 
Kolejnym punktem programu będzie wyspa muzeów. w jednym z nich - 
Pergamonie zobaczymy słynny ołtarz i bramę targową z miletu. Zobaczymy 
także Pomnik Holocaustu oraz Potsdamer Platz (sony center). Zakwatero-
wanie, obiadokoalcja

2

dz
ie

ń

Śniadanie, wyjazd z hotelu. wypoczynek na wyspie Tropikalnej pod Berli-
nem. odkryjemy świat lasu tropikalnego, morza Południowego i bajecznej 
laguny Bali. wyjazd w kierunku Polski. Po przekroczeniu granicy – obiadoko-
lacja, powrót do miejsca zamieszkania.

• w kosztach wycieczki uwzględniono wstępy na 
kwotę 8 euro, jest możliwość zmniejszenia tych 
kosztów

• ceny dotyczą wycieczek szkolnych – 
zakwaterowanie w warunkach turystycznych 
– ośrodki wczasowe, domki, schroniska, internaty, 
ośrodki młodzieżowe

2 dni

UwAGA

dz
ie

ń

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego: 

20-29 osób – 539 zł, 30-39 osób – 476 zł
40-49 osób – 449 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj słupskiego:
 20-29 osób – 515 zł, 30-39 osób – 461 zł

40-49 osób – 435 zł
Koszt uczestnictwa z byłego woj. koszalińskiego, 

pilskiego: 
20-29osób – 367 zł, 30-39 osób – 322 zł

40-49 osób – 305 zł

Berlin – Poczdam”
1 wyjazd ze wskazanej  miejscowości, przejazd do Berlina. Zwiedzanie centrum 

Berlina. spacer słynną Unter den linden- w przeszłości miejsce defilad Armii 
czerwonej. Zobaczymy Bramę Brandenburską, a także budynki Uniwersyte-
tu Humboldta, opery Berlińskiej, pomnik wilhelma iV i neue wache- Pomnik 
nieznanego Żołnierza oraz miejsce wydarzeń z 1933, Bebelplatz, na którym 
z rozkazu Hitlera spalono tysiące książek. Zobaczymy kościół św. Jadwigi. czas 
wolny na najpiękniejszym placu Berlina- Gendarmenmarkt. Kolejnym punktem 
programu będzie wyspa muzeów. w jednym z nich - Pergamonie zobaczymy 
słynny ołtarz i bramę targową z miletu. Zobaczymy także Pomnik Holocaustu 
oraz Potsdamer Platz (sony center). Zakwaterowanie, obiadokolacja.

2

dz
ie

ń

Śniadanie, wyjazd z hotelu. cd. zwiedzania Berlina, m.in. przejazd pod Dwo-
rzec Zoo, gdzie rozgrywa się akcja książki „my, dzieci z dworca Zoo”. Zo-
baczymy Kościół Pamięci cesarza wilhelma, którego wieża jest wciąż ży-
wym dowodem okrucieństwa wojny. następnie przejdziemy słynną ulicą 
Ku’damm, nazywaną niemieckimi Polami elizejskimi. Zobaczymy największy 
dom handlowy zachodniego świata- KaDewe. Przejazd do Poczdamu: zwie-
dzanie Ratusza, Katedry, Parku sanssouci, wyjazd w kierunku Polski. Po prze-
kroczeniu granicy – obiadokolacja. Powrót do miejsca zamieszkania. 

• w kosztach wycieczki uwzględniono wstępy na 
kwotę 8 euro, jest możliwość zmniejszenia tych 
kosztów

• ceny dotyczą wycieczek szkolnych – 
zakwaterowanie w warunkach turystycznych 
– ośrodki wczasowe, domki, schroniska, internaty, 
ośrodki młodzieżowe

2 dni

UwAGA

dz
ie

ń

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego: 

20-29 osób – 375 zł, 30-39 osób – 319 zł
40-49 osób – 280 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj słupskiego:
 20-29 osób – 369 zł, 30-39 osób – 304 zł

40-49 osób – 257 zł
Koszt uczestnictwa z byłego woj. koszalińskiego, 

pilskiego:   20-29osób – 353 zł
30-39 osób – 290 zł, 40-49 osób – 254 zł

Berlin – Poczdam”
1 Przejazd do Berlina przez Kołbaskowo. Dojazd - przejazd przez były Ber-

lin wschodni. Zobaczymy m in.: Reichstag, Bramę Brandenburską, resztki 
muru berlińskiego oraz symboliczny cmentarz ofiar komunizmu. Zwiedzimy 
muzeum Pergamońskie - największe w europie muzeum świata antycznego 
z ołtarzem Pergamonu oraz zbiory kultury babilońskiej, islamskiej i Bliskiego 
wschodu. Przejazd arteriami byłego Berlina Zachodniego, po drodze zwie-
dzamy Plac Poczdamski z nowoczesną zabudową i wspaniałą architekturą  na 
miarę XXi wieku. Przejazd do centrum europejskiego (europa center), gdzie 
m.in. zwiedzimy resztki kościoła zwanego kościołem pamięci oraz nowy ko-
ściół ewangelicki. czas wolny. obiadokolacja. Powrót. • w kwotę wycieczki uwzględniono wstępy za 

5 euro, jest możliwość zmniejszenia tej kwoty

1 dzień

UwAGA

dz
ie

ń

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego: 

20-29 osób – 375 zł, 30-39 osób – 319 zł
40-49 osób – 280 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj słupskiego:
 20-29 osób – 369 zł, 30-39 osób – 304 zł

40-49 osób – 257 zł
Koszt uczestnictwa z byłego woj. koszalińskiego, 

pilskiego:   20-29osób – 353 zł
30-39 osób – 290 zł, 40-49 osób – 254 zł

Berlin – Tropikalna Wyspa”
1 Przejazd do Tropical islands w niemczech, największego tropikalnego parku 

rozrywki i wypoczynku w europie czas na zabawę, radość i relaks na chwi-
lę zapomnienia i beztrosk. Tropical islands jest spełnieniem marzeń o praw-
dziwej tropikalnej wyspie w samym sercu europy. stała temperatura powie-
trza 26 st, temperatura wody 28 –31 st sprawia, iż to miejsce jest godne od-
wiedzenia przez cały rok. las tropikalny, wioska tropikalna, klub tropino, zjeż-
dżalnia wodna, balon, morze południowe, laguna Bali, mini golf i inne atrakcje 
zapraszają przez cały rok. To warto przeżyć!
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Propozycje 
dla szkół
wycieczki 
5-dniowe

Zakopane – Kraków – Częstochowa
1 wyjazd ze wskazanej miejscowości, przejazd do częstochowy, zwiedzanie 

Jasnej Góry, przejazd do ojcowskiego Parku narodowego – olsztyn, Pie-
skowa skała – maczuga Herkulesa, obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg.

2 Śniadanie, Kopalnia soli wieliczka, Kraków – wawel, stare miasto, Kościół ma-
riacki, Łagiewniki, obiadokolacja, przejazd do Zakopanego, zakwaterowanie.

3 Śniadanie , wycieczka nad morskie oko, Zakopane – zwiedzanie miasta, czas 
wolny , obiadokolacja.

4 Śniadanie, wycieczka w Dolinę Kościeliską, wejście na Gubałówkę i zejście, 
czas wolny, obiadokolacja.

5 Śniadanie, wadowice – Dom Papieski, muzeum w oświęcimiu, obiadokola-
cja, powrót do miejsca zamieszkania.

