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DLACZEGO MY?
• Sprawdzone obiekty
• Bezpieczne autokary
• Indywidualnie dopasowany program
• Kompleksowa cena 
• 20 lat zdobytej wiedzy i doświadczenia 
• 100% zorganizowanego czasu
• Aktywne zajęcia dostosowane do wieku i sprawności uczestników
• Doświadczona, wykwalifi kowana, profesjonalna, zaangażowana Kadra
• Gwarancje ubezpieczeniowe

WYJAZDY INTEGRACYJNE
SPORT • ZABAWA • INTEGRACJA
Uczniowie ( SP, Gimnazjum), Nauczyciele

• Integracja przez sport
• Indywidualnie dopasowany program
• Zespołowe rozwiązywania zadań
• Zdrowa i bezpieczna rywalizacja (Fair Play)
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AKTYWNA SZKOŁA – MIERZEJA WIŚLANA (5 dni)

MIEJSCE
Mikoszewo to mała malownicza miejscowość znajdująca się na lewym 
krańcu Mierzei Wiślanej z przeprawą promową, zabytkową kolejką wą-
skotorową, domami podcieniowymi oraz rezerwatem „Mewia Łacha”. 
Niewielka odległość od Trójmiasta tworzy idealną bazę wypadową wycie-
czek do Gdańska, czy Malborka.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek wczasowo-kolonijny „Korona” znajdujący się 900 m od morza 
w Mikoszewie (www.korona.mierzeja.pl). Pawilony murowane jednokon-
dygnacyjne, pokoje 3 i 5 osobowe z łazienkami wyposażone w stolik 
z krzesełkami, półki, tapczaniki, szafy ubraniowe. Obiekt dysponuje 
własną stołówką, świetlicą, salką gimnastyczną, boiskiem do siatkówki, 

koszykówki i piłki nożnej, basenem zewnętrznym (9 m średnicy), Wi-Fi. 
W bliskim sąsiedztwie znajdują się hala sportowa.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie – obiad 
w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie – obiad w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Mikoszewo-Warszawa oraz 
podczas wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

PROGRAM
REKREACYJNO-SPORTOWY
• gry i zabawy lub gry zespołowe prowadzone na boiskach sportowych
• survival: przygotowanie prowizorycznego schronienia, budowa 

szałasów z zastosowaniem podręcznych środków
• zajęcia strzeleckie: strzelanie z nowoczesnych wiatrówek
• pneumatycznych krótkich i długich, strzelanie z broni ASG, zawody w 

strzelaniu do tarczy
• zajęcia sprawnościowe: slacklining - sport ekstremalny polegający na 

chodzeniu i wykonywaniu ewolucji na taśmie
• olimpiada sportowa
• gra terenowa Hamak Traper
TURYSTYCZNY
• wycieczka autokarowa do Gdańska (m.in. Ratusz, Rynek, Kościół 

Mariacki, zespół murów obronnych – zwiedzanie z przewodnikiem 
miejskim) i Gdyni (Muzeum Oceanograficzne - Akwarium Morskie, 
Statek Muzeum Marynarki Wojennej ORP „Błyskawica” lub Statek - 
Muzeum „Dar Pomorza”)

KULTURALNY
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• dyskoteka

CENA
Cena od 690 zł/os (wyjazd 5 dni) – cena skalkulowana na 45 osób
+ 3 osoby kadry.
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena
zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie i pełne wyżywienie
• transport autokarem, ubezpieczenie
• pilota – instruktora sportu, instruktorów sportu i survivalu
• program

M
O

RZ
E
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AKTYWNA SZKOŁA – PODDĄBIE (5 dni)

MIEJSCE
Poddąbie to kameralne miejsce, otoczone enklawą leśną. Nadmorskie 
wczasowisko położone na klifowym wybrzeżu między Ustką a Rowami. 
Ze względu na osobliwy mikroklimat szczególnie polecane na wypoczy-
nek dzieci i młodzieży.
 
ZAKWATEROWANIE
Ośrodek wczasowy „Korsarz” w Poddąbiu (200 m od morza). Ładne, 
drewniane domki piętrowe typu Mazowsze, schludne pokoje 4, 5-oso-
bowe, sanitariaty (WC, umywalki, prysznice) na piętrach lub murowany 
segment fiński, pokoje 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt 
dysponuje własną stołówką, świetlicą z TV SAT, pawilonem do tenisa sto-
łowego, salką gimnastyczną, materacami do samoobrony, boiskiem do 
siatkówki i piłki nożnej, rowerami turystycznymi. W bliskim sąsiedztwie 
znajdują się: pełnowymiarowa hala sportowa, pełnowymiarowe boisko 
do piłki nożnej, korty tenisowe, basen kryty, na plaży boisko do siatkówki 
plażowej.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie (śniadanie-pełnowartościowy 
bufet szwedzki, obiad, kolacja — mini bufet szwedzki + ciepły posiłek). 
Pierwsze świadczenie — obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świad-
czenie — śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrotną.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa – Poddąbie – Warszawa 
oraz podczas wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

PROGRAM
Dopasowany dniowo w zależności od pogody.
REKREACYJNO-SPORTOWY
• survival - nauka maskowania, budowanie szałasów
• gry zespołowe: piłka nożna, siatkówka itp.
• palant, zbijak, ringo itp.
• samoobrona

• gra terenowa Hamak Trophy
• olimpiada sportowa
TURYSTYCZNY
• wizyta w aquaparku w Redzikowie k. Słupska: basen sportowy, 

baseny rekreacyjne, rwąca rzeka, zjeżdżalnia, bicze wodne, gejzery, 
jacuzzi, masaże

• wycieczka autokarowa do Ustki + rejs statkiem
• wycieczka autokarowa do Słowińskiego Parku Narodowego
KULTURALNY
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• dyskoteka

CENA:
Cena od 590 zł/os (wyjazd 5 dni) — cena skalkulowana na
45 osób + 3 osoby kadry.
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena
zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie i pełne wyżywienie
• transport autokarem
• ubezpieczenie
• pilota - instruktora sportu
• instruktora survivalu
• instruktora samoobrony
• program

M
O

RZE
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SPORTOWO-EDUKACYJNA MIERZEJA WIŚLANA (5 dni)

MIKOSZEWO
Mała malownicza miejscowość  znajdująca się na lewym krańcu  Mierzei 
Wiślanej, z przeprawą promową, zabytkową kolejką wąskotorową, domami 
podcieniowymi,  oraz rezerwatem „Mewia Łacha”. Niewielka odległość od 
Trójmiasta tworzy idealną bazę wypadową wycieczek do Gdańska.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Kolonijny „Korona” (www.korona.mierzeja.pl) w Mikoszewie 
(1000m. od morza). Pawilony murowane jednokondygnacyjne (2 pawilo-
ny-każdy na 80 osób), proste i schludne pokoje 3 i 5 osobowe z łazienkami 
wyposażone w stolik z krzesełkami, półki, tapczaniki, szafy ubraniowe. Obiekt 
dysponuje własną stołówką, 3 świetlicami, salką gimnastyczną, boiskiem 
do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. W bliskim sąsiedztwie znajdują się 
hala sportowa. 

TRANSPORT
 Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Mikoszewo-Warszawa. 

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie - obiad w 
dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie – śniadanie w dniu wyjazdu + prowiant 
na drogę powrotną.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
SPORTOWY
• gry plażowe: siatkówka plażowa, beach soccer
• gry zespołowe prowadzone na boiskach sportowych 
• gry i zabawy piknikowe: badminton, kwadrant, freesbe, ringo
• samoobrona
• taniec

EDUKACYJNY
• warsztaty naukowe w EduPark - Centrum Edukacji dla Dzieci i 

Młodzieży w Gdańsku
• zajęcia edukacyjne w Centrum Hewelianum w Gdańsku
DODATKOWY
• olimpiada sportowa, podchody, kiermasz sportowy, ognisko z piecze-

niem kiełbasek, dyskoteka, turniej wiedzy i nie tylko…

CENA
698 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły. 
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie i wyżywienie, transport, ubezpie-
czenie, program, pilota, instruktorów sportu.

M
O

RZ
E
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WINDSURFING ZIELONA SZKOŁA – PÓŁWYSEP HELSKI (6 dni)
MIEJSCE
Półwysep Helski to mekka polskich windsurferów, jedno z najlepszych 
miejsc do nauki windsurfingu w Europie. Miejsce słynie również z prze-
pięknych plaż nad Bałtykiem.

ZAKWATEROWANIE
Przyczepy kempingowe 4-6 osobowe w klasie standard wyposażone w 
instalację elektryczną, lodówkę oraz czajnik zlokalizowane w ogrodzonym 
miasteczku obozowym na kempingu Solar Chałupy 4 w bazie szkolenio-
wej Kite Park (www.kitepark.pl). Sanitariaty kempingowe o standardzie 
europejskim obok obozu.

WYŻYWIENIE
W tawernie kempingu trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiado-
kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie w dniu wyjaz-
du + prowiant na drogę powrotną.

TRANSPORT
Autokary klasy turystycznej na trasie Warszawa – Chałupy – Warszawa 
oraz podczas wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

PROGRAM
• 14 godzin szkolenia windsurfingu w grupach 5-7-osobowych po-

dzielonych wg wieku lub stopnia zaawansowania prowadzone przez 
instruktorów Kite Park

• szkolenie odbywa się 2 x dziennie po 2 godziny (wyjątek 1 dzień – 
wycieczka na Hel)

• Kite Park zabezpiecza również: najnowszy sprzęt z kolekcji 2017, 
ubezpieczenie sprzętu od uszkodzenia, zabezpieczenie zajęć na 
wodzie, piankę, trapez i kamizelkę asekuracyjną

• zajęcia podczas flauty (brak wiatru): zajęcia teoretyczne w grupach, 
skimboarding, wakeboarding, narty wodne, wyciągarkę do wakeboar-
da, SUP – Stand Up Padding, surfing, zabawki wodne za motorówką 
(koło, banan)

• siatkówka plażowa
• beach party w bazie

• plażowanie
• wycieczka na Hel: zwiedzanie fokarium i latarni morskiej

CENA
Cena od 1199 zł/os (wyjazd 6 dni) – cena skalkulowana na 45 osób 
+ 3 osoby kadry.
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie, wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• program sportowy i turystyczny łącznie z biletami wstępu do wszyst-

kich zwiedzanych obiektów

M
O

RZE
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4 PRZYGODY – JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA (4 dni)

MIEJSCE
Jura Krakowsko-Częstochowska to kraina zamków i warowni oraz 
przede wszystkim doskonałe miejsce wspinaczki skałkowej. Ze wzglę-
du na piękno krajobrazu Jura należy do najatrakcyjniejszych regionów 
turystycznych w Polsce. Podlesice – Centrum Sportów Extremalnych 

to miejscowość położona w sercu Jury. Niedalekie sąsiedztwo skałek, 
lasów i zielonych terenów stwarzają wyśmienite warunki dla uprawiania 
czynnego wypoczynku, a znajdujące się tutaj grupy skalne pełne tajem-
niczych jaskiń stanowią jedne z najpiękniejszych na wyżynie zespołów 
krajobrazowych.

ZAKWATEROWANIE
„Zajazd Jurajski – Rancho” w Podlesicach. Pokoje 2, 3, 4, 5, 6-osobowe  
z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt dysponuje własną świetlicą z TV SAT, 
stołówką, boiskami do gier zespołowych (m.in. siatkówka, piłka nożna).

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie – obiad 
w dniu przyjazdu, ostatnie – obiad dniu wyjazdu. Obiekt przyjmuje osoby 
z dietą-konieczny wcześniejszy kontakt z Hamak-tur.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Podlesice-Warszawa.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

PROGRAM
Dopasowany dniowo w zależności od pogody.
1 dzień
• przejście ścieżką przyrodniczą Góra Zborów (punkty informacyjne 

znajdujące się na ścieżce przybliżą walory skalnego rezerwatu, hi-
storię wypasu zwierząt gospodarskich na Jurze, zawierają informacje 
do czego służył kalcyt, jak dawno Jura została zasiedlona przez 
człowieka itd.) oraz zwiedzanie Jaskini Głębokiej – jedynego tego 
typu obiektu udostępniony do ruchu turystycznego w województwie 
śląskim.

• gry zespołowe, dyskoteka
2 dzień - przygoda z linami
• zapoznanie ze sprzętem wspinaczkowym i jaskiniowym, zasady 

bezpieczeństwa na skałkach i w górach
• zajęcia linowe na Górze Zborów (min.: zjazdy z pionowych skał, 

wspinaczka)

• pochody
• ognisko
3 dzień -- PRZYGODA Z SURVIVALEM i ASG
• survival: nauka maskowania, tropienia i podchodzenia, budowanie 

szałasów
• zajęcia teoretyczne i praktyczne z ASG (Air Soft Gun - repliki auten-

tycznych broni w skali 1:1 strzelające plastikowymi, 6-milimetrowymi 
kulkami skonstruowanymi w celu realnego odwzorowania pola walki)

• strzelanie do celów i tarcz nieruchomych oraz ruchomych
• karaoke
4 dzień -- PRZYGODA Z SURVIVALEM i ASG
• ASG i survival cd
• po obiedzie wyjazd do domu
• w przypadku braku pogody zajęcia w jaskiniach poziomych, pod 

wiatą w obiekcie oraz na hali sportowej w Kroczycach. Nie jest 
wymagane żadne wcześniejsze przygotowanie

CENA
Cena od 596 zł/os (wyjazd 4 dni) – cena skalkulowana na 45 osób + 3 
osoby kadry ze szkoły. W przypadku innej ilości uczestników oraz innej 
ilości dni cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie, pełne wyżywienie
• program, transport autokarem
• ubezpieczenie, pilota
• instruktorów Polskiego Związku Alpinizmu, ASG  i survivalu

CO ZABRAĆ
• mały plecak,
• obuwie do wspinaczki skałkowej (dopuszczalne tenisówki, korko-

trampki), obuwie sportowe

• latarkę czołówkę
• gorsze spodnie i bluzę do zajęć w terenie, nieprzemakalną kurtkę,

Różnorodność form, aktywność, ciekawe zajęcia oraz super zabawa! Nuda – tu na nią nie ma czasu, cały czas dzieje się coś nowego!
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WYCIECZKA SZLAKIEM ORLICH GNIAZD (4 dni)

MIEJSCE
Szlak Orlich Gniazd prowadzi po ruinach zamków, nazywanych tak ze 
względu na swoje położenie na płaszczyznach wysokich skał dochodzą-
cych do 20-30 m wysokości. Szlak ma długość 163 km i wiedzie przez 
malownicze tereny Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Po drodze napo-
tkamy liczne ostańce skalne, jaskinie i zabytki. Podlesice to miejscowość 
położona w sercu Jury. Niedalekie sąsiedztwo skałek, lasów i zielonych 
terenów stwarzają wyśmienite warunki dla uprawiania czynnego wypo-
czynku, a znajdujące się tutaj grupy skalne pełne tajemniczych jaskiń 
stanowią jedne z najpiękniejszych na wyżynie zespołów krajobrazowych.

ZAKWATEROWANIE
„Zajazd Jurajski” w Podlesicach.

WYŻYWIENIE
Całodzienne (3 posiłki) w restauracji ośrodka od obiadokolacji w dniu
przyjazdu do śniadania + prowiant suchy (zamiennie obiad) w dniu
wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

PROGRAM
1 DZIEŃ
• przejazd do Podlesic, w trakcie przejazdu dłuższy postój w Olsztynie 

k. Częstochowy – zwiedzanie ruin zamku
• zakwaterowanie
• obiadokolacja
• spacer po okolicy
2 DZIEŃ
• śniadanie
• zwiedzanie Podzamcza m. in. ruin zamku Ogrodzieniec oraz Parku 

Zamków Jurajskich w miniaturze (miniatury zamków i warowni w 
skali 1:25 odtworzone z detalami zgodnie z prawdą historyczną 
obejmujący cały Szlak Orlich Gniazd), spacer po Pustyni Błędowskiej

• obiad
• spacer po Podlesiach
• zajęcia sportowe
• kolacja w formie ogniska z pieczeniem kiełbasek
3 DZIEŃ
• śniadanie + prowiant suchy
• wycieczka autokarowa do Ojcowa (zwiedzanie m. in. ruin zamku 

XIV w., Jaskinia Łokietka, Muzeum Przyrodnicze Ojcowskiego Parku 
Narodowego), zwiedzanie Pieskowej Skały (Muzeum Przemian 
Stylowych w zamku z XIV w., Maczuga Herkulesa),

• obiadokolacja
4 DZIEŃ
• śniadanie + prowiant suchy (zamiennie obiad)
• wykwaterowanie
• przejazd z Podlesic do miejsca powrotu,w trakcie przejazdu dłuższy 

postój w Mirowie i Bobolicach (zwiedzanie zamków z zewnątrz - 
charakterystyczne „orle gniazda” wznoszące się na krańcach wału 
skalnego).

CENA
Cena od 490 zł/os (wyjazd 4 dni) – cena skalkulowana na 45 osób + 
3 osoby kadry.
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• program łącznie z biletami wstępu do wszystkich zwiedzanych 

obiektów
• opiekę pilota
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4 PRZYGODY – JURA KRAKOWSKO – CZĘSTOCHOWSKA (5 dni)

MIEJSCE
Jura Krakowsko-Częstochowska to kraina zamków i warowni oraz 
przede wszystkim doskonałe miejsce wspinaczki skałkowej. Ze wzglę-
du na piękno krajobrazu Jura należy do najatrakcyjniejszych regionów 
turystycznych w Polsce. Podlesice – Centrum Sportów Extremalnych 
to miejscowość położona w sercu Jury. Niedalekie sąsiedztwo skałek, 
lasów i zielonych terenów stwarzają wyśmienite warunki dla uprawiania 
czynnego wypoczynku, a znajdujące się tutaj grupy skalne pełne tajem-
niczych jaskiń stanowią jedne z najpiękniejszych na wyżynie zespołów 
krajobrazowych.

ZAKWATEROWANIE
„Zajazd Jurajski” w Podlesicach. Pokoje 2, 3, 4, 5, 6 osobowe z pełnym 
węzłem sanitarnym. Obiekt dysponuje własną świetlicą z TV SAT, stołów-
ką, boiskami do gier zespołowych (m.in. siatkówka, piłka nożna).

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie - obiad 
w dniu przyjazdu, ostatnie – śniadanie w dniu wyjazdu + prowiant na 
drogę powrotną.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Podlesice-Warszawa.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

PROGRAM
Dopasowany dniowo w zależności od pogody.
1 DZIEŃ - PRZYGODA ZE SPORTEM
• gry zespołowe
2 DZIEŃ - PRZYGODA Z LINAMI
• zapoznanie ze sprzętem wspinaczkowym i jaskiniowym
• zajęcia linowe (min.: zjazdy z pionowych skał, wspinaczka)
3 DZIEŃ - PRZYGODA Z SURVIVALEM
• nauka maskowania, tropienia i podchodzenia, budowanie szałasów

4 DZIEŃ - PRZYGODA Z HISTORIĄ i REKREACJĄ
• wycieczka autokarowa: zwiedzanie zamku w Ogrodzieńcu + wizyta w 

aquaparku w Łazach
5 DZIEŃ
•powrót

DODATKOWO
• ognisko z pieczeniem kiełbasek

CENA
Cena od 698 zł/os (wyjazd 5 dni) – cena skalkulowana na 45 osób + 
3 osoby kadry.
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie, pełne wyżywienie
• program
• transport autokarem
• ubezpieczenie
• pilota
• instruktorów PZA i survivalu

CO ZABRAĆ
• mały plecak
• obuwie do wspinaczki skałkowej (dopuszczalne tenisówki, korko-

trampki)
• latarkę czołówkę
• gorsze spodnie i bluzę do zajęć w terenie, nieprzemakalną kurtkę
• strój na basen

Różnorodność form, aktywność, ciekawe zajęcia oraz super zabawa!
Nuda – tu na nią nie ma czasu, cały czas dzieje się coś nowego! Nie jest wymagane żadne wcześniejsze przygotowanie!
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AKTYWNA SZKOŁA – GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE (5 dni)

GÓRY ŚWIETOKRZYSKIE
Najstarsze góry Polski. Ich łagodne wzgórza poprzecinane licznymi szla-
kami turystycznymi i ścieżkami spacerowymi przyciągają zwolenników 
czynnego wypoczynku. Turystów fascynują przepiękne krajobrazy, geolo-
gia i bogata historia tego terenu.

GOŁOBORZE
Miejscowość w sercu Gór Świętokrzyskich w bliskim sąsiedztwie atrakcyj-
nych szlaków turystycznych.

ZAKWATEROWANIE
Hotel Przedwiośnie** (www.hotelprzedwiosnie.pl) o wysokim standar-
dzie, położony na malowniczym zboczu góry Dąbrówka w samym sercu 
Gór Świętokrzyskich. Stanowi świetną bazą wypadową do największych 
atrakcji turystycznych w regionie. Pokoje 4,5-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym i TV. Obiekt dysponuje własną stołówką, świetlicą, salą kon-
ferencyjną, krytym basenem, boiskami sportowymi.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka  trzy pełnowartościowe posiłki dziennie (śniadania i 
kolacja szwedzki stół z zawsze ciepłymi potrawami). Pierwsze świadcze-
nie obiad, ostatnie świadczenie śniadanie w dniu wyjazdu + prowiant 
na drogę powrotną. 

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej trasie Warszawa-Mąchocice Kapitulne-Warsza-
wa oraz podczas wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
REKREACYJNO-SPORTOWY
• gry plażowe: siatkówka plażowa, beach soccer
• gry zespołowe prowadzone na boiskach sportowych 
• gry i zabawy piknikowe: badminton, kwadrant, freesbe, ringo
• samoobrona

• strzelanie z wiatrówek, łuki
• olimpiada sportowa
• gra terenowa Hamak Traper
• basen - 1 godzina
TURYSTYCZNY
• zwiedzanie Sanktuarium Świętego Krzyża: furta klasztorna, krużgan-

ki, kościół, kaplica Relikwii Krzyża Świętego,  Muzeum Misyjnego, 
Krypty Jeremiego Wiśniowieckiego

• zwiedzanie Zamku Królewskiego w Chęcinach oraz Centrum Nauki 
Leonardo da Vinci

• zwiedzanie Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi 
(Świętokrzyskie Dymarki)

KULTURALNY
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• dyskoteka
• turniej wiedzy i nie tylko…

CENA (5 dni)
698 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły. 
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpie-
czenie, pilota, instruktorów sportu, program.
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AKTYWNA SZKOŁA W KOTLINIE KŁODZKIEJ (5 dni) 

MIEJSCE
Nowy Gierałtów to wieś położona w województwie dolnośląskim, w po-
wiecie kłodzkim, w gminie Stronie Śląskie. Posiada doskonałe warunki 
do wypoczynku oraz stanowi doskonałą bazę wypadową na wycieczki 
piesze w góry.

ZAKWATEROWANIE
Pensjonat „Pokoje w Górach u Wanata” w Nowym Gierałtowie (www.po-
kojewgorach.com). Pokoje 2,3,4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym 
oraz pokoje typu studio również z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt 
położony w dolinie Białej Lądeckiej w otoczeniu dostojnych Gór Złotych 
i Bialskich.