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. słupskiego, 

koszalińskiego, pilskiego:  20-29 osób – 675 zł
30-39 osób – 615 zł,  40-49 osób – 585 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego:
 20-29 osób – 655 zł, 30-39 osób – 595 zł

40-49 osób – 575 zł
Koszt uczestnictwa z byłego woj.  szczecińskiego:   

20-29 osób – 680 zł, 30-39 osób – 604 zł
40-49 osób – 585 zł

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. słupskiego, 

koszalińskiego, pilskiego:  20-29 osób – 695 zł
30-39 osób – 635 zł,  40-49 osób – 599 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego:
 20-29 osób – 685 zł, 30-39 osób – 605 zł

40-49 osób – 585 zł
Koszt uczestnictwa z byłego woj.  szczecińskiego:   

20-29osób – 703 zł, 30-39 osób – 617 zł
40-49 osób – 580 zł

5 dni

Zakopane – Kraków – Częstochowa - Pieniny

1 wyjazd ze wskazanej  miejscowości , przejazd do częstochowy- zwiedzanie 
Jasnej Góry z przewodnikiem, przejazd do Zakopanego, obiadokolacja, za-
kwaterowanie, czas wolny, nocleg. 

2 Śniadanie, wycieczka nad morskie oko, Zakopane – zwiedzanie miasta, czas 
wolny, obiadokolacja.

3 Śniadanie,wycieczka  w Pieniny, spływ Dunajcem na trasie szczawnica-Kro-
ścienko,wejście na Trzy Korony, zwiedzanie zamku w czorsztynie, czas wol-
ny, obiadokolacja.

4 Śniadanie, Krupówki, skocznie, wejście na Gubałówkę.

5 Śniadanie, przejazd do Krakowa – wawel i stare miasto z przewodnikiem, 
czas wolny. wieliczka – Kopalnia soli, obiad,  powrót do miejsca zamieszkania.

Pieniny – Kraków
1 Dojazd do częstochowy – zwiedzanie Jasnej Góry z przewodnikiem, do-

jazd do Krakowa, obiadokolacja, zakwaterowanie, spacer po mieście, nocleg.

2 Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem – zwiedzanie starego miasta, Droga Królewska: Ry-
nek Główny, Kościół mariacki, ołtarz wita stwosza, sukiennice, Ratusz, Barbakan i inne 
oraz wawel: Katedra, Krypty, Dzwon Zygmunta Augusta, obiadokolacja, czas wolny, nocleg.

3 Śniadanie, wycieczka w Pieniny – spływ Dunajcem oraz zwiedzanie  zamku w 
nidzicy, obiadokolacja, czas wolny. 

4 Śniadanie, wejście na 3 Korony, wjazd i zjazd z Palenicy. letni tor saneczko-
wy, obiadokolacja , czas wolny.

5 Śniadanie, przejazd do wieliczki, czas wolny, obiad, powrót do miejsca za-
mieszkania.

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. słupskiego, 

koszalińskiego, pilskiego:  20-29 osób – 675 zł
30-39 osób – 612 zł,  40-49 osób – 589 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego:
 20-29 osób – 670 zł, 30-39 osób – 610 zł

40-49 osób – 575 zł
Koszt uczestnictwa z byłego woj.  szczecińskiego:   

20-29osób – 683 zł, 30-39 osób – 617 zł
40-49 osób – 576 zł

5 dni

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. pilskiego, 
koszalińskiego:  20-29 osób – 615 zł

30-39 osób – 570 zł,  40-49 osób – 545 zł 
Koszt uczestnictwa z byłego woj. słupskiego, gdańskiego:

 20-29 osób – 635 zł, 30-39 osób – 580 zł
40-49 osób – 555 zł

Koszt uczestnictwa z byłego woj.  szczecińskiego:   
20-29osób – 617 zł, 30-39 osób – 580 zł

40-49 osób – 517 zł

5 dni

Karkonosze
1 wyjazd ze wskazanej  miejscowości, wrocław – Panorama Racławicka,  spa-

cer po starym mieście z przewodnikiem, przejazd do Karpacza, zakwatero-
wanie, czas wolny.

2 Śniadanie, wjazd wyciągiem na mała Kopę – wejście z przewodnikiem na Śnieżkę, zejście, 
zwiedzanie kościoła „wang”, obiadokolacja, czas wolny, ognisko z pieczonymi kiełbaskami.

3 Śniadanie , przejazd  do szklarskiej Poręby, wodospady „Kamieńczyk” i „szklar-
ka”, zakręt śmierci, czas wolny, chojnik - zamek, obiadokolacja, czas wolny.

4 Śniadanie, Karpacz, miasteczko, „Dziki Zachód”, letni tor saneczkowy, czas 
wolny, obiadokolacja.

5 Śniadanie, Jelenia Góra – spacer po starym mieście, legnica – czas wolny, 
muzeum miedzi, obiadokolacja, powrót do miejsca zamieszkania. 
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Karkonosze – Praga
1 wyjazd ze wskazanej  miejscowości, wrocław – Panorama Racławicka,  spa-

cer po starym mieście z przewodnikiem, przejazd do Karpacza, zakwatero-
wanie, czas wolny.

2 Śniadanie, wjazd wyciągiem na mała Kopę – wejście z przewodnikiem na Śnieżkę, zejście , 
zwiedzanie kościoła „wang”, obiadokolacja, czas wolny, ognisko z pieczonymi kiełbaskami.

3 Śniadanie, przejazd  do szklarskiej Poręby, wodospady „Kamieńczyk” i „szklar-
ka” , zakręt śmierci, czas wolny, chojnik - zamek, obiadokolacja, czas wolny.

4 Śniadanie, całodzienna wycieczka do Pragi – zwiedzanie miasta z przewod-
nikiem, przejazd metrem, czas wolny na zakupy , obiadokolacja, czas wolny.

5 Śniadanie, Jelenia Góra – spacer po starym mieście, legnica – czas wolny, mu-
zeum miedzi , leszno –basen -1h, obiadokolacja, powrót do miejsca zamieszkania. 

Karkonosze – Praga  - Drezno
1 wyjazd ze wskazanej  miejscowości, wrocław – Panorama Racławicka,  spa-

cer po starym mieście z przewodnikiem, przejazd do Karpacza, zakwatero-
wanie, czas wolny. 

2 Śniadanie, wjazd wyciągiem na mała Kopę – wejście z przewodnikiem na Śnieżkę, zejście, zwiedzanie 
kościoła „wang”, przejazd do szklarskiej Poręby, wodospady „Kamieńczyk” i „szklarka”, chojnik - za-
mek, obiadokolacja, czas wolny. 

3 Śniadanie, całodzienna wycieczka do Drezna – zwiedzanie miasta z przewod-
nikiem, powrót obiadokolacja.

4 Śniadanie, całodzienna wycieczka do Pragi – zwiedzanie miasta z przewod-
nikiem, przejazd metrem, czas wolny na zakupy, obiadokolacja, czas wolny.

5 Śniadanie, Jelenia Góra – spacer po starym mieście, legnica – czas wolny, mu-
zeum miedzi , leszno –basen -1h, obiadokolacja, powrót do miejsca zamieszkania.

Kotlina Kłodzka – Góry Stołowe – Góry Sowie

1 wyjazd ze wskazanej  miejscowości, wrocław – Panorama Racławicka,  spa-
cer  po starym mieście z przewodnikiem, przejazd w okolice Kłodzka, zakwa-
terowanie, czas wolny.

2 Śniadanie, Kłodzko – zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej, spacer po starym mieście w Kłodzku, przejście 
mostem – miniatura mostu Karola w Pradze, Złoty stok – Kopalnia Złota (podziemna trasa turystycz-
na + największy podziemny wodospad) , obiadokolacja, czas wolny w Polanicy  Zd.

3 Śniadanie, przejazd do Karłowa – wejście na szczeliniec, spacer skalnymi labiryntami, Kudowa 
Zdrój – kaplica czaszek w czermnej, czas wolny w Parku Zdrojowym , obiadokolacja, czas wolny.

4 Śniadanie, nowa Ruda – zwiedzanie podziemnej trasy w Kopalni węgla Kamiennego, prze-
jazd podziemną kolejką, osówka-podziemne miasto, obiadokolacja, czas wolny.