TRANSPORT
Autokary klasy turystycznej z pasami.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka serwowane są 3 główne posiłki (smaczne, zdrowe 
i różnorodne potrawy): śniadania w formie pełnowartościowego bufetu 
szwedzkiego, domowe obiady oraz kolacje w formie mini bufetu szwedz-
kiego zawsze z  ciepłym posiłkiem. Kuchnia przygotowana jest do serwo-
wania indywidualnych diet-konieczny wcześniejszy kontakt z Hamak-tur. 
Pierwsze świadczenie - obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świad-
czenie - śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrotną.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
1 dzień
• po obiadokolacji zajęcia sportowe
2,3 i 4 dzień
• uczestnicy podzielni na 2 grupy 
• zajęcia naprzemienne w grupach do obiadu i po obiedzie
• zajęcia w stadninie: codzienne przejażdżki po 0,5 h dla każdego 

dziecka, pogawędki na temat koni w stajni,  
dla chętnych prace stajenne 

• zajęcia wyjazdowe: zwiedzanie Jaskini Niedźwiedzia, zwiedzanie 
Kopalni Złota w Złotym Stoku, zwiedzanie Twierdzy Kłodzko

5 dzień
• po śniadaniu wyjazd do domu 

CENA
698 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły. 
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE 
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport,
• ubezpieczenie
• pilota
• program
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AKTYWNA SZKOŁA W SZCZYRKU (5 dni)

SZCZYRK
Szczyrk to jedna z najbardziej znanych miejscowości Beskidu Śląskiego. 
Klimatyczne miasteczko położone jest w malowniczej kotlinie rzeki Żylicy. 
Dookoła rozciągają się masywy górskie Skrzycznego, Klimczoka, Magu-
ry, Kotarza, Malinowa, Skalitego.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wypoczynkowy Panorama (www.panoramaszczyrk.pl). Ośro-
dek wczasowy, pięknie położony na zboczu Klimczoka obok wejścia na 
szlaki turystyczne. Cudne widoki o każdej porze roku na górską przyro-
dę zapierają dech w piersi. Obiekt posiada 65 pokoi 3, 4-osobowychz 
łazienkami i TV. Do dyspozycji uczestników są 3 sale wykładowe, ko-
rzystanie ze sprzętu szkoleniowego i audio, Internet bezprzewodowy w 
całym obiekcie, ping – pong, boisko do gry w siatkówkę plażową, mini 
siłownia, otwarty basen letni, bilard, sauna, piłkarzyki. W odległości 700 
m Centralny Ośrodek Sportu ze stadionem, halą, basenem i odnową 
biologiczną, tenisem oraz boiskami do gier.

WYŻYWIENIE
Całodzienne (3 posiłki) w restauracji ośrodka od obiadokolacji w dniu
przyjazdu do śniadania + prowiant suchy (zamiennie obiad) w dniu
wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Szczyrk-Warszawa oraz 
podczas wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

PROGRAM
1 DZIEŃ
• wyjazd w godzinach rannych, przejazd do Pszczyny
• zwiedzanie Zwierzyńca przy Zamku Pszczyńskim z żubrami, 

muflonami, sarnami, danielami, wizyta w budynku edukacyjnym na 
wystawie zwierząt i roślin oraz pokaz filmu 3 D o żubrach

• przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja
• dyskoteka

2 DZIEŃ
• po śniadaniu piesza wycieczka z przewodnikiem na Skrzyczne (ok. 

6 godzin lub Klimczok ok.4 godzin). Na trasie wycieczki na Klimczok 
wizyta w Chacie w Dechę” (kolekcja zabytkowych radioodbiorników 
oraz odrestaurowanych motocykli lat powojennych)

• po obiedzie rozgrywki sportowe (piłka siatkowa plażowa, tenis 
stołowy, bilard, gry planszowe)

• kolacja w formie ogniska
• Turniej Wiedzy i Nie tylko…
3 DZIEŃ
• po śniadaniu zwiedzanie Szczyrku z przewodnikiem
• po obiedzie gry i zabawy na terenie ośrodka, odpoczynek przed 

zajęciami survivalowymi,
• po kolacji Survival : nocny patrol – warta, alarm, atak i obrona 

nocą, poruszanie się w mieście i w terenie, techniki zwiadowcze, dla 
zgłodniałych tartinki i gorąca herbatka

4 DZIEŃ
• po późnym śniadaniu survival: podstawy alpinistyki i technika 

linowa; nauka i doskonalenie podstawowych węzłów alpinistycznych, 
przeprawy linowe techniką poręczowania, 

• po obiedzie wycieczka piesza do Chaty Wuja Toma (Przełęcz Kar-
koszczonka – zabytkowe narzędzia rolnicze)

• po kolacji dyskoteka
5 DZIEŃ
• wyjazd po śniadaniu  + prowiant na drogę powrotną 
• postój w Wiśle Malince pod skocznią Małysza, czas wolny w centrum 

Wisły, powrót do Warszawy

CENA
698 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze 
szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie
• wyżywienie

• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• program
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BIESZCZADY (5 dni)

SMEREK
Wieś i osada letniskowa w dolinie Wetlinki, u podnóża góry Smerek. Ta 
niewielka wieś urzeka swoją przyrodą, dziką roślinnością, atrakcyjnymi 
szlakami turystycznymi, a nader wszystko pięknymi widokami połonin.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wypoczynkowy Smerek http://owsmerek.pl/. Ośro-
dek zajmuje duży ogrodzony teren zielony (60 ar.), na któ-
rym znajduje się trawiaste boisko do siatkówki, plac zabaw dla 
dzieci oraz wydzielone miejsce na ognisko. Zakwaterowanie  
w pokojach 2, 3 osobowych z umywalkami, prysznice na korytarzu.

TRANSPORT
Autokar na trasie Warszawa-Smerek-Warszawa oraz podczas wycieczek 
programowych 

WYŻYWIENIE
W ośrodku trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obia-
dokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie  
+ prowiant na drogę powrotną w dniu wyjazdu.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
1 dzień
• wyjazd
• zakwaterowanie i obiadokolacja
• wieczorny spacer wzdłuż rzeki Wetlina
2 dzień
• śniadanie + prowiant na drogę
• spacer przez Połoninę Wetlińską, podziwianie panoramy Bieszczad 
• obiadokolacja
3 dzień
• śniadanie
• zwiedzanie Sanoka: spacer po mieście szlakiem Wojaka Szwejka, 

wizyta w Skansenie – Muzeum Budownictwa Ludowego

• obiad
• gry i zabawy sportowe
• kolacja w formie ogniska
4 dzień
• śniadanie
• zwiedzanie Wetliny, przejazd Wielką Pętlą Bieszczadzką (frag-

ment), wejście do schorniska PTTK Chatka Puchatka na Połoninie 
Wetlińskiej

• obiad 
• gry i zabawy terenowe
• kolacja
5 dzień
• śniadanie + prowiant na drogę
• powrót

CENA (5dni)
698 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły. 
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE 
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota i przewodnika lokalnego
• program
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HAMAK TROPHY EXTREME – JURA KRAK.-CZĘSTOCHOWSKA (5 dni)

MIEJSCE
Jura Krakowsko-Częstochowska to kraina zamków i warowni oraz 
przede wszystkim doskonałe miejsce wspinaczki skałkowej. Ze wzglę-
du na piękno krajobrazu Jura należy do najatrakcyjniejszych regionów 
turystycznych w Polsce. Podlesice – Centrum Sportów Extremalnych 
to miejscowość położona w sercu Jury. Niedalekie sąsiedztwo skałek, 
lasów i zielonych terenów stwarzają wyśmienite warunki dla uprawiania 
czynnego wypoczynku, a znajdujące się tutaj grupy skalne pełne tajem-
niczych jaskiń stanowią jedne z najpiękniejszych na wyżynie zespołów 
krajobrazowych.

ZAKWATEROWANIE
„Zajazd Jurajski” w Podlesicach. Pokoje 2,3,4,5,6 osobowe z pełnym wę-
złem sanitarnym. Obiekt dysponuje własną świetlicą z TV SAT, stołówką, 
boiskami do gier zespołowych (m.in. siatkówka, piłka nożna).

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie - obiad w 
dniu przyjazdu, ostatnie – obiad w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Podlesice-Warszawa.

UBEZPIECZENIE
NNW ( od następstw nieszczęśliwych wypadków )

CEL HAMAK TROPHY
• wyłonienie zwycięskiego zespołu
• zabawa poprzez rywalizację fair play

PODSTAWOWE INFORMACJE
• zespoły: min. 5 – max.10-osobowe, dopasowane wiekowo
• składy mieszane (dziewczyna i chłopak)
• czas rywalizacji: 5 dni (dzień lub noc)

KONKURENCJE i ZADANIA TERENOWE
• jazda quadem
• strzelanie z wiatrówek i karabinu paintballowego, turniej paintballowy
• zajęcia teoretyczne z podstaw wspinania i asekuracji
• zajęcia linowe: tyrolka, zjazdy z pionowych skał
• zajęcia z survivalu: nauka maskowania, tropienia i podchodzenia, 

budowanie szałasów, przeprawa przez bagna, biwak w szałasach
• speleologia
• ogniska z pieczeniem kiełbasek
• dyskoteki

CENA
Cena od 790 zł/os (wyjazd 5 dni) – cena skalkulowana na 45 osób + 
3 osoby kadry.
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie, pełne wyżywienie
• transport autokarem
• ubezpieczenie
• pilota, instruktorów PZA i survivalu

CO ZABRAĆ
• mały plecak na wycieczki
• wygodne buty do wycieczek pieszych oraz obuwie sportowe (tenisów-

ki, korkotrampki) do wspinaczki skałkowej,
• latarkę z zapasem baterii
• trekkingowe spodnie i bluzę do zajęć w terenie, nieprzemakalną 

kurtkę, ciepły sweter lub polar
• karimatę, śpiwór
• menażkę, kubek, sztućce

Nie jest wymagane żadne wcześniejsze przygotowanie! Oferta od 13 lat! Jeśli chcesz wyjść poza schemat, spróbuj: hamak trophy extreme, rywalizacja, adrenalina, jazda quadem, wspinaczka, 
jaskinie, survival. Prawdziwa rywalizacja już od wyjścia z autokaru na wzór programów typu reality show „Wyprawa Robinson” G
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INTEGRACJA HAMAK TROPHY (5 dni)

JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA 
to kraina zamków i warowni oraz przede wszystkim doskonałe miejsce 
wspinaczki skałkowej. Ze względu na piękno krajobrazu Jura należy do 
najatrakcyjniejszych regionów turystycznych w Polsce.

PODLESICE
Miejscowość położona w sercu Jury. Niedalekie sąsiedztwo skałek, la-
sów i zielonych terenów stwarzają wyśmienite warunki do uprawiania 
czynnego wypoczynku, a znajdujące się tutaj grupy skalne, pełne tajem-
niczych jaskiń, stanowią jedne z najpiękniejszych na wyżynie zespołów 
krajobrazowych.

ZAKWATEROWANIE
„Zajazd Jurajski - Ranczo” w Podlesicach. Pokoje 2,3,4,5-osobowe z 
pełnym węzłem sanitarnym.  Obiekt dysponuje własną świetlicą z TV 
SAT,  stołówką, boiskiem do siatkówki plażowej, pełnowymiarowym, tra-
wiastym boiskiem typu Orlik do piłki nożnej,  polem quadowy, dwoma 
polami/poligonami do gry w paintball i ASG oraz własnym terenem skał-
kowym. W bliskim sąsiedztwie pełnowymiarowa hala sportowa. 

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka  trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie - obiad w 
dniu przyjazdu, ostatnie – śniadanie w dniu wyjazdu + lunch w formie pizza.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Podlesice-Warszawa.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

CEL HAMAK TROPHY
• wyłonienie zwycięskiego zespołu
• współdziałanie w grupie 
• wspólne rozwiązywanie zadań i pokonywanie przeszkód
• integracja zespołu, wykreowanie naturalnego lidera
• zabawa poprzez rywalizację fair play
PODSTAWOWE INFORMACJE
• zespoły: 6 x 9-10 osób
• składy mieszane (dziewczyna i chłopak)
• czas rywalizacji:  5 dni (dzień lub noc)

KONKURENCJE i ZADANIA TERENOWE-PRZYKŁADOWY PLAN
Dzień 1:
• po obiedzie fabularna gra terenowa - terenoznawstwo w pigułce: 

mapa, azymut czy szkic terenu, schowane wskazówki zdjęcia czy 
szczątkowe informacje pozwalające wygrać rywalizacje

• po kolacji ognisko, podsumowanie pierwszego dnia i autorska 
prezentacja zespołów

Dzień 2:
• po śniadaniu i obiedzie zadania linowe - wspinaczka i zjazd na linie 

to zadanie w którym uczestnicy mają okazję przełamać słabości, po-
czuć adrenalinę, zapierającą dech w piersiach, a przede wszystkim 
pokazać na co ich stać

• po kolacji poszukiwanie skarbów za pomocą wykrywaczy metali
• podsumowanie 2 dnia
Dzień 3:
• po śniadaniu zadania survivalowe: nauka maskowania, tropienia i 

podchodzenia, budowanie szałasów
• po obiedzie strzelanie z wiatrówek i karabinu paintballowego zakoń-

czone turniejem paintballowym

• po kolacji zajęcia sportowe – gry zespołowe
• podsumowanie 3 dnia
Dzień 4:
• po śniadaniu fabularna gra terenowa - poszukiwanie części ukrytych 

map za pomocą GPS
• po obiedzie - pierwsza pomoc: jak prawidłowo reagować w nagłych 

przypadkach, podstawy udzielania pomocy przedmedycznej
• po kolacji: uroczyste zakończenie rywalizacji, podsumowanie, 

dyplomy
Dzień 5:
• wyjazd do domu po śniadaniu; zwiedzanie zamku w Olsztynie z 

przewodnikiem, lunch w formie pizza

Dodatkowo:
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• dyskoteka
• przejście ścieżką przyrodniczą Góra Zborów (punkty informacyjne 

znajdujące się na ścieżce przybliżą walory skalnego rezerwatu, hi-
storię wypasu zwierząt gospodarskich na Jurze, zawierają informacje 
do czego służył kalcyt, jak dawno Jura została zasiedlona przez 
człowieka itd.) oraz zwiedzanie Jaskini Głębokiej – jedynego tego 
typu obiektu udostępniony do ruchu turystycznego w województwie 
śląskim

CENA
748 zł/os – cena skalkulowana na 45 osób + 3 osoby kadry ze szkoły. 
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, pełne wyżywienie, transport auto-
karem, ubezpieczenie, pilota, instruktorów PZA i survivalu.

CO ZABRAĆ
Mały plecak na wycieczki, wygodne buty do wycieczek pieszych oraz 
obuwie sportowe (tenisówki, korkotrampki) do wspinaczki skałkowej, la-
tarkę z zapasem baterii, trekkingowe spodnie i bluzę do zajęć w terenie, 
nieprzemakalną kurtkę, ciepły sweter lub polar.
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KRAKÓW - TATRY - PIENINY - WIELICZKA (5 dni)

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek: Pensjonat w Białce Tatrzańskiej. Pokoje 2, 3, 4, 5-osobowe z 
pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt dysponuje własną stołówką i świe-
tlicą.

WYŻYWIENIE
Trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiad w dniu przyjazdu, 
ostatnie świadczenie obiad w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Białka Tatrzańska- Warsza-
wa oraz podczas wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

PROGRAM
1 dzień
• wyjazd w godzinach rannych, przejazd do Krakowa
• obiad
• zwiedzanie z przewodnikiem Katedry na Wawelu-Dzwon Zygmunta, 

Groby Królewskie oraz zwiedzanie Rynku Głównego i Kościoła 
Mariackiego. Przyjazd do Białki Tatrzańskiej

• zakwaterowanie
• kolacja
• nocleg
2 dzień
• śniadanie, prowiant
• wycieczka autokarowa do Zakopanego: wjazd kolejką na Gubałówkę, 

przejście do Butorowego Wierchu i zjazd wyciągiem krzesełkowym, 
skocznia narciarska

• obiadokolacja w Białce Tatrzańskiej
• zajęcia sportowe
• nocleg
3 dzień
• śniadanie, prowiant

• wycieczka autokarowa w Pieniny: spływ Dunajcem oraz wejście na 
Trzy Korony lub przejście Wąwozem Homole

• obiadokolacja w Białce Tatrzańskiej
• zajęcia sportowe
• nocleg
4 dzień
• śniadanie
• wycieczka piesza na „Litwinową Grapę” inaczej Czarną Górę (903 

m n.p.m.), z której roztacza się olśniewająca panorama obejmująca 
Gorce, Pieniny, Babią Górę, a przede wszystkim wspaniałe szczyty 
Tatr polskich

• obiad
• wizyta na basenach termalnych w Białce Tatrzańskiej
• kolacja
• zajęcia sportowe
• nocleg
5 dzień
• śniadanie
• wyjazd do Wieliczki: trasa turystyczna - wykute w soli piękne 

komory, niesamowite podziemne jeziora, majestatyczne konstrukcje 
ciesielskie i unikalne solne rzeźby (należy się ciepło ubrać – temp. 
14-16 o C)

• obiad pod powierzchnią ziemi
• powrót do Warszawy

CENA
Cena od 760 zł/os (wyjazd 5 dni) – cena skalkulowana na 45 osób + 
3 osoby kadry.
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie, wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota-instruktora sportu
• program wraz z biletami wstępu
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NA POGRANICZU GÓR – KRAKÓW-TATRY-PIENINY (5 dni)

ZAKWATEROWANIE
Pensjonat „U Chramca” w Białce Tatrzańskiej. Pokoje 2,3,4,5-osobowe 
z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt dysponuje własną restauracją oraz 
świetlicą.

WYŻYWIENIE
Trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiad, ostatnie świadczenie 
śniadanie w dniu wyjazdu + prowiant na drogę powrotną.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Białka Tatrzańska-Warsza-
wa oraz podczas wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

PROGRAM
1 DZIEŃ
Wyjazd w godzinach rannych, przejazd do Krakowa, obiad, zwiedzanie z 
przewodnikiem Katedry na Wawelu-Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie 
oraz zwiedzanie Rynku Głównego i Kościoła Mariackiego. Przyjazd do 
Białki Tatrzańskiej, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

2 DZIEŃ
Śniadanie, prowiant, wycieczka autokarowa do Zakopanego: wjazd i 
zjazd kolejką na Gubałówkę, skocznia narciarska, „Bliżej Tatr” program 
edukacyjny prowadzony przez pracowników TPN posiadający dodatkowo 
uprawnienia przewodników tatrzańskich. Tematy zajęć do wyboru: Po 
co istnieje park narodowy? lub Kultura i natura lub Zagospodarowanie 
turystyczne Tatr; obiadokolacja w Białce Tatrzańskiej, zajęcia sportowe, 
nocleg.
3 DZIEŃ
Śniadanie, wycieczka piesza na „Litwinową Grapę” inaczej Czarną Górę 
(903 m npm), z której roztacza się olśniewająca panorama obejmująca 
Gorce, Pieniny, Babią Górę, a przede wszystkim wspaniałe szczyty Tatr 
polskich. Obiad, wizyta na basenach termalnych w Białce Tatrzańskiej 
połączona z wykładem „W Gorącej Wodzie Kąpani”. Podczas zajęć 
uczniowie poznają źródła pozyskiwania energii, zgłębią proces powsta-
wania ciepłych źródeł oraz zobaczą miejsca ich występowania w Pol-
sce. Dowiedzą się jakie lecznicze właściwości ma woda termalna i jakie 
są sposoby jej wykorzystywania w celach rekreacyjnych na przykładzie 
białczańskiego kąpieliska. Na zakończenie zajęć uczestnicy będą mogli 
zwiedzić maszynownię Termy Białka, przez którą przepływa codziennie 
około 780 hektolitrów wody. Kolacja, zajęcia sportowe, nocleg.
4 DZIEŃ
Śniadanie, prowiant, wycieczka autokarowa w Pieniny: spływ Dunajcem 
oraz wejście na Trzy Korony lub przejście Wąwozem Homole, obiadoko-
lacja w Białce Tatrzańskiej, zajęcia sportowe, nocleg.
5 DZIEŃ
Po śniadaniu wyjazd do Warszawy.

CENA
Cena od 690 zł/os (wyjazd 5 dni) – cena skalkulowana na 45 osób + 3 
osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie, wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota i instruktora sportu
• program wraz z biletami wstępu

Zielona Szkoła Turystyczno - Edukacyjna
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POSZUKIWACZE PRZYGÓD – JURA KRAK.-CZĘSTOCHOWSKA (5 dni)

MIEJSCE
Jura Krakowsko-Częstochowska to kraina zamków i warowni oraz przede 
wszystkim doskonałe miejsce wspinaczki skałkowej. Ze względu na pięk-
no krajobrazu Jura należy do najatrakcyjniejszych regionów turystycz-
nych w Polsce. Podlesice to miejscowość położona w sercu Jury. Nieda-
lekie sąsiedztwo skałek, lasów i zielonych terenów stwarzają wyśmienite 
warunki do uprawiania czynnego wypoczynku, a znajdujące się tutaj gru-
py skalne, pełne tajemniczych jaskiń, stanowią jedne z najpiękniejszych 
na wyżynie zespołów krajobrazowych.

ZAKWATEROWANIE
„Zajazd Jurajski - Ranczo” w Podlesicach. Pokoje 2, 3, 4, 5, 6-osobowe 
z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt dysponuje własną świetlicą z TV 
SAT, stołówką, boiskiem do siatkówki plażowej, pełnowymiarowym, tra-
wiastym boiskiem typu Orlik do piłki nożnej, polem quadowy, dwoma 
polami/poligonami do gry w paintball i ASG oraz własnym terenem skał-
kowym. W bliskim sąsiedztwie pełnowymiarowa hala sportowa.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka dostępne 3 posiłki dziennie + podwieczorek; pierw-
sze świadczenie obiad w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie 
w dniu wyjazdu + prowiant na drogę powrotną.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Podlesice-Warszawa oraz 
podczas wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

JURAJSKI DYPLOM SPRAWNOŚCI HAMAK-TUR
• dyplomowi odpowiada ilość punktów, które trzeba uzyskać, aby go 

zdobyć
• wszystkie zadania z zakresu zajęć linowych, wspinaczki, survivalu i 

speleologii mają przyporządkowaną konkretną ilość punktów
• aby zdobyć punkty należy ukończyć, dobrze wykonać dane zadanie 

lub je zaliczyć

PROGRAM
• zajęcia linowe: mosty linowe, zjazdy z pionowych skał, wychodzenie 

za pomocą sprzętu alpinistycznego
• wspinaczka: zajęcia teoretyczne z podstaw wspinania i asekuracji, 

wspinaczka skałkowa na jurajskich drogach o różnym stopniu 
trudności

• wieczorna gra terenowa Hamak Trophy
• zabawy survivalowe
• zajęcia speleologii w wybranej jaskini

ZAJĘCIA DODATKOWE
• gry i zabawy + mini siatkówka, piłka nożna, palant
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• dyskoteka

CENA
Cena od 690 zł/os (wyjazd 5 dni) – cena skalkulowana na 45 uczniów 
+ 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie, pełne wyżywienie
• program
• transport autokarem
• ubezpieczenie
• pilota
• instruktorów PZA, survivalu, taterników jaskiniowych

CO ZABRAĆ
• mały plecak
• obuwie do wspinaczki skałkowej (dopuszczalne tenisówki, korko-

trampki)
• latarkę czołówkę
• gorsze spodnie i bluzę do zajęć w terenie, czapkę, nieprzemakalną 

kurtkę

Nie jest wymagane żadne wcześniejsze przygotowanie! Różnorodność form, aktywność, ciekawe zajęcia oraz super zabawa! Nuda – tu na nią nie ma czasu, cały czas dzieje się coś nowego!

G
Ó

RY



22
HAMAK-TUR • katalog Wycieczki i Zielone Szkoły 2017

SZLAKIEM ZABYTKÓW TECHNIKI (5 dni)

GILOWICE
Wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, u 
stóp Beskidu Małego we wschodniej części Kotliny Żywieckiej. 

ZAKWATEROWANIE 
Ośrodek Wypoczynkowy „BESKIDEK”. Na powierzchni 1 ha zabudowana 
jest pełna infrastruktura sportowo-rekreacyjno – wypoczynkowa obiektu. 
Dookoła rozciągają się wspaniałe widoki gór i lasów z czystym , ostrym po-
wietrzem. Ośrodek dysponuje miejscami noclegowymi w pokojach 2,3,4,5 
osobowych. Na terenie ośrodka znajduje się Boiska rekreacyjne z trybunami 
(siatkówka plażowa, koszykówka, badminton), stoły do tenisa, sala dyskote-
kowa, 2 zadaszone grille. W okolicy znajduje się zespół obiektów ORLIK ok 
100 m, boisko trawiaste pełnowymiarowe ok. 2 km.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Gilowice-Warszawa oraz pod-
czas wycieczek programowych.

WYŻYWIENIE
W ośrodku trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiad w dniu przyjaz-
du, ostatnie świadczenie śniadanie + prowiant na drogę powrotną w dniu 
wyjazdu.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
1 dzień:
• wyjazd w godzinach rannych, przejazd do Międzybrodzia Bialskiego
• po obiedzie wycieczka na Górę Żar, wjazd i zjazd kolejką linowo te-

renową. Góra Żar to szczyt w Beskidzie Andrychowskim (wschodnia 
część Beskidu Małego), znajdujący się nad Jeziorem Między-
brodzkim. Na szczycie góry znajduje się zbiornik wodny elektrowni 
szczytowo-pompowej (Elektrownia Porąbka-Żar) w kształcie deltoidu. 
Ze szczytu góry rozciąga się panorama na Jezioro Żywieckie, pasmo 
Magurki Wilkowickiej i Hrobaczą Łąkę.