5 Śniadanie, Kletno - jaskinia niedźwiedzia, leszno-basen -1h, obiadokolacja, 
powrót do miejsca zamieszkania.

Kotlina Kłodzka – Góry Stołowe – 
Góry Sowie - Praga 

1 wyjazd ze wskazanej miejscowości, wrocław – Panorama Racławicka, spa-
cer po starym mieście z przewodnikiem, przejazd w okolice Kłodzka, zakwa-
terowanie, czas wolny.

2 Śniadanie, Kłodzko – zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej, spacer po starym mieście w Kłodzku, przejście 
mostem – miniatura mostu Karola w Pradze, Złoty stok – Kopalnia Złota (podziemna trasa turystycz-
na + największy podziemny wodospad), obiadokolacja, czas wolny w Polanicy  Zd.

3 Śniadanie, przejazd do Karłowa – wejście na szczeliniec, spacer skalnymi labiryntami, Kudowa Zdrój 
– kaplica czaszek w czermnej, czas wolny w Parku Zdrojowym, Duszniki Zdrój – Park Zdrojowy, 
obiadokolacja, czas wolny.

4 Śniadanie, całodzienna wycieczka do Pragi – zwiedzanie miasta z przewod-
nikiem, przejazd metrem, czas wolny na zakupy, obiadokolacja, czas wolny.

5 Śniadanie, nowa Ruda – zwiedzanie podziemnej trasy w Kopalni węgla Kamiennego, przejazd 
podziemna kolejką, osówka-podziemne miasto, obiadokolacja, powrót do miejsca zamieszkania.

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. pilskiego, 
koszalińskiego:  20-29 osób – 685 zł

30-39 osób – 615 zł,  40-49 osób – 595 zł 
Koszt uczestnictwa z byłego woj. słupskiego, gdańskiego:

 20-29 osób – 705 zł, 30-39 osób – 629 zł
40-49 osób – 594 zł

Koszt uczestnictwa z byłego woj.  szczecińskiego:   
20-29osób – 685 zł, 30-39 osób – 615 zł

40-49 osób – 595 zł

5 dni

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. pilskiego, 
koszalińskiego:  20-29 osób – 755 zł

30-39 osób – 649 zł,  40-49 osób – 638 zł 
Koszt uczestnictwa z byłego woj. słupskiego, gdańskiego:

 20-29 osób – 765 zł, 30-39 osób – 665 zł
40-49 osób – 637 zł

Koszt uczestnictwa z byłego woj.  szczecińskiego:   
20-29osób – 755 zł, 30-39 osób – 649 zł

40-49 osób – 638 zł

5 dni

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. pilskiego, 
koszalińskiego:  20-29 osób – 635 zł

30-39 osób – 607 zł,  40-49 osób – 564 zł 
Koszt uczestnictwa z byłego woj. słupskiego, gdańskiego:

 20-29 osób – 655 zł, 30-39 osób – 608 zł
40-49 osób – 571 zł

Koszt uczestnictwa z byłego woj.  szczecińskiego:   
20-29osób – 605 zł, 30-39 osób – 582 zł

40-49 osób – 539 zł

5 dni

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. pilskiego, 
koszalińskiego:  20-29 osób – 675 zł

30-39 osób – 647 zł,  40-49 osób – 604 zł 
Koszt uczestnictwa z byłego woj. słupskiego, gdańskiego:

 20-29 osób – 695 zł, 30-39 osób – 668 zł
40-49 osób – 620 zł

Koszt uczestnictwa z byłego woj.  szczecińskiego:   
20-29osób – 685 zł, 30-39 osób – 643 zł

40-49 osób – 581 zł

5 dni
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Propozycje 
dla szkół
wycieczki 
4-dniowe

Góry Świętokrzyskie

1 wyjazd ze wskazanej miejscowości, Kielce- Kościół nmP, Pałac Biskupi, mu-
zeum narodowe, Rezerwat Geologiczny, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
czas wolny.  

2 Śniadanie, chęciny – zamek, Tokarnia – muzeum wsi Kieleckiej, Jaskinia Raj, 
obiadokolacja.

3 Śniadanie, całodzienna wyprawa w góry: Św. Katarzyna- Klasztor Bernardy-
nek, wejście na Łysicę Święty, Krzyż – opactwo Benedyktyńskie, nowa słu-
pia- muzeum Hutnictwa starożytnego, obiadokolacja, czas wolny 

4 śniadanie, oblęgorek-muzeum H. sienkiewicza, dąb Bartek, samsonów- ru-
iny pierwszej huty , skarżysko Kamienna –muzeum wojska Polskiego, obia-
dokolacja, powrót do miejsca zamieszkania.

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. słupskiego, 

koszalińskiego, pilskiego:  20-29 osób – 595 zł
30-39 osób – 565 zł,  40-49 osób – 555 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego:
 20-29 osób – 600 zł, 30-39 osób – 585 zł

40-49 osób – 565 zł
Koszt uczestnictwa z byłego woj.  szczecińskiego:   

20-29osób – 625 zł, 30-39 osób – 604 zł
40-49 osób – 565 zł

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. słupskiego, 

koszalińskiego, pilskiego:  20-29 osób – 618 zł
30-39 osób – 578 zł,  40-49 osób – 560 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego:
 20-29 osób – 593 zł, 30-39 osób – 558 zł

40-49 osób – 535 zł
Koszt uczestnictwa z byłego woj.  szczecińskiego:   

20-29osób – 643 zł, 30-39 osób – 590 zł
40-49 osób – 568 zł

4 dni

Warszawa

1 wyjazd ze wskazanej  miejscowości, Toruń – planetarium, spacer po starym 
mieście, dojazd do warszawy, obiadokolacja, czas wolny. 

2 Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie starego miasta, Traktu Królew-
skiego, Zamek Królewski, Kolumna Zygmunta, przejazd metrem, obiadokolacja.

3 Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem, wilanów i Łazienki – pałac na wodzie,  
obiadokolacja, czas wolny, wyjście do kina lub teatru.

4 Śniadanie, Powązki, Grób nieznanego Żołnierza, ciechocinek-tężnie obiad, 
powrót.

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. słupskiego: 

20-29 osób – 585 zł
30-39 osób – 537 zł,  40-49 osób – 504 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego:
 20-29 osób – 585 zł, 30-39 osób – 535 zł

40-49 osób – 504 zł
Koszt uczestnictwa z byłego woj.  koszalińskiego, 

pilskiego, szczecińskiego:    20-29osób – 575 zł
 30-39 osób – 525 zł, 40-49 osób – 497 zł

4 dni

Karkonosze

1 wyjazd ze wskazanej miejscowości, wrocław – Panorama Racławicka, spa-
cer po starym mieście z przewodnikiem, przejazd do Karpacza, zakwatero-
wanie, obiadokolacja, czas wolny.

2 Śniadanie, wjazd wyciągiem na mała Kopę – wejście z przewodnikiem na Śnież-
kę, zejście, zwiedzanie kościoła „wang”, obiadokolacja, czas wolny, ognisko z pie-
czonymi kiełbaskami.

3 Śniadanie, przejazd do szklarskiej Poręby, wodospady „Kamieńczyk” i „szklar-
ka” , muzeum Ziemi „JUnA”, zakręt śmierci, czas wolny, chojnik - zamek, 
obiadokolacja, czas wolny.

4 Śniadanie, Jelenia Góra – spacer  po starym mieście, legnica – czas wolny, 
muzeum miedzi, leszno –basen -1h, obiadokolacja, powrót do miejsca za-
mieszkania

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. słupskiego: 

20-29 osób – 655 zł
30-39 osób – 584 zł,  40-49 osób – 554 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego:
 20-29 osób – 655 zł, 30-39 osób – 585 zł

40-49 osób – 554 zł
Koszt uczestnictwa z byłego woj.  koszalińskiego, 

pilskiego, szczecińskiego:    20-29osób – 645 zł
 30-39 osób – 570 zł, 40-49 osób – 547 zł

4 dni

Karkonosze – Praga

1 wyjazd ze wskazanej miejscowości, leszno –basen -1 godzina, szklarska Po-
ręba-wodospady, „zakręt śmierci”, spacer po mieście, przejazd do Karpacza, 
obiadokolacja, zakwaterowanie, czas wolny. 