• kolacja

2 dzień
• po śniadaniu przejazd Pszczyna Muzeum Prasy Śląskiej. To jedyne 

tego typu muzeum w Polsce położone jest w odległości 200 metrów 
od pszczyńskiego rynku.

• po obiedzie zwiedzanie elektrowni Żar, projekcja filmu, prelekcja przy 
makiecie przestrzennej elektrowni, zejście sztolnią komunikacyjną 
na poziom podstawowy komory elektrowni, przejście obok silników 
rozruchowych do nastawni, wyjście sztolnią ewakuacyjną do sztolni 
komunikacyjnej.

• po kolacji zajęcia sportowe
3 dzień
• po śniadaniu przejazd do Żywca, zwiedzanie Muzeum Browaru 

Żywiec, które ulokowane w dawnych, wykutych w skale, piwnicach 
fermentacyjnych i leżakowych. Wydzielono tutaj 18 pomieszczeń, w 
których w interesujący sposób prezentuje się historię warzenia piwa 
w Żywcu oraz metody jego produkcji. Zwiedzający może się przenieść 
na ulicę galicyjskiego miasteczka, wstąpić do tradycyjnej karczmy.

• po obiedzie rejs statkiem po jeziorze Żywieckim.
• po kolacji  turniej wiedzy i nie tylko
4 dzień
• po śniadaniu przejazd do Parku Zatorland. Programie m.in. Park 

Ruchomych Dinozaurów, Park Mitologii, Park Owadów, Park Bajek i 
wodnych stworzeń oraz atrakcje na terenie Lunaparku.

• po późnym obiedzie gry i zabawy terenowe
• kolacja w formie ogniska z pieczeniem kiełbasek
5 dzień
• wyjazd po śniadaniu  + prowiant na drogę powrotną 
• w drodze powrotnej  zwiedzanie Muzeum Pożarnictwa w Mysło-

wicach. Ekspozycja stała muzeum prezentuje zabytkowy sprzęt 
gaśniczy.

• powrót ok godziny 18.00

CENA (5 dni)
698 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły. 
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA OBEJMUJE: akwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpiecze-
nie, pilota, program.
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WROCŁAW + KOTLINA KŁODZKA (5 dni)

ZAKWATEROWANIE
Pensjonat „Pokoje w Górach u Wanata” w Nowym Gierałtowie (www.poko-
jewgorach.com). Pokoje 2,3,4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym oraz 
pokoje typu studio również z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt położony 
w dolinie Białej Lądeckiej w otoczeniu dostojnych Gór Złotych i Bialskich.

WYŻYWIENIE
Obiad we Wrocławiu, w stołówce ośrodka 2 kolacje, 2 śniadania, obiad i 
prowiant.  

TRANSPORT
Autokary klasy turystycznej z pasami.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
REKREACYJNO-SPORTOWY
• gry plażowe: siatkówka plażowa, beach soccer
• gry zespołowe prowadzone na boiskach sportowych 
• gry i zabawy piknikowe: badminton, kwadrant, freesbe, ringo
• samoobrona
• strzelanie z wiatrówek, łuki
• olimpiada sportowa
• gra terenowa Hamak Traper
• basen - 1 godzina

TURYSTYCZNY
• zwiedzanie Sanktuarium Świętego Krzyża: furta klasztorna, krużgan-

ki, kościół, kaplica Relikwii Krzyża Świętego,  Muzeum Misyjnego, 
Krypty Jeremiego Wiśniowieckiego

• zwiedzanie Zamku Królewskiego w Chęcinach oraz Centrum Nauki 
Leonardo da Vinci

• zwiedzanie Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi 
(Świętokrzyskie Dymarki)

KULTURALNY
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• dyskoteka
• turniej wiedzy i nie tylko…

CENA (5 dni)
698 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły. 
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• instruktorów sportu
• program.
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ZIELONA SZKOŁA - GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE (5 dni)

MIEJSCE
Góry Świętokrzyskie: najstarsze góry Polski. Ich łagodne wzgórza po-
przecinane licznymi szlakami turystycznymi i ścieżkami spacerowymi 
przyciągają zwolenników czynnego wypoczynku. Turystów fascynują 
przepiękne krajobrazy, geologia i bogata historia tego terenu. Gołoborze: 
miejscowość w sercu Gór Świętokrzyskich w bliskim sąsiedztwie atrakcyj-
nych szlaków turystycznych.

ZAKWATEROWANIE
Hotel Przedwiośnie** (www.hotelprzedwiosnie.pl) o wysokim standar-
dzie, położony na malowniczym zboczu góry Dąbrówka w samym sercu 
Gór Świętokrzyskich. Stanowi świetną bazą wypadową do największych 
atrakcji turystycznych w regionie. Pokoje 4,5-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym i TV. Obiekt dysponuje własną stołówką, świetlicą, salą kon-
ferencyjną, krytym basenem, boiskami sportowymi.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiad, 
ostatnie świadczenie śniadanie w dniu wyjazdu + prowiant na drogę 
powrotną.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Rudki-Warszawa oraz pod-
czas wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

PROGRAM
1 dzień
• w drodze do hotelu wizyta w Kurozwękach: obiad oraz oglądanie 

mini zoo, zwiedzanie Pałacu z przewodnikiem i „safari bizon”- prze-
jażdżka wozem westernowym wśród bizonów

• kolacja w obiekcie
• po kolacji zajęcia sportowe lub korzystanie z basenu
2 dzień
• po śniadaniu zwiedzanie Jaskini Raj posiadającej najbogatszą z do-

tychczas odkrytych w Polsce jaskiń szatę naciekową oraz namuliska 
zawierające cenne warstwy kulturowe oraz Zamku w Chęcinach, 
prowiant

• obiadokolacja
3 dzień
• po śniadaniu zwiedzanie Sanktuarium Świętego Krzyża: furta klasz-

torna, krużganki, kościół, kaplica Relikwii Krzyża Świętego, Muzeum 
Misyjnego, Krypty Jeremiego Wiśniowieckiego

• po obiedzie zajęcia sportowe lub korzystanie z basenu
• kolacja
4 dzień
• po śniadaniu wyjazd do Jura Park Bałtów: Jura Park, Park Rozrywki, 

Rollercoaster, Zwierzyniec Bałtowski, Cinema 5d, prowiant
• obiadokolacja
5 dzień
• wyjazd po śniadaniu + prowiant na drogę powrotną
• w drodze do domu zwiedzanie zamku w Bodzentynie

CENA
Cena 690 zł/os (wyjazd (5 dni) – cena skalkulowana na 45 uczestników 
+ 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cenazostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie, wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• program
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ZIELONA SZKOŁA W GÓRACH – WARSZTATY SZTUKI, KONIE, SPORT (5 dni)

MIEJSCE
Nowy Gierałtów to wieś położona w województwie dolnośląskim, w po-
wiecie kłodzkim, w gminie Stronie Śląskie. Posiada doskonałe warunki 
do wypoczynku oraz stanowi doskonałą bazę wypadową na wycieczki 
piesze w góry.

ZAKWATEROWANIE
Pensjonat „Pokoje w Górach u Wanata” w Nowym Gierałtowie (www. po-
kojewgorach.com). Pokoje 2,3,4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym 
oraz pokoje typu studio również z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt 
położony w dolinie Białej Lądeckiej w otoczeniu dostojnych Gór Złotych 
i Bialskich.

INFRASTRUKTURA
• boisko do piłki nożnej
• boisko do siatkówki, boisko do badmintona
• teren rekreacyjny do gier i zabaw oraz gier typu kwadrant, frisbee, 

ringo
• teren rekreacyjny wykorzystywany jako plener
• sala fitness z lustrami, pracownia plastyczna
• 2 salki dydaktyczne
• stołówka, świetlica
• wydzielone miejsce na ognisko
• strzeżone kąpielisko - Stronie Śląskie 6 km
• pełnowymiarowa hala sportowa - Stronie Śląskie 6 km
• pełnowymiarowy basen - Stronie Śląskie 6 km
• stadnina koni – Nowy Gierałtów 0,8 km oraz w Stroniu Śląskim 9 km

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka dostępne 3 posiłki dziennie: śniadanie (szwedzki 
stół), obiad, kolacja (ciepły posiłek + mini bufet). Pierwsze świadczenie 
- obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie
- śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrotną.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Nowy Gierałtów- 
Warszawa oraz podczas wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

PROGRAM DO WYBORU
WARSZTATY SZTUKI
• rysowanie ołówkiem, węglem, piórkiem
• malowanie farbami akrylowymi na desce: malowanie martwej natury
• malowanie w plenerze
KONIE
• nauka lub doskonalenie jazdy konnej pod opieką profesjonalnych 

instruktorów w Ośrodku Jeździeckim „Słoneczna Dolina” (www.
slonecznadolina.pl)

• nauka w grupach max. 6-konnych
• 3 spotkania 3 godzinne
• w ramach jednego spotkania 1.5 godziny jazdy konnej: lonża, 

ćwiczenia na koniu, jazda w zastępie oraz 1.5 godziny zajęć w stajni: 
siodłanie, czyszczenie koni, nauka robienia bezpiecznych węzłów 
(uwiązy)

SPORT
• gry zespołowe do wyboru: piłka nożna, siatkówka, mini rugby, 

palant, freesbe, ringo
• gry i zabawy
• gry terenowe
• wycieczki piesze w góry
ZAJĘCIA OGÓLNE
(odbywają się najczęściej w godzinach wieczornych):
• turniej gier zespołowych Hamak Games
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• dyskoteka
ZAJĘCIA WYJAZDOWE
• wycieczka autokarowa do Kopalni Złota w Złotym Stoku: podziemna 

trasa turystyczna, podziemny spływ zalanym chodnikiem sztolni 
Gertrudy, płukanie złota, wybicie pamiątkowej monety

CENY
Cena skalkulowana na 45 osób + 3 osoby kadry, wyjazd na 5 dni.
WARSZTATY SZTUKI od 790 zł
KONIE od 890 zł
SPORT od 590 zł
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENY OBEJMUJĄ
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota, instruktora sportu, instruktora plastyki
• wybrany program oraz program wspólny łącznie z biletami wstępu do 

wszystkich zwiedzanych obiektów
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PRZYGODA NA WARMII I MAZURACH (3 DNI)

ZAKWATEROWANIE
Hotel*** Star-Dadaj (www.stardadaj.pl) usytuowany jest na półwyspie 
jeziora Dadaj, 30 km od Olsztyna w kierunku Mrągowa, wśród ma-
lowniczych lasów. To doskonałe miejsce zarówno do wypoczynku, jak 
i organizacji zielonych szkół. Pokoje w części hotelowej (90 miejsc)  3 
i 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym lub całoroczne, ogrzewane 
domki 6-10-osobowe. Hotel posiada kryty basen 25m, halę sportową 
800m2, korty tenisowe oraz boiska sportowe.

WYŻYWIENIE
W restauracji hotelu dostępne są 3 posiłki dziennie: śniadania i kolacje 

w formie bufetu szwedzkiego, obiady serwowane. Pierwsze świadczenie 
- obiad w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie – obiad w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej  z pasami na trasie Warszawa-Hotel Star-Da-
daj-Warszawa. 

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM

PRZYGODA Z REKREACJĄ i SPORTEM
• wejścia na kryty basen
• żeglowanie z instruktorem
• gry i zabawy: piłka nożna, mini rugby, palant, frisbee, ringo na 

boiskach lub na hali sportowej 
• gra terenowa Hamak Traper
• strzelanie z łuków do tarczy

PRZYGODA Z EDUKACJĄ
• spotkanie z miejscowym przewodnikiem – opowieści o okolicy i 

historii rejonu 

PRZYGODA Z TURYSTYKĄ
• zwiedzanie Wilczego Szańca  
• przejażdżka bryczką

PRZYGODY DODATKOWE
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Hamak Turniej Wiedzy i nie tylko…

CENA (3 dni)
516 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły. 
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• instruktorów sportu
• program
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AKTYWNA SZKOŁA – BORY TUCHOLSKIE (5 dni)

MIEJSCE
Ośrodek „Cztery Korty” jest położony w miejscowości Okoniny Nadje-
ziorne (w Borach Tucholskich) na terenie lasu. Na ogrodzonym i przy-
legającym do jeziora obszarze znajdują się: plaża, kąpielisko strzeżone 
oraz wypożyczalnia sprzętu sportowego (kajaki, rowery wodne, łodzie 
wiosłowe, deski surfingowe) i turystycznego. W odległości 50m od 
obiektu zlokalizowano nowy kompleks boisk sportowych: wielofunkcyjne 
o nawierzchni ze sztucznej trawy, na którym mieszczą się 4 pełnowymia-
rowe korty tenisowe, pełnowymiarowe trawiaste do piłki nożnej z dużymi 
bramkami, treningowe trawiaste, piaszczyste (20 x 50 m), stoły do te-
nisa, boisko do badmintona. Nowością w ośrodku jest outdoor fitness 
- siłownia na świeżym powietrzu.