2 Śniadanie, wjazd wyciągiem na mała Kopę – wejście z przewodnikiem na Śnież-
kę, zejście, zwiedzanie kościoła „wang”, obiadokolacja, czas wolny, ognisko z pie-
czonymi kiełbaskami.

3 Śniadanie, całodzienna wycieczka do Pragi – zwiedzanie miasta z przewod-
nikiem, przejazd metrem, czas wolny na zakupy, obiadokolacja, czas wolny.

4 Śniadanie, wyjazd do wrocławia – Panorama Racławicka, zwiedzanie miasta z 
przewodnikiem, obiadokolacja, powrót do miejsca zamieszkania. 
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KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. słupskiego, 

koszalińskiego, pilskiego:  20-29 osób – 585 zł
30-39 osób – 531 zł,  40-49 osób – 500 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego:
 20-29 osób – 555 zł, 30-39 osób – 516 zł

40-49 osób – 491 zł
Koszt uczestnictwa z byłego woj.  szczecińskiego:   

20-29osób – 604 zł, 30-39 osób – 570 zł
40-49 osób – 517 zł

4 dni

Jura Krakowsko – Częstochowska

1 wyjazd ze wskazanej miejscowości, Toruń-Planetarium, spacer po mieście, 
mirów – zamek, spacer na zamek w Bobolicach, dojazd w okolice Krakowa, 
obiadokolacja, zakwaterowanie, czas wolny. 

2 Śniadanie, całodzienna wyprawa do ojcowskiego Parku narodowego, maczuga 
Herkulesa, Pieskowa skała – zamek, ogrodzieniec – zamek, obiadokolacja, czas wol-
ny, ognisko z pieczonymi kiełbaskami.

3 Śniadanie, Kraków – zwiedzanie starego miasta z przewodnikiem i wawelu, 
basen „ wodny Świat”, obiadokolacja, czas wolny.

4 Śniadanie, Złoty Potok – muzeum Krasińskiego, Diabelskie mosty, często-
chowa – Jasna Góra z przewodnikiem,  obiadokolacja, powrót do miejsca 
zamieszkania.

Warmia i Mazury

1 wyjazd ze wskazanej miejscowości, Frombork – katedra, wzgórze, muzeum 
Kopernika, wieża Kopernika, obiadokolacja, zakwaterowanie, czas wolny. 

2 Śniadanie, Giżycko – twierdza Boyen, spacer brzegiem Kanału Giżyckiego, rejs 
statkiem, Gierłoża – „wilczy szaniec”, Kętrzyn – zamek krzyżacki, Święta lip-
ka – bazylika obiadokolacja.

3 Śniadanie, lidzbark warmiński – zamek, Święta lipka – bazylika, sztynort – 
pałac, obiadokolacja, czas wolny.

4 Śniadanie, olsztyn – spacer po mieście, zamek, Grunwald – muzeum, pole 
bitwy, obiadokolacja, powrót do miejsca zamieszkania

Kraków – Gród Kraka

1 wyjazd ze wskazanej miejscowości, Kraków, spacer po mieście, Kopiec Ko-
ściuszki, obiadokolacja, zakwaterowanie, czas wolny.

2 Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie starego miasta, Droga Kró-
lewska, wawel, kościół na skałce, obiadokolacja, wyjście do kina lub teatru, czas 
wolny.

3 Śniadanie, muzeum narodowe, sanktuarium, stadion „wisły” lub „cracovi”,  
wybrane muzeum, obiadokolacja, rejs po wiśle statkiem, czas wolny.

4 Śniadanie, wieliczka – zwiedzanie kopalni soli, obiadokolacja, powrót do 
miejsca zamieszkania.

Polesie - Wilno – Troki

1 wyjazd ze wskazanej miejscowości, dojazd do Tykocina – rynek z pomnikiem stefana czarnieckiego, wiel-
ka synagoga, Dom Talmudyczny, cmentarz  Żydowskich – jeden z najstarszych zachowanych w Polsce, 
Białystok - Park i Pałac Branickich, Pałacyk Gościnny Branickich, stary kościół farny Kruszyniany– meczet, 
Bohoniki – meczet i cmentarz muzułmański, zakwaterowanie, obiadokolacja zakwaterowanie, czas wolny.

2 Śniadanie, sokółka – cerkiew parafialna, Jurowce – z wizytą u Dinozaurów, 
przejazd do Augustowa – rejs statkiem, obiadokolacja, czas wolny.

3 Śniadanie, wyjazd do wilna, dojazd  zwiedzanie z przewodnikiem wileńskiej starówki, m.in. ostrej  Bramy, 
kościoła Św. Teresy, cerkiew Św. Ducha, Klasztor Bazylianów, Plac Ratuszowy, wileński Uniwersytet, kościół 
św. Anny, muzeum A. mickiewicza, kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła, katedra z podziemiami, cmentarz 
na Rossie. Przejazd do Trok – zamek, powrót do Polski, obiadokolacja.

4 Śniadanie, wyjazd z Augustowa, Św. lipka – sanktuarium maryjne – koncert orga-
nowy, obiad, lidzbark warmiński – Zamek Biskupów warmińskich, kościół pw. św. 
Ap. Piotra i Pawła, dojazd do miejsca wyjazdowego, zakończenie imprezy.

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. słupskiego, 

koszalińskiego, pilskiego:  20-29 osób – 515 zł
30-39 osób – 480 zł,  40-49 osób – 475 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego:
 20-29 osób – 490 zł, 30-39 osób – 465 zł

40-49 osób – 455 zł
Koszt uczestnictwa z byłego woj.  szczecińskiego:   

20-29osób – 555 zł, 30-39 osób – 540 zł
40-49 osób – 515 zł

4 dni

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. słupskiego, 

koszalińskiego, pilskiego:  20-29 osób – 645 zł
30-39 osób – 615 zł,  40-49 osób – 575 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego:
 20-29 osób – 615 zł, 30-39 osób – 585 zł

40-49 osób – 566 zł
Koszt uczestnictwa z byłego woj.  szczecińskiego:   

20-29osób – 647 zł, 30-39 osób – 628 zł
40-49 osób – 575 zł

4 dni

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. słupskiego, 

koszalińskiego, gdańskiego:  
20-29 osób – 667 zł

30-39 osób – 609 zł,  40-49 osób – 580 zł 
Koszt uczestnictwa z byłego woj.  szczecińskiego:   

20-29osób – 675 zł, 30-39 osób – 645 zł
40-49 osób – 630 zł

4 dni
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Warmia i Mazury + Wilno-Troki

1 wyjazd ze wskazanej miejscowości, Będomin – muzeum Hymnu Polskiego, 
malbork – zamek, Frombork – katedra, wzgórze, miasto, obiadokolacja, za-
kwaterowanie, czas wolny.

2 Śniadanie, wyjazd do wilna, dojazd  zwiedzanie z przewodnikiem wileńskiej starówki, m.in.  ostrej Bramy, 
kościoła Św. Teresy, cerkiew Św. Ducha, Klasztor Bazylianów, Plac Ratuszowy, wileński Uniwersytet, kościół 
św. Anny, muzeum A. mickiewicza, kościół Św. Apostołów  Piotra i Pawła, katedra z podziemiami, cmentarz na 
Rossie. Przejazd do Trok – zamek, powrót do Polski, obiadokolacja.

3 Śniadanie, olsztyn – zamek, miasto z przewodnikiem, olsztynek – park etno-
graficzny, obiadokolacja, czas wolny.

4 Śniadanie, Grunwald – muzeum, pole bitwy, czas wolny, obiad, powrót.

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. słupskiego, 

koszalińskiego, pilskiego:  20-29 osób – 580 zł
30-39 osób – 535 zł,  40-49 osób – 525 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego:
 20-29 osób – 560 zł, 30-39 osób – 525 zł

40-49 osób – 505 zł
Koszt uczestnictwa z byłego woj.  szczecińskiego:   

20-29osób – 625 zł, 30-39 osób – 595 zł
40-49 osób – 555 zł

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. słupskiego, 

koszalińskiego, pilskiego:  20-29 osób – 555 zł
30-39 osób – 525 zł,  40-49 osób – 505 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego:
 20-29 osób – 555 zł, 30-39 osób – 503 zł

40-49 osób – 481 zł
Koszt uczestnictwa z byłego woj.  szczecińskiego:   

20-29osób – 594 zł, 30-39 osób – 555 zł
40-49 osób – 530 zł

3 dni
Warszawa

1 wyjazd ze wskazanej miejscowości, dojazd do warszawy, okęcie, przejazd 
metrem, obiadokolacja, czas wolny. 

2 Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie starego miasta, Traktu 
Królewskiego, Zamek Królewski, Kolumna Zygmunta, muzeum wojska Pol-
skiego, obiadokolacja, czas wolny, wyjście do kina lub teatru.

3 Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem  wilanów lub Łazienki – pałac na wo-
dzie, Pałac Kultury i nauki, Powązki, Grób nieznanego Żołnierza, ciechoci-
nek-tężnie obiad, powrót.

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. słupskiego, 

koszalińskiego, pilskiego:  20-29 osób – 555 zł
30-39 osób – 525 zł,  40-49 osób – 505 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego:
 20-29 osób – 535 zł, 30-39 osób – 503 zł

40-49 osób – 491 zł
Koszt uczestnictwa z byłego woj.  szczecińskiego:   

20-29osób – 594 zł, 30-39 osób – 555 zł
40-49 osób – 530 zł

3 dni
Warszawa inaczej

1 wyjazd ze wskazanej miejscowości, przejazd do Torunia – Planetarium, spacer 
po starym mieście, przejazd do warszawy, muzeum Powstania warszawskiego, 
skansen lotniczy, obiadokolacja, zakwaterowanie, wyjście do kina, czas wolny 

2 Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem, Zamek Królewski, zwiedzanie sta-
rego miasta, Gród wikingów – niesamowita lekcja historii - świat wikingów 
i ich kontakty z Polską wraz z innymi atrakcjami, obiadokolacja, czas wolny. 

3 Śniadanie, Łazienki Królewskie, muzeum sportu i Turystyki, wyjazd z warsza-
wy, obiad, powrót do miejsca wyjazdu.

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. słupskiego, 

koszalińskiego, pilskiego:  20-29 osób – 425 zł
30-39 osób – 395 zł,  40-49 osób – 385 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego:
 20-29 osób – 428 zł, 30-39 osób – 398 zł

40-49 osób – 388 zł
Koszt uczestnictwa z byłego woj.  szczecińskiego:   

20-29osób – 430 zł, 30-39 osób – 400 zł
40-49 osób – 390 zł

3 dni
Szlak Piastowski

1 wyjazd ze wskazanej miejscowości, Rogalin – pałac, ogród, dęby, Kórnik – 
zamek, obiadokolacja, zakwaterowanie, czas wolny.  

2 Śniadanie, Poznań – stare miasto, ostrów Tumski, ostrów legnicki, Pobiedzi-
ska –skansen miniatur, obiadokolacja, czas wolny.

3 Śniadanie, Gniezno – bazylika, spacer po mieście, Biskupin – osada, przejazd 
kolejką wąskotorową, obiad, powrót. 

Propozycje 
dla szkół
wycieczki 
3-dniowe

3 dni
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KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. słupskiego, 

koszalińskiego, pilskiego:  20-29 osób – 491 zł
30-39 osób – 455 zł,  40-49 osób – 440 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego:
 20-29 osób – 528 zł, 30-39 osób – 482 zł

40-49 osób – 475 zł

3 dni

Szczecin – Berlin – Woliński Park Narodowy

1 wyjazd ze wskazanej miejscowości, międzyzdroje – spacer po mieście, pro-
menada, rezerwat żubrów –wolin, Biała Góra – klif, Świnoujście – muzeum 
morskie, przeprawa promowa, obiadokolacja, zakwaterowanie, czas wolny.  

2 Śniadanie, Berlin – zwiedzanie miasta, czas na drobne zakupy, powrót, obia-
dokolacja, czas wolny.

3 Śniadanie, szczecin – zwiedzanie miasta z przewodnikiem, zamek, czas wol-
ny, obiad, powrót. 
opcjonalnie przejazd z Berlina na wyspę Tropikalną

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. słupskiego, 

koszalińskiego, pilskiego:  20-29 osób – 415 zł
30-39 osób – 390 zł,  40-49 osób – 380 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego:
 20-29 osób – 385 zł, 30-39 osób – 360 zł

40-49 osób – 350 zł
Koszt uczestnictwa z byłego woj.  szczecińskiego:   

20-29osób – 460 zł, 30-39 osób – 440 zł
40-49 osób – 430 zł

3 dniWarmia i Mazury

1 wyjazd ze wskazanej miejscowości, Będomin – muzeum Hymnu Polskiego, 
malbork – zamek, Frombork – katedra, wzgórze, miasto, obiadokolacja, za-
kwaterowanie, czas wolny.

2 Śniadanie , olsztyn – zamek, miasto z przewodnikiem, olsztynek – park et-
nograficzny, obiadokolacja, czas wolny.

3 Śniadanie, Grunwald – muzeum, pole bitwy, obiad, powrót. 

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. słupskiego, 

koszalińskiego:  20-29 osób – 435 zł
30-39 osób – 415 zł,  40-49 osób – 400 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego:
 20-29 osób – 455 zł, 30-39 osób – 423 zł

40-49 osób – 403 zł

3 dni

Szczecin – Woliński Park Narodowy

1 wyjazd ze wskazanej miejscowości dojazd do Kamienia Pomorskiego, które już od 50 lat peł-
ni funkcję uzdrowiska, gotycka katedra,  ratusz, międzyzdroje – spacer po mieście, Gabinet Figur 
woskowych, promenada, rezerwat żubrów – wolin, Biała Góra – klif, Jezioro Turkusowe, obiado-
kolacja, zakwaterowanie, czas wolny, nocleg.

2 Śniadanie, Świnoujście: zwiedzanie Fortu Gerharda, muzeum morskie, przeprawa promowa, 
spacer po mieście, Twierdza Świnoujście, wejście na najwyższą latarnię morską w Polsce i jed-
ną z najwyższych w europie, obiadokolacja, czas wolny, ognisko z pieczeniem kiełbasek, nocleg.

3 Śniadanie, przejazd do szczecina, spotkanie z przewodnikiem - zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich, spa-
cer wzdłuż wałów chrobrego – reprezentacyjne terasy widokowe, przechadzka wśród XViii-wiecznych 
zabudowań ul.staromłyńskiej oraz na Plac orła Białego, gdzie znajduje się Pałac pod Globusem, czas wol-
ny, zwiedzanie Podziemnej Trasy szczecińskiej „ii wojna światowa”, obiad, wyjazd do miejsc zamieszkania.