ZAKWATEROWANIE
2 pawilony kolonijne, pokoje 2, 3, 4-osobowe z pełnym węzłem sanitar-
nym oraz domki z pełnym węzłem sanitarnym z pokojami 3-4 osobowy-
mi. Obiekt dysponuje własną stołówką i świetlicą.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiad w 
dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie obiad w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa–Okoniny Nadjeziorne– 
Warszawa oraz podczas wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

PROGRAM
SPORTOWY (bloki zajęć 1,5 godzinne dziennie):
• pływanie kajakiem
• gry zespołowe: piłka nożna, siatkówka
• tenis ziemny
• zajęcia multisport: tenis stołowy, badminton, gry i zabawy
WIECZORNY:
• ognisko z pieczeniem kiełbasek

• dyskoteka
• gra terenowa
• olimpiada sportowa

CENA
Cena od 690 zł/os (wyjazd 5 dni) – cena skalkulowana na 45 uczestni-
ków + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie, wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota-instruktora sportu
• instruktorów sportu na miejscu
• program

JEZIO
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AKTYWNA SZKOŁA – PROSERWY (5 dni)

MIEJSCE
Serwy koło Augustowa: popularna miejscowość letniskowa w Puszczy 
Augustowskiej nad jeziorem Serwy w strefie Kanału Augustowskiego. 
Idealna baza wypadowa na Litwę.

ZAKWATEROWANIE
Centrum Wypoczynkowo–Rekreacyjne PROSERWY (www.proserwy.pl) o 
powierzchni 4 hektarów zlokalizowane w sosnowym lesie nad jeziorem. 
Pokoje 2,3,4-osobowe o wysokim standardzie z pełnym węzłem sani-
tarnym w budynku hotelowym. Obiekt dysponuje restauracją, własnym 
kąpieliskiem z pomostem oraz wypożyczalnia sprzętu pływającego i ro-
werów oraz namiotem do tańca i boiskiem do siatkówki plażowej i piłki 
nożnej.

WYŻYWIENIE
W restauracji Centrum trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obia-
dokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie w dniu wy-
jazdu + prowiant na drogę powrotną.

TRANSPORT
Autokary klasy turystycznej na trasie Warszawa-Serwy-Warszawa oraz 
podczas wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

PROGRAM
Dopasowany dniowo w zależności od pogody.
REKREACYJNO-SPORTOWY
• zapoznanie ze sprzętem wspinaczkowym
• zjazd pionowy, most linowy, wchodzenie po drabince speleo
• zajęcia z survivalu: nauka maskowania, tropienia i podchodzenia, 

budowanie szałasów, nocne podchody
• gry zespołowe, gry i zabawy, gra terenowa Hamak Trophy
• warsztaty taneczne: zapoznanie z technikami tanecznymi, podsta-

wowymi krokami i elementami różnych gatunkówtanecznych, m.in. 
tańca nowoczesnego, jazzowego czy tańca towarzyskiego

TURYSTYCZNY
• rejs statkiem na trasie Augustów-Rospuda-Augustów („Zielona linia 

żeglugowa”, manewr śluzowania na Śluzie Augustów, Rzeka Netta, 
Jezioro Necko, Jezioro Rospuda - powrót)

• w drodze powrotnej wizyta w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie
KULTURALNY
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• dyskoteka
• olimpiada sportowa

CENA
Cena od 698 zł/os (wyjazd 5 dni) – cena skalkulowana na 45 osób + 3 
osoby kadry. ze szkoły
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota-instruktora sportu
• instruktora survivalu i wspinaczki i tańca
• program
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AKTYWNA SZKOŁA – ŻABINKA (5 dni)

MIEJSCE
Żabinka-Centrum Rekreacyjno-sportowe nad Jeziorami to kameralna 
miejscowość położona w niewielkiej odległości od Giżycka wśród wspa-
niałych lasów nad jeziorami Gołdapiwo i Żabinka (strefa ciszy) .Doskona-
ła baza do uprawiania sportów wodnych.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek kolonijny (www.zabinka.pl) usytuowany w lesie na skarpie, 200 
m od jeziora. Budynek kolonijny, pokoje 3, 4, 5-osobowe, sanitariaty 
(WC, umywalki, prysznice) na korytarzu. Obiekt dysponuje własną sto-
łówką, świetlicą z TV SAT, boiskiem piłkarskim typu Orlik, profesjonalny-
mi zewnętrznymi boiskami do koszykówki i do siatkówki plażowej, salami 
do aerobiku, halą taneczną, rowerami górskimi, strzelnicą sportową, ka-
jakami, rowerami wodnymi, strzeżonym kąpieliskiem, stołami do tenisa 
stołowego i barkiem młodzieżowym.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiad w 
dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie w dniu wyjazdu + suchy 
prowiant na drogę.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa–Żabinka–Warszawa oraz 
podczas wycieczek programowy.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

PROGRAM
Dopasowany dniowo w zależności od pogody.
REKREACYJNO-SPORTOWY
4 bloki zajęć 1,5 godziny dziennie
• pływanie kajakiem
• zajęcia taneczne lub podstawy samoobrony
• gry zespołowe
• elementy survivalu
 
 

TURYSTYCZNY
• zwiedzanie Ośrodka Hodowli Żubrów w Wolisku
• wycieczka autokarowa do Mamerek: zwiedzanie bunkrów Kwatery 

Głównej Niemieckich Wojsk Lądowych oraz do Giżycka: zwiedzanie 
wieży ciśnień

• wycieczka autokarowa do Mikołajek - wizyta w Parku Wodnym 
„Tropikana” (kompleks basenów z licznymi zjeżdżalniami, jacuzzi, 
saunami i gabinetami masażu) – dodatkowo płatna 80 zł/os.

KULTURALNY
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• dyskoteka

CENA
Cena od 690 zł/os (wyjazd 5 dni) – cena skalkulowana na 45 osób + 
3 osoby kadry.
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie, wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota-instruktora sportu
• instruktora survivalu
• instruktora sportu (w grupach powyżej 41 uczestników)
• bilety wstępu, program turystyczno – krajoznawczy oraz sportowy 

bez imprez fakultatywnych

JEZIO
RA
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KIERZBUŃ – ZIELONA SZKOŁA W SIODLE (5 dni)

MIEJSCE
Gospodarstwo (stadnina) w osadzie Kierzbuń k/Olsztyna. Gospodarstwo 
o powierzchni ok. 330 ha, które od 1378 r. funkcjonowało jako tętniący 
życiem majątek ziemski. Obecnie w osadzie Kierzbuń mieszka na sta-
łe 27 osób i 80 koni. Stadninę otaczają przepastne warmińskie lasy i 
urokliwe jeziora.

ZAKWATEROWANIE
W dworku gospodarstwa znajdują się pokoje 2,3,4,5,6-osobowe (głównie 
3 i 4-osobowe) z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt dysponuje własną 
salą konferencyjną i salą kominkową/jadalnią, a także krytą ujeżdżalnią, 
hipodromem i placem zabaw.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie: Pierwsze świadczenie obiad w 
dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie obiad w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Kierzbuń-Warszawa.

UBEZPIECZENIE
W Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (www.europej-
skie.pl ). Pakiet rozszerzony o sporty wysokiego ryzyka: NNW - 5.000 zł

PROGRAM
Gwarantowane 4 lekcje w siodle (w zależności od stopnia zaawansowa-
nia jeźdźca: pół godz., 45min lub 1godz w siodle) + dzieci same przy-
gotowują konie do jazdy + mają zajęcia teoretyczne według programu, 
do tego dla chętnych możliwość pomocy w spędzaniu koni z pastwiska 
i w karmieniu.
Poniedziałek: 
• przyjazd na obiad – przywitanie, rozlokowanie, spotkanie organizacyj-

ne, szkolenie BHP przy koniach (czyszczenie, siodłanie, zachowanie 
w kontakcie z koniem), kolacja, po kolacji film instruktażowo-poglą-
dowy  o jeździectwie i prezentacja multimedialna

Wtorek/Środa/Czwartek:
• 9.00 śniadanie
• od godz. 10.00 lekcje jazdy konnej w grupach
• godz. 14.00 obiad
• od godz. 16.00 lekcje jazdy konnej w grupach
• godz. 19.00 kolacja
• godz. 20.00: wtorek: Historia majątku rycerskiego Kierzbuń i okolicy;  

środa: warsztaty strzeleckie (wiatrówka) z zawodami; czwartek: 
ognisko połączone z kolacją (bigos, kiełbaski, ciasto drożdżowe), 
następnie dyskoteka (prosimy, by dzieci przywiozły własną muzykę!)

Piątek:
• 9.00 śniadanie
• od godz. 10.00 lekcje jazdy konnej w grupach
• godz. 14.00 obiad
• po obiedzie podsumowanie, pożegnanie i wyjazd

CENA
5 dni 35-37 + 3 os. kadry 990 zł/os
5 dni 38-40 + 3 os. kadry 940 zł/os
5 dni 41-45 + 4 os. kadry 890 zł/os
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• program

JE
ZI

O
RA
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MAZURSKIE PRZYGODY (5 dni)

PIECKI
Gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrą-
gowskim malowniczo położona nad trzema jeziorami.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Mazurskie Chaty http://www.mazurskiechaty.com/ w dom-
kach 5-7 osobowych, wszystkie domki wyposażone są w pełny węzeł 
sanitarny, aneksy kuchenne. 

WYŻYWIENIE
W ośrodku trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiad w dniu przy-
jazdu, ostatnie obiad w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar lub autokar na trasie Warszawa-Piecki-Warszawa oraz podczas 
wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
1 dzień
• wyjazd spod szkoły w godzinach porannych 
• przyjazd, zakwaterowanie, obiad 
• mega planszówki – popularne gry w rozmiarze XXL, dzięki którym 

uczestnicy mogą stoczyć niezapomniane pojedynki w Mega Chińczy-
ka, Mega Jengę i Mega Scrabble 

• gigantyczne piłkarzyki – mega wersja popularnej gry „barowej”piłka-
rzyki. Rywalizacja grupowa i sportowa naogromnym, dmuchanym 
boisku, na którym zawodnicy przypinają się do siebie za pomocą 
poprzeczek ograniczających możliwość ruchu. 

• kolacja 
• gra terenowa „Mazurskie tajemnice – czyli orientacja w leśnym 

wydaniu” 
2 dzień
• śniadanie 

• wieża ze skrzynek – celem jest wejść na jak największą liczbę skrzy-
nek. Uczestnik w kasku i zabezpieczony liną asekuracyjną, starając 
się utrzymać równowagę i nie spaść, pnie się w górę, układając pod 
sobą kolejne skrzynki, na których jednocześnie stoi. 

• park linowy – zabawa polega na przejściu rozwieszonej nad ziemią 
trasy z torem przeszkód. Chcemy, aby nasz park zachwycał nie tylko 
miłośników adrenaliny, zapraszamy wszystkich tych, którzy stawiają 
dopiero swoje pierwsze kroki i nie chcą od razu znaleźć się na 
wysokości kilkunastu metrów nad ziemią. 

• obiad 
• ścianka wspinaczkowa – zapraszamy do wspinania, łączymy zabawę 

z nauką. Przezwyciężamy własne słabości, poprawiamy zwinność 
i siłę! 

• kolacja 
• nocna gra terenowa z użyciem GPS 
3 dzień
• śniadanie
• pontony raftingowe – wycieczka 10 osobowymi pontonami po jezio-

rze Wągiel dla miłośników przyrody, wody i nie tylko. Zapewniamy 
zabezpieczenie ratownicze. 