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. słupskiego, 

koszalińskiego:  20-29 osób – 415 zł
30-39 osób – 406 zł,  40-49 osób – 370 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj.  szczecińskiego:   
20-29osób – 494 zł, 30-39 osób – 435 zł

40-49 osób – 413 zł

3 dni

Trójmiasto – Hel

1 wyjazd ze wskazanej  miejscowości, dojazd Gdyni – oceanarium, zwiedzanie okrętu „ Błyska-
wica”, spacer po skwerze Kościuszki, przejazd do sopotu – spacer po najdłuższym drewnianym 
pomoście w europie, czas wolny, przejazd do Gdańska – westerplatte, obiadokolacja, zakwate-
rowanie, czas wolny

2 Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem – zwiedzanie starówki, deptak wzdłuż 
motławy z wodnymi bramami gotyckimi i słynnym Żurawiem, Fontanna 
neptuna, Dwór Artusa, muzeum Bursztynu obiadokolacja, czas wolny

3 Śniadanie, wykwaterowanie przejazd do Pucka – zwiedzanie muzeum Ziemi Puckiej, Hel – wi-
zyta w Fokarium, muzeum obrony wybrzeża oraz wejście na latarnię morską, z której rozciąga 
się piękny widok na Bałtyk, przejazd do władysławowa – spacer Aleją Gwiazd sportu, obiad, po-
wrót do miejsc zamieszkania.

KosZT
Koszt uczestnictwa z byłego woj. słupskiego, 

koszalińskiego:  20-29 osób – 517 zł
30-39 osób – 471 zł,  40-49 osób – 450 zł 

Koszt uczestnictwa z byłego woj.  szczecińskiego:   
20-29osób – 555 zł, 30-39 osób – 505 zł

40-49 osób – 460 zł

3 dni

Polesie

1 wyjazd ze wskazanej miejscowości, dojazd do Tykocina – rynek z pomnikiem stefana czarnieckiego, wiel-
ka synagoga, Dom Talmudyczny, cmentarz  Żydowski – jeden z najstarszych zachowanych w Polsce, Biały-
stok - Park i Pałac Branickich, Pałacyk Gościnny Branickich, stary kościół farny Kruszyniany– meczet, Bohoni-
ki – meczet i cmentarz muzułmański, zakwaterowanie, obiadokolacja zakwaterowanie, czas wolny.

2 Śniadanie, sokółka – cerkiew parafialna, Jurowce – z wizytą u Dinozaurów, 
przejazd do Augustowa – rejs statkiem, obiadokolacja, czas wolny.

3 Śniadanie, wyjazd z Augustowa, Św. lipka – sanktuarium maryjne – koncert or-
ganowy, obiad, lidzbark warmiński – Zamek Biskupów warmińskich, kościół pw. 
św. Ap. Piotra i Pawła, dojazd do miejsca wyjazdowego, zakończenie imprezy.
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Propozycje 
dla szkół
wycieczki 
2-dniowe

Trójmiasto
Gdańsk – zwiedzanie starego miasta z przewodnikiem, muzeum Bursztynu, 
muzeum solidarności, Dwór Artusa, westerplatte, Gdynia – oceanarium, 
okręt „Błyskawica”, sopot – molo, wyjście do kina lub teatru.

Koszt z b. woj. słupskiego, koszalińskiego: 20-29 osób – 300 zł, 30-39 osób – 291 zł, 40-49 osób – 280 zł 
Koszt z b. woj. szczecińskiego, pilskiego: 20-29 osób – 335 zł, 30-39 osób – 310 zł, 40-49 osób – 303 zł

2 dni

Trójmiasto - Malbork
Gdańsk – Zoo, zwiedzanie satarego miasta z przewodnikiem, muzeum 
Bursztynu,  muzeum solidarności, Gdynia - oceanarium, sopot – molo, spa-
cer po plaży, malbork – zamek, chojnice – spacer po starówce.

Koszt z b. woj. słupskiego, koszalińskiego: 20-29 osób – 310 zł, 30-39 osób – 305 zł, 40-49 osób – 285 zł
Koszt z b. woj. szczecińskiego, pilskiego: 20-29 osób – 343 zł, 30-39 osób – 330 zł, 40-49 osób – 320 zł

2 dni

Toruń
Toruń – stare miasto, muzeum Kopernika, Planetarium, muzeum Piernika, 
Golub Dobrzyń – zamek, wąbrzeźno, chojnice – basen

Koszt z b. woj. słupskiego, koszalińskiego pilskiego: 20-29 osób – 325 zł, 30-39 osób – 315 zł, 40-49 osób – 305 zł 
   Koszt z b. woj. szczecińskiego: 20-29 osób – 340 zł, 30-39 osób – 330 zł, 40-49 osób – 315 zł

   Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego: 20-29 osób – 315 zł, 30-39 osób – 295 zł, 40-49 osób – 285 zł

2 dni

Malbork
malbork – zamek, miasto, wdzydze – skansen, Bedomin – muzeum Hym-
nu Polskiego, Bytów – zamek

   Koszt z b. woj. słupskiego, koszalińskiego pilskiego: 20-29 osób – 295 zł, 30-39 osób – 280 zł, 40-49 osób – 274 zł 
   Koszt uczestnictwa z byłego woj. szczecińskiego: 20-29 osób – 330 zł, 30-39 osób – 315 zł, 40-49 osób – 300 zł

2 dni

Poznań – Leszno
leszno – basen, Poznań – stare miasto z przewodnikiem, ostrów Tumski, 
Kórnik – zamek, Rogalin – dęby, zamek, ogród

   Koszt z b. woj. słupskiego, koszalińskiego: 20-29 osób – 317 zł, 30-39 osób – 296 zł, 40-49 osób – 285 zł 
   Koszt z byłego woj. gdańskiego, szczecińskiego: 20-29 osób – 319 zł, 30-39 osób – 298 zł, 40-49 osób – 289 zł 

2 dni

Szlak Piastowski
Poznań – stare miasto z przewodnikiem, Palmiarnia, ostrów Tumski, mu-
zeum Piastów, wyspa,  Kórnik – zamek , ostrów lednicki, Gniezno – Bazy-
lika, spacer po mieście
Koszt z byłego woj. słupskiego,  koszalińskiego: 20-29 osób – 325 zł, 30-39 osób – 312 zł, 40-49 osób – 297 zł 
Koszt z byłego woj. gdańskiego, szczecińskiego: 20-29 osób – 330 zł, 30-39 osób – 322 zł, 40-49 osób – 305 zł

2 dni

Biskupin – Gniezno
Gdańsk – zwiedzanie starego miasta z przewodnikiem, muzeum Bursztynu, 
muzeum solidarności, Dwór Artusa, westerplatte, Gdynia – oceanarium, 
okręt „Błyskawica”, sopot – molo, wyjście do kina lub teatru.

 Koszt z b. woj. słupskiego, koszalińskiego, pilskiego: 20-29 osób – 355 zł, 30-39 osób – 315 zł, 40-49 osób – 305 zł 
 Koszt z byłego woj. gdańskiego, szczecińskiego: 20-29 osób – 325 zł, 30-39 osób – 298 zł, 40-49 osób – 283 zł

2 dni

Szczecin – Świnoujście
szczecin – stare miasto, Brama Portowa, katedra, ratusz, Zamek Książąt Pomorskich, 
Bunkier Atomowy Świnoujście – przeprawa promowa, Forty Gerharda, spacer po 
mieście, międzyzdroje – promenada, wolin – rezerwat Żubrów, Biała Góra – klif

Koszt uczestnictwa z byłego woj. słupskiego, pilskiego: 20-29 osób – 325 zł, 30-39 osób – 302 zł, 40-49 osób – 290 zł 
Koszt uczestnictwa z byłego woj. koszalińskiego: 20-29 osób – 313 zł, 30-39 osób – 298 zl, 40-49 osób – 283 zł

Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego: 20-29 osób – 355 zł, 30-39 osób – 337 zl, 40-49 osób – 323 zł

2 dni

Warszawa
warszawa – Zamek Królewski, stare miasto z przewodnikiem, lotnisko „okęcie”, 
przejazd metrem, wyjście do kina lub teatru, Łazienki – ogrody, pałac lub muzeum 
Powstania warszawskiego 

Koszt z b. woj. słupskiego, koszalińskiego, pilskiego: 20-29 osób – 425 zł, 30-39 osób – 395 zł, 40-49 osób – 375 zł 
Koszt uczestnictwa z byłego woj. szczecińskiego: 20-29 osób – 465 zł, 30-39 osób – 435 zł, 40-49 osób – 395 zł

Koszt uczestnictwa z byłego woj. gdańskiego: 20-29 osób – 405 zł, 30-39 osób – 370 zł, 40-49 osób – 345 zł

2 dni



19
www.slowiniec.com

Kórnik – Rogalin – Puszczykowo
Zwiedzanie Zamku Działyńskich w Kórniku, przejazd do Rogalina, zwiedza-
nie zespołu pałacowo - parkowego rodu Raczyńskich, ogrodu francuskie-
go oraz parku ze słynnymi dębami, wizyta w muzeum Arkadego Fiedlera w 
Puszczykowie.