• wycieczka rowerkami wodnymi po jeziorze – w trakcie pedałowania, 
można cieszyć się pięknem flory i fauny Jeziora Wągiel 

• obiad 
• paintball – gra zespołowa, polegająca na pozornej walce przy użyciu 

markerów – kształtem i działaniem przypominających autentyczną 
broń, które za pomocą sprężonego powietrza wyrzucają z siebie kulki 
z farbą. Gra toczy się według wybranej fabuły na ogrodzonym tere-
nie, na którym znajdują się specjalne przeszkody. Każdy uczestnik 
gry wyposażony jest w strój ochronny oraz specjalną maskę

• kolacja
• dyskoteka z Dj
4 dzień
• śniadanie
• łuki – zajęcia odbywają się na strzelnicy, wyposażonej w stanowiska 

łucznicze. Strzały oddawane są z odległości ok. 5 metrów. Zajęcia 
nauczą podstaw strzelania, współzawodnictwa i zabawy w grupie 

• wiatrówki – zajęcia odbywają się na strzelnicy, wyposażonej w sta-
nowiska do broni pneumatycznej. Strzały oddawane są z odległości 
ok. 5 metrów. Uczestnicy zapoznają się z ciekawym sprzętem i maja 
okazje poznać prawdziwą rywalizację 

• obiad 
• dmuchane walki sumo – zabawa w sumo to walka dwóch 

zawodników na miękkiej macie. Uczestnicy, przebrani w specjalne, 
wypełnione gąbką kostiumy przypominające japońskich zawodników 
sumo, toczą ze sobą pojedynek. Jest to jedna z najzabawniejszych 
konkurencji w naszej ofercie. Zmagania olbrzymów kraju Kwitnącej 
Wiśni – Zostań japońskim wojownikiem w kostiumie z gąbki 

• kolacja w formie ogniska z pieczeniem kiełbasek, wspólna biesiada 
przy ognisku 

5 dzień
• śniadanie
• activ pakiet – oj będzie zabawa, będzie się działo! – pakiet zabaw 

integrujących grupę: spodnie podwójne – wyścig w spodniach 
olbrzyma , w których utrudnieniem jest wspólna nogawka dla obu 
zawodników; narty poczwórne – kilka osób na jednych nartach! 
Czemu nie? tu liczy się współpraca całej grupy bo taki bieg to nie 
lada wyzwanie; hydraulik – rura, woda i mnóstwo dziur które trzeba 
jak najszybciej zatkać; taśma wieloosobowa 

• obiad, wykwaterowanie i wyjazd 
• powrót w godzinach wieczornych

CENA (5 dni)
698 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry 
ze szkoły.
CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpie-
czenie, pilota, program.

JEZIO
RA
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MAZURY SPORT CLUB – ZIELONA SZKOŁA NA „WYPASIE” (5 dni)

KRETOWINY
Kretowiny - wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, 
w powiecie ostródzkim, w gminie Morąg, nad jeziorem Narie. 

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Mazury Sport Club (www.mazurysportclub.pl) położony w Krainie 
Tysiąca Jezior, nad  brzegiem jeziora Narie na końcu półwyspu w otoczeniu 
przepięknych lasów. Zakwaterowanie w pokojach typu studio: 2 pokoje 3 
osobowe + łazienka i toaleta, w każdym pokoju balkon. Do dyspozycji uczest-
ników rozbudowana baza rekreacyjno-wypoczynkowa: boiska do siatkówki i 
koszykówki, siłownia z sauną, boisko do beach soccera, bilard 6 stopowy, 
piłkarzyki, sala konferencyjna i cztery mniejsze salki, sala fitness, wiata na 
ognisko i grilla, klubokawiarnia z karaoke, sala TV, plac zabaw z trampoliną, 
własna marina z plażą i pomostem. Ponadto na terenie ośrodka znajduje 
się budynek restauracji i internet bezprzewodowy. Wokół obiektu znajduje 
się wiele ścieżek spacerowych i rowerowych oraz wypożyczalnie sprzętów do 
uprawiania sportów wodnych. 

WYŻYWIENIE
W restauracji ośrodka dostępne są 3 posiłki dziennie: śniadania i kolacje 
w formie bufetu szwedzkiego, obiady. Pierwsze świadczenie - obiad w dniu 
przyjazdu, ostatnie świadczenie – obiad w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM

CENA (5 dni)
780 zł/os - cena skalkulowana na 45 osób + 3 osoby kadry, 
w przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE 
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• program

JE
ZI

O
RA

planowane godziny/
dzień Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5

10.30-12.00

obiad
+ zakwaterowanie

Szlakiem Kanału 
Elbląskiego Termy Warmińskie

Gr.1: Żeglowanie 
Gr.2: Pokaz mody-

Gr.3: Strefa  Playstation-
Gr.4: Masterchef Olimpiada

sportowa

12.00-13.30

Gr.1: Masterchef 
Gr.2: Żeglowanie-
Gr.3: Pokaz mody-

Gr.4: Strefa Playstation

15.30-17.00

Gr.1: Turniej mini golfa-
Gr.2: GiZ na plaży 

Gr.3: Waterball 
Gr.4: Tenis stołowy

Gr.1: Waterball  
Gr.2: Tenis stołowy 

Gr.3: Turniej mini golfa 
Gr.4: GiZ na plaży

Gr.1: Strefa Playstation 
Gr.2: Masterchef 
Gr.3: Żeglowanie 
Gr.4: Pokaz mody

Planetarium

Wyjazd do domu
po obiedzie

17.00-18.30

Gr.1: Tenis stołowy 
Gr.2: Turniej mini golfa 

Gr.3: GiZ na plaży 
Gr.4: Waterball

Gr.1: GiZ na plaży 
Gr.2:: Waterball 

Gr.3: Tenis stołowy 
Gr.4: Turniej mini golfa

Gr.1: Pokaz mody 
Gr.2: Strefa Playstation 

Gr.3: Masterchef 
Gr.4: Żeglowanie

po 20.00 Ognisko z pieczeniem 
kiełbasek Dyskoteka/Kalambury Kino letnie Dyskoteka/Karaoke
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NOWE 4 PRZYGODY – ŻABINKA K/ GIŻYCKA (5 dni)

ŻABINKA-CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE NAD JEZIORAMI
Kameralna miejscowość położona w niewielkiej odległości od Giżycka 
wśród wspaniałych lasów nad jeziorami Gołdopiwo i Żabinki (strefa ciszy 
). Doskonała baza do uprawiania sportów wodnych.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek kolonijny usytuowany w lesie, na skarpie – 200 m. do jeziora. 
Budynek kolonijny, pokoje 3,4,5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym 
+ domki letniskowe z pokojami 3-4 osobowymi z pełnym węzłem sanitar-
nym. Obiekt dysponuje własną stołówką, świetlicą z TV SAT, namiotem 
tanecznym, barkiem młodzieżowym, boiskami do siatkówki plażowej, 
boiskiem do piłki nożnej typu Orlik, dwoma boiskami do koszykówki, 
kajakami, rowerami wodnymi oraz żaglówkami typu Optymist i Cadet 
nadającymi się do żeglowania od 6 roku życia.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka  trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiad w 
dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie obiad w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Żabinka-Warszawa.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
REKREACYJNO-SPORTOWY
• przygoda z linami: zjazd pionowy, most linowy, skok  

z platformy
• przygoda z żaglami: podstawy żeglowania - budowa łodzi żaglowej, 

kierunki pływania żaglówką względem wiejącego wiatru, sterowanie 
łodzią żaglową i zasady prawa dróg na wodzie, praca żaglami, 
zwroty( sztag i rufa), podstawowe węzły żeglarskie, klarowanie i 
taklowanie łódki; 2 - osobowe łódki sportowe klasy  Optimist i Cadet; 
instruktor żeglarstwa szkoli z wody w łodzi asekuracyjnej, wszyscy 
uczestnicy zajęć na wodzie ubrani są w kamizelki asekuracyjne

• przygoda z kajakiem: nauka i doskonalenia pływania kajakiem 
zakończona zawodami

• przygoda z grami zespołowymi i grami piknikowymi: piłka nożna, 
koszykówka, siatkówka, mini rugby, palant, frisbee, ringo

TURYSTYCZNY
• wycieczka autokarowa do Mikołajek - wizyta w Parku Wodnym 

„Tropikana” -dodatkowo płatna 80 zł/os., polecana w przypadku 
braku pogody

KULTURALNY
• ognisko z pieczeniem kiełbasek; wieczór szantowy; Hamak Igrzyska, 

Hamak Łowcy Skarbów

CENA (5dni)
780 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły. 
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE: 
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota-instruktora sportu
• instruktorów sportu
• program

UWAGA
należy zabrać: 
• nieprzemakalną kurtkę
• kamizelki asekuracyjne zabezpiecza Hamak-tur

JEZIO
RA
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PRZYGODA NA WARMI I MAZURACH (5 DNI)

WIELE NAD JEZIOREM WIELEWSKIM
Jezioro Wielewskie (kasz. Jezoro Wielewsczé) - rynnowe jezioro polodow-
cowe położone w gm. Karsin, woj. pomorskie. Nad jego brzegiem poło-
żona jest wieś letniskowa Wiele. 

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Kolonijno-Wczasowy Beaver-Tourist (www.wiele.com.pl) to 
miejsce idealne na organizację kolonii, obozów dla aktywnych oraz wy-
poczynku dla tych, którzy cenią kontakt z przyrodą, pachnące żywicą 
lasy i czyste jeziora. Zakwaterowanie w pawilonach. Pokoje 4-5 osobowe 
z pełnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji uczestników są boiska: 1 
ziemne do p. nożnej o wymiarach 30 x 60,  3 do siatkówki, plac zabaw, 
fit park, 2 plenerowe stoły pingpongowe.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie-obiad w 
dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie-obiad w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej. 

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

CENA (5 dni)
728 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły. 
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• program
 

PROGRAM

JE
ZI

O
RA

planowane godziny/
dzień Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5

9:00 śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie

10.00-12.00

Gr.1: turniej walk na 
wesoło (dmuchańce) 

Gr.2: park linowy 
Gr.3: zabawy na 

wesoło 
Gr.4: tor przeszkód 

„komandos”

Gr.1: zajęcia survi-
valowe 

Gr.2: gry zespołowe 
Gr.3: baloniada (siat-

kówka balonowa) 
Gr.4: gry i zabawy 

integracyjne

Gr.1: turniej łuczniczy 
Gr.2: turniej rzutu 

podkową 
Gr.3: sprawnościowy 

tor przeszkód 
Gr.4: zajęcia na wodzie 
(rowerki wodne) lub gry 

terenowe

poszukiwacze 
skarbów – zabawa 
z mapą na terenie 

ośrodka (grupy 
8-10-osobowe)

12:30 – rozdanie 
medali i nagród

12:00-14:00

Gr.1: tor przeszkód 
„komandos” 

Gr.2: turniej walk na 
wesoło (dmuchańce) 

Gr.3: park linowy 
Gr.4: zabawy na 

wesoło

Gr.1: gry i zabawy 
integracyjne 

Gr.2: zajęcia survi-
valowe 

Gr.3: gry zespołowe 
Gr.4: baloniada (siat-

kówka balonowa)

Gr.1: zajęcia na wodzie 
(rowerki wodne) lub gry 

terenowe 
Gr.2: turniej łuczniczy 

Gr.3: turniej rzutu 
podkową 

Gr.4: sprawnościowy 
tor przeszkód

14:00 obiad obiad obiad obiad

15.30-17.30

festyn integracyjno-roz-
rywkowy z medalami 
dla wszystkich uczest-
ników (dostosowany 
do przyjazdu grupy i 

obiadu)

Gr.1: zabawy na 
wesoło 

Gr.2: tor przeszkód 
„komandos” 

Gr.3: turniej walk na 
wesoło (dmuchańce) 