Koszt z byłego woj. słupskiego, koszalińskiego: 20-29 osób – 325 zł, 30-39 osób – 312 zł, 40-49 osób – 297 zł 
Koszt z byłego woj. gdańskiego, szczecińskiego: 20-29 osób – 330 zł, 30-39 osób – 322 zł, 40-49 osób – 305 zł

2 dni

Kraina Dinozaurów i Toruńskiego Piernika 
wyjazd ze wskazanej miejscowości, przejazd do Torunia, spotkanie z przewodni-
kiem –zwiedzanie najpiękniejszych zabytków starego miasta, wizyta w muzeum 
Kopernika lub muzeum Piernika, gdzie można się nauczyć wyrabiać prawdzi-
we toruńskie pierniki, seans w Planetarium, czas wolny, obiadokolacja, zakwa-
terowanie, czas wolny. Po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Krainy Di-
nozaurów w solcu. Kilkugodzinny pobyt w Parku Dinozaurów, obiad powrót 
do miejsca wyjazdu. 

Koszt z byłego woj. słupskiego, koszalińskiego: 20-29 osób – 330 zł, 30-39 osób – 281 zł, 40-49 osób – 270 zł 
Koszt z byłego woj. gdańskiego, szczecińskiego: 20-29 osób – 296 zł, 30-39 osób – 267 zł, 40-49 osób – 245 zł

2 dni

Biskupin
Biskupin - osada słowiańska z przewodnikiem, przejazd kolejką wąskotorową, 
wenecja – ruiny zamku, muzeum Kolei wąskotorowej

1 dzień

Propozycje 
dla szkół
wycieczki 
1-dniowe

Uwaga! Przy wycieczkach jednodniowych 
cenę wyliczamy każdorazowo 
dla każdej grupy oddzielnie!
Podaj nam: z jakiej miejscowości wyjazd, gdzie chcesz jechać, jaki 
program, ile osób – otrzymasz najkorzystniejszą ofertę!

Trójmiasto
Gdańsk – Dwór Artusa, spacer po starym mieście, westerplatte, spacer po 
plaży w sopocie, molo, Gdynia – oceanarium

1 dzień

Malbork - Pelplin
malbork – zamek, miasto, Pelplin – katedra, ogród, chojnice - 1 godzina ba-
senu, spacer  po mieście

1 dzień

Malbork, Gniew
Zwiedzanie muzeum zamkowego w malborku, Zamek w Gniewie-godzina 
lekcji historii lub Husaria – pokazy konne

1 dzień

Woliński Park Narodowy
Świnoujście – przeprawa promowa, spacer po mieście, Fort Gerharda, wo-
lin – rezerwat Żubrów, międzyzdroje – promenada, Biała Góra – klif, Turku-
sowe Jezioro

1 dzień

Hel
Hel – muzeum obrony wybrzeża, latarnia morska, fokarium, Puck – mu-
zeum Ziemi Puckiej, promenada, pomnik zaślubin , Groty mechowskie

1 dzień

Słowiński Park Narodowy
smołdzino – muzeum słowińskiego Parku narodowego, wejście na Rowokół, 
Kluki – skansen, czołpino – latarnia, ruchome wydmy, dla chętnych grup przej-
ście ze smołdzina do Rowów w drodze powrotnej

1 dzień

Kaszuby I
Bytów-zamek, wieżyca – wejście na taras widokowy,  Będomin – muzeum Hymnu 
Polskiego, szymbark-  skansen kaszubski m.in. Domek na głowie, najdłuższa deska 
świata,  międzynarodowy Dom sybiraka i chmielno – muzeum, wejście na wieżycę 

1 dzień
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5 dni

Karkonosze – Skalne Miasto
leszno – basen, wrocław – Panorama Racławicka, spacer z przewodnikiem po starym mieście, Karpacz – wjazd na Śnież-
kę i zejście, kościół „wang”, miasteczko „Dziki Zachód”, szklarska Poręba – wodospady, „zakręt śmierci”, spacer po mieście, 
chojnik – zamek, Jelenia Góra – stare miasto, skalne miasto w czechach – zwiedzanie miasta, czas na zakupy

5 dni

Karkonosze – Praga - Skalne Miasto
leszno – basen , wrocław – Panorama Racławicka, spacer  z przewodnikiem po starym mieście,  Karpacz – wjazd na Śnież-
kę i zejście, kościół „wang” , miasteczko „Dziki Zachód”, szklarska Poręba – wodospady, „zakręt śmierci”, spacer po mieście, 
Jelenia Góra – stare miasto, Praga – całodzienny pobyt, zwiedzanie najpiękniejszych zabytków, zakupy, przejazd metrem, 
skalne miasto w czechach – zwiedzanie miasta, czas na zakupy

5 dni

Ustka – Poddąbie
Ustka – zwiedzanie  muzeum  chleba, wejście do latarni morskiej, rejs pirackim 
statkiem po morzu, Poddąbie – spacer na plażę – konkurs  budowli piaskowych 
z nagrodami, obiad, gra terenowa „ na ratunek księżniczce Rozamundzie Puza-
tej”, ognisko z pieczeniem kiełbasek, chrzest morski z pamiątkowym dyplomem

1 dzień

Łeba – Park Dinozaurów
Łeba Park to największy w Polsce park dinozaurów. na powierzchni 20 ha 
będzie można oglądać blisko 100 dinozaurów w skali 1:1. największe oka-
zy mają po 45 metrów. wejście do Galerii Bursztynowej, skamielin i minera-
łów, zwiedzanie mini Zoo

1 dzień

Toruń
Toruń – stare miasto z przewodnikiem, muzeum Kopernika, muzeum Pierni-
ka, Planetarium, czas na zakupy

1 dzień

Bieszczady – Góry Świętokrzyskie
Łańcut – zamek, sanok – miasto, Park etnograficzny, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Górne, wędrówka po Połoninie caryńskiej, wę-
drówka Połoniną wetlińską, solina – rejs statkiem, zapora, cisna, Baligród, Jabłonki, Kielce – spacer po mieście, oblęgorek – wę-
drówkapo  muzeum H. sienkiewicza, chęciny – zamek

Kaszuby II 
Bytów, Garczyn-pierwsza w Polsce farma strusi afrykańskich, wieżyca – wej-
ście na taras widokowy, Kartuzy   – kolegiata kartuzka,  strysza Buda – Kaszub-
ski park miniatur w skali 1:25

1 dzieńPropozycje 
dla szkół
wycieczki 
1-dniowe

Zoo Safari w Świerkocinie
wizyta w pierwszym w Polsce Zoo safari w Świerkocinie, gdzie z okien au-
tokaru zobaczyć można świat dzikich zwierząt zamieszkujących afrykańską sa-
wannę, Półwysep indyjski oraz stepy mongolskie. Atrakcją dla dzieci jest zoo, 
umożliwiające kontakt najmłodszych z oswojonymi zwierzętami.

1 dzień

Kołobrzeg
Kołobrzeg – spacer po mieście z przewodnikiem, muzeum wojska Polskiego, 
rejs statkiem pirackim po morzu, czas wolny, obiad

1 dzień

Kalkulację zrobimy po otrzymaniu infor-
macji o wielkości grupy, terminu i miejsca 
wyjazdu.
Zapraszamy również do przesłania własnych programów wycieczek!

Słowacja – Kraków – Zakopane
częstochowa – Jasna Góra, Kraków – wawel, stare miasto, wieliczka – Kopalnia soli, Zakopane – Dolina Kościeliska lub cho-
chołowska, skocznie, spacer po Krupówkach, wjazd na Gubałówkę, słowacja – jaskinia w Tatrzańskiej Łomnicy, największe jezio-
ro w Tatrach, Poprad – spacer po mieście, czas na zakupy

5 dni

Dookoła Kotliny Żywieckiej
chorzów – Park Kultury i Rozrywki, stadion Śląski,  Żywiec – zamek, Koniaków – pracownia koronkarska, istebna – dom 
Jana Kawuloka, wjazd kolejką na czantorię z Ustronia, Bielsko Biała – miasto, wjazd kolejką na szyndzielnię, przejście przez 
Klimczok do szczyrku, szczyrk – miasto

5 dni

Zapraszamy 
też do skorzystania 
z poniższych 
programów



21
www.slowiniec.com

2 dniGdańsk – Gdynia – Puck – Hel
Gdańsk – westerplatte, stare miasto, Port, wyjscie do kina, Gdynia – oceanarium, okręt „Błyskawica”, sopot – molo, Hel – la-
tarnia morska, muzeum Rybołówstwa, władysławowo -  Aleja Gwiazd sportu, Puck – spacer po plaży

2 dniPoznań i okolice
Poznań – zwiedzanie starego miasta z przewodnikiem, Ratusz, muzeum instrumentów muzycznych, ostrów Tumski, Złota Ka-
plica, Palmiarnia, Gniezno – zwiedzanie Katedry Gnieźnieńskiej, Biskupin – osada z przewodnikiem, wenecja – ruiny zamku, 
Zaurolandia – kraina gadów prehistorycznych.

3 dni

3 dni

Nadwiślańskie Grody
warszawa – Zamek Królewski, wilanów, lotnisko „okęcie” stare miasto, przejazd metrem, Płock – zespół zamkowo-katedral-
ny, katedra z grobowcami władców Polski, włocławek – katedra, miejsce śmierci ks. J. Popiełuszki, Toruń – stare miasto, mu-
zeum Kopernika, Planetarium, ciechocinek – tężnie

4 dni

Toruń – Biskupin
Toruń – Planetarium, stare miasto, muzeum Kopernika, Biskupin – osada, przejazd kolejka wąskotorową, wenecja – muzeum 
kolei wąskotorowej, Żnin – muzeum Ziemi Pałuckiej

Wrocław – Szlak Piastowski
Poznań – stare miasto, malta, ostrów Tumski, Kórnik – zamek, Rogalin – dęby, pałac, leszno – basen, wrocław – Panorama 
Racławicka, Zoo, zwiedzanie miasta otwartym autokarem, Gniezno – katedra, Biskupin – osada

Poznań – Szczecin
Poznań – malta, stare miasto, ostrów Tumski, spacer po mieście, Gorzów wielkopolski – spacer po mieście, Gryfino – basen, 
szczecin – miasto, Zamek Książąt Pomorskich, zabytki, Świnoujście – muzeum morskie, przeprawa promowa, spacer po mie-
ście, wolin – rezerwat Żubrów, międzyzdroje – promenada, Biała Góra – klif

4 dni

Beskidy
Bielsko Biała – zamek sułkowskich, stare miasto, wjazd kolejką na czantorię, cieszyn – stare miasto, strażnica romańska, 
Ustroń, wisła – muzeum regionalne, Przełęcz Kubalonka, Koniaków – koronki Koniakowskie, istebna – muzeum Kawuloka, 
szczyrk – wjazd kolejką na skrzyczne, Żywiec – miasto, Tarnowskie Góry – kopalnia

5 dni

Roztocze - Warszawa
lublin - zamek, stare miasto, katedra, majdanek – obóz koncentracyjny, sobibór – obóz, chełm – miasto, Tomaszów lubelski, 
susiec, Zwierzyniec – kościół na wodzie, szczebrzeszyn – kościół, synagoga, Kazimierz Dolny – rynek, spacer po mieście, Za-
mość – miasto, zabytki, ratusz, warszawa – stare miasto, Zamek Królewski, Łazienki. okęcie, przejazd metrem

5 dni

Biebrzański i Białowieski Park Narodowy
Biebrzański Park narodowy – wycieczka po parku, rezerwat czerwone Bagno, spływ tradycyjnymi łodziami starorzeczem Bie-
brzy do osowca, Białystok – zespół pałacowo-parkowy Branickich, Białowieża – muzeum przyrodnicze Białowieskiego Par-
ku narodowego, rezerwat żubrów, Drohiczyn – miasto, Grabarka – Święta Góra Prawosławia, Kozłówka – zespół pałacowy

5 dni

3 dniSzczecin – Świnoujście - Berlin 
szczecin – stare miasto, Brama Portowa, katedra, ratusz, Zamek Książąt Pomorskich, Świnoujście – przeprawa promowa, muzeum morskie, spacer po 
mieście, międzyzdroje – promenada, wolin – Rezerwat Żubrów, Biała Góra – klif, Berlin – zwiedzanie miasta z przewodnikiem, czas wolny na zakupy 

Kotlina Kłodzka – Góry Stołowe – Karkonosze
leszno – basen , wrocław – Panorama Racławicka, spacer z przewodnikiem po starym mieście,  Kłodzko - Twierdza Kłodzka, 
spacer po mieście, miniatura mostu Karola, Polanica Zdrój – park zdrojowy, Kudowa Zdrój – park zdrojowy, czermna – ka-
plica czaszek , nowa Ruda – muzeum Górnictwa – trasa podziemna, wambierzyce – sanktuarium, Góry stołowe – wejście 
na szczelinie, Karkonosze - Karpacz – wjazd na Śnieżkę i zejście, kościół „wang” , miasteczko „Dziki Zachód”, szklarska Porę-
ba – wodospady, „zakręt śmierci”, spacer po mieście, Jelenia Góra – stare miasto, chojnik – zamek

5 dni

2 dniToruń - Malbork
Toruń – Planetarium, zwiedzania miasta z przewodnikiem, muzeum Kopernika, muzeum Piernika, czas wolny, malbork – za-
mek, spacer po mieście, Pelplin – katedra, ogrody
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Posiadamy 

bogatą ofertę 

propozycji animacyjnych 

i programowych 

dla grup przebywających 

w naszym ośrodku 

- szczegóły 

i cennik 

na naszej 

stronie!
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Zapraszamy 
na rodzinny 
i grupowy 
wypoczynek 
do naszego 
Ośrodka 

Szczegóły imprez dostępne na stronie:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy „Słowiniec”

Poddąbie; ul. Promenada Słońca 24
76-270 Ustka

Tel./Fax 59 846-13-30          
kom. 601  671 048               

e-mail: orwslowiniec@gmail.com    GG 45036182

Nasze konto: PKO BP S.A. o/I Słupsk nr 31 1020 4649 0000 7202 0089 0343 

Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych: OR/22/30/10
Wpis do rejestru ośrodków - OD/22/58/10      NIP  839-101-08-91     Regon  770758551 

Gazetka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawnym i jest drukowana w celu informacyjnym. Zastrzegamy sobie 
prawo do zmiany cen i błędów druku.

Projekt i wykonanie: www.media-drukarnia.pl   |   Drukarnia Media   |   Będzin

Tel. 59 846-13-31 
kom. 517 117 550