Gr.4: park linowy

Gr.1: baloniada (siat-
kówka balonowa) 
Gr.2: gry i zabawy 

integracyjne 
Gr.3: zajęcia survi-

valowe 
Gr.4: gry zespołowe

Gr.1: sprawnościowy 
tor przeszkód 

Gr.2: zajęcia na wodzie 
(rowerki wodne) lub gry 

terenowe 
Gr.3: turniej łuczniczy 

Gr.4: turniej rzutu 
podkową

14:00 kolacja kolacja kolacja kolacja

po 20.00
strefy wieczorne 

(artystyczna, Xbox, 
rekreacyjna, filmowa)

ogniska z zadaniami  
(2 ogniska po 2 grupy) dyskoteka festiwal kolorów

ok. 22:30

(dla chętnych z grupy 1 
i 2) wieczorne zabawy 

na terenie przynależnym 
do ośrodka

(dla chętnych z grupy 3 
i 4) wieczorne zabawy 
na terenie przynależ-

nym do ośrodka
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SZKOŁA SPORTÓW WODNYCH (5 dni)

ŻABINKA-CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE NAD JEZIORAMI
Kameralna miejscowość położona w niewielkiej odległości od Giżycka 
wśród wspaniałych lasów nad jeziorami Gołdapiwo i Żabinki (strefa ci-
szy). Doskonała baza do uprawiania sportów wodnych.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek kolonijny usytuowany w lesie, na skarpie – 200 m. do jeziora. 
Do dyspozycji grupy 3 budynki kolonijne (pokoje 3,4,5-osobowe z peł-
nym węzłem sanitarnym) + 4 domki (każdy domek posiada 4 pokoje 
2-3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym). Obiekt dysponuje własną 
stołówką, świetlicą z TV SAT, namiotem tanecznym, barkiem młodzieżo-
wym, boiskami do siatkówki plażowej, boiskiem do piłki nożnej typu Or-
lik, dwoma boiskami do koszykówki, kajakami, rowerami wodnymi oraz 
żaglówkami typu Optymist i Cadet nadającymi się do żeglowania od 6 
roku życia, sprzętem windsurfingowym.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Żabinki-Warszawa.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka  trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiad w 
dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie obiad w dniu wyjazdu. Śniadanie i 
kolacje w formie bufetu szwedzkiego.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
REKREACYJNO-SPORTOWY (4 bloki zajęć dziennie x 1,5 h 
dziennie): 
• żeglarstwo: podstawy żeglowania – budowa łodzi żaglowej, kierunki 

pływania żaglówką względem wiejącego wiatru, sterowanie łodzią 
żaglową i zasady prawa dróg na wodzie, praca żaglami, zwroty(sztag 
i rufa), podstawowe węzły żeglarskie, klarowanie  
i taklowanie łódki (2 - osobowe łódki sportowe klasy  Optymist i 
Cadet)

• windsurfing: podstawy windsurfingu - budowa deski windsurfingowej 
(deska, pędnik), umiejętność taklowania pędnika, ćwiczenia równo-

ważne na desce, stawianie pędnika, sterowanie deską, żeglowanie  
w różnych kursach wiatrowych,  nauka i doskonalenie zwrotów

• zajęcia teoretyczne: bezpieczeństwo na wodzie, podstawowe manew-
ry w żeglarstwie i windsurfingu

• instruktorzy żeglarstwa i windsurfingu szkolą z wody na łodziach 
asekuracyjnych,  wszyscy uczestnicy zajęć na wodzie ubrani są  
w kamizelki asekuracyjne

• kajak: nauka i doskonalenia pływania kajakiem, zakończone 
zawodami

• gry zespołowe, gry i zabawy, gry terenowe
• podchody, olimpiada sportowa, turniej wiedzy i nie tylko…

TURYSTYCZNY: 
• wycieczka autokarowa do Mikołajek – wizyta w Parku Wodnym 

„Tropikana” -dodatkowo płatna 80 zł/os., polecana w przypadku 
braku pogody

KULTURALNY: 
• ognisko z pieczeniem kiełbasek; wieczór szantowy

CENA
798 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły. 
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie i wyżywienie, transport, ubezpie-
czenie, program, pilota, instruktorów sportu.

UWAGA
Należy zabrać:
• nieprzemakalną kurtkę, buty do windsurfingu
• pianki, trapezy, kamizelki asekuracyjne zabezpiecza Hamak-tur

JEZIO
RA
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WSPÓLNE DZIEDZICTWO – POLSKA - LITWA (5 dni)

MIEJSCE
Serwy koło Augustowa to popularna miejscowość letniskowa w Puszczy 
Augustowskiej nad jeziorem Serwy w strefie Kanału Augustowskiego. 
Idealna baza wypadowa na Litwę.

ZAKWATEROWANIE
Centrum Wypoczynkowo-rekreacyjne Proserwy (www.proserwy.pl) o po-
wierzchni 4 ha. zlokalizowane w sosnowym lesie nad jeziorem. Pokoje 2-, 
3-, 4-, 5-osobowe o wysokim standardzie z pełnym węzłem sanitarnym 
w budynku hotelowym. Obiekt dysponuje restauracją, własnym kąpieli-
skiem z pomostem oraz wypożyczalnią sprzętu pływającego i rowerów 
oraz namiotem do tańca i boiskiem do siatkówki plażowej i piłki nożnej.

WYŻYWIENIE
W restauracji Centrum trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obia-
dokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie w dniu wy-
jazdu + prowiant na drogę powrotną. Podczas całodniowych wycieczek 
śniadanie, prowiant i obiadokolacja.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Serwy-Warszawa oraz 
podczas wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

PROGRAM
1 DZIEŃ
• zakwaterowanie, obiadokolacja, zajęcia sportowe: siatkówka, piłka 

nożna itp.
2 DZIEŃ
• rejs statkiem na trasie Augustów-Rospuda-Augustów („Zielona linia 

żeglugowa”, manewr śluzowania na Śluzie Augustów, Rzeka Netta, 
Jezioro Necko, Jezioro Rospuda - powrót)

• zajęcia sportowe do wyboru: gry terenowe, siatkówka plażowa, piłka 
nożna

• dyskoteka

3 DZIEŃ
• wycieczka do Wilna i Trok: Katedra św. Stanisława, Kościół św. 

Piotra i Pawła, Ostra Brama, Cerkiew św. Ducha, Ratusz, budynki 
Uniwersytetu Wileńskiego, Dom-Muzeum Biograficzne oraz Pomnik 
A. Mickiewicza + zwiedzanie XV-wiecznego zamku na wyspie w 
Trokach. Obiadokolacja.

4 DZIEŃ
• wycieczka do Aquaparku w Druskiennikach (www.akvapark.lt): 

nowocześnie wyposażony kompleks o powierzchni około 25 000 m2 
z extrelmalnymi zjeżdżalniami, basenami, rzeką z silnymi prądami 
wodnymi, morskimi falami, kaskadami itp.

• dyskoteka
5 DZIEŃ
• wyjazd po śniadaniu

CENA
Cena od 896 zł/os (wyjazd 5 dni) – cena skalkulowana na 45 osób + 
3 osoby kadry.
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie, wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• instruktora sportu
• program sportowy i turystyczny łącznie z biletami wstępu do wszyst-

kich zwiedzanych obiektów
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ZIELONA SZKOŁA POD ŻAGLAMI (5 dni)

MIEJSCE
Kraina Wielkich Jezior Mazurskich.
Założenia szczegółowe rejsu:
Wyjazd prowadzony będzie w formie rejsu żeglarskiego po Wielkich Jezio-
rach Mazurskich. Wszystkie łodzie są dziesięcioosobowe.
W skład jednej wachty wchodzi siedmiu lub ośmiu uczestników i jeden 
sternik. Łodzie wyposażone są w silnik zaburtowy, środki ratunkowe, 
kuchenkę gazowa, zlew, WC, oraz światło. Wyżywienie i spanie na ło-
dziach. Każda wachta przygotowuje sobie jedzenie z produktów zakupio-
nych przez organizatora (śniadanie i obiadokolację). Proponowana trasa 
rejsu: jeziorami: Niegocin, Kisajno-Szlak Łabędzi, Sztynorckie, Mamry 
(Kanał Mazurski bunkry siedziby Hitlera z Okresu II Wojny Światowej), 
Dargin-Pieczarki, Kisajno Szlak Główny, Niegocin- postój w EkoMarinie.

PROPONOWANY PROGRAM:
1 DZIEŃ
• zbiórka pod szkołą: 06.30
• wyjazd do Giżycka 07.00
• przyjazd na miejsce, podział na wachty, przydział instruktorów i 

łodzi,
• 13.30-14.30 zajęcia z ratownikiem Mazurskiego WOPR
• obiad 15.00- 16.00
• zajęcia w wachtach: 16.00- 19.00 (budowa łodzi żaglowej, kierunki 

pływania, locja, zasady bezpieczeństwa podczas żeglugi)
• kolacja 20.00
• 20.30-21.30 zajęcia z ratownikiem Mazurskiego WOPR
• cisza nocna 22.00
2 DZIEŃ
• pobudka 8.30
• śniadanie 9.00
• wypłyniecie 10.30
• przybycie do portu w Sztynorcie 16.00
• obiadokolacja 17.00 – 18.00
• zwiedzanie w Sztynortu zamek rodu Lihendorf połączone z grą 

terenową
• cisza nocna 22.00

3 DZIEŃ
• pobudka 8.30
• śniadanie 9.00
• wypłyniecie w kierunku Kanału Mazurskiego 10.30
• przybycie do plaży w Pieczarkach 16.00
• obiadokolacja 17.00 – 18.00
• gra terenowa 18.30 – 20.00
• ognisko
• cisza nocna 22.00
4 DZIEŃ
• pobudka 8.30
• śniadanie 9.00
• wypłyniecie 10.30
• przybycie do EkoMariny w Giżycku 16.00
• obiadokolacja 17.00 – 18.00
• zwiedzanie Giżycka ( Twierdza Boyen)18.30 – 20.00
• cisza nocna 22.00
5 DZIEŃ
• pobudka 8.30
• śniadanie 9.00
• wypłyniecie 10.30
• przybycie do portu w macierzystego 14.00
• uroczyste zakończenie Rejsu, obiadokolacja, wyjazd od Warszawy

CENA
5 dni 20-27 + 2 os. kadry ze szkoły 890 zł/os
5 dni 28-35 + 3 os. kadry ze szkoły 840 zł/os
5 dni 36-45 + 4 os. kadry ze szkoły 790 zł/os
CENA OBEJMUJE
• transport – autokar lub bus
• wynajęcie łodzi żaglowych
• opiekę sterników
• wyżywienie
• opłaty portowe
• ubezpieczenie

Proponujemy czarter jachtów o wysokim standardzie wykonania i wy-
posażenia, klasy: TES 32 – 10 osób, Antila 27 – 10 osób i Twister 800 
–8 osób.

JEZIO
RA
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ŻABINKA K/ GIŻYCKA – 4 PRZYGODY (5 dni)

MIEJSCE
Żabinka – Centrum Rekreacyjno-Sportowe NAD JEZIORAMI: kameralna 
miejscowość położona w niewielkiej odległości od Giżycka wśród wspa-
niałych lasów nad jeziorami Gołdapiwo i Żabinka (strefa ciszy). Doskona-
ła baza do uprawiania sportów wodnych.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek kolonijny usytuowany w lesie, na skarpie – 200 m. do jeziora 
(www.hamak-tur.pl/o_nas/obiekty/zabinki-2). Budynek kolonijny, poko-
je 3,4,5-osobowe - sanitariaty na korytarzu. Obiekt dysponuje własną 
stołówką, świetlicą z TV SAT, namiotem tanecznym, barkiem młodzie-
żowym, boiskami do siatkówki plażowej, boiskiem do piłki nożnej typu 

Orlik, dwoma boiskami do koszykówki, kajakami, rowerami wodnymi 
oraz żaglówkami typu Optymist i Cadet nadającymi się do żeglowania 
od 6 roku życia.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiad w 
dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie obiad w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Aautokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Żabinka-Warszawa.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

PROGRAM
REKREACYJNO-SPORTOWY
• przygoda z kajakiem
• przygoda z żaglówkami Optymist i Cadet (zabezpieczenie na wodzie-

-instruktor na pontonie z silnikiem)
• przygoda z survivalem: nauka maskowania, tropienia i podchodze-

nia, budowanie szałasów, nocne podchody
• przygoda z grami zespołowymi, grami i zabawami, grami terenowymi
TURYSTYCZNY
• wizyta w wiosce indiańskiej oraz do Giżycka: zwiedzanie wieży 

ciśnień, rejs statkiem
• wycieczka autokarowa do Mikołajek - wizyta w Parku Wodnym 

„Tropikana”
-dodatkowo płatna 80 zł/os., polecana w przypadku braku pogody
KULTURALNY
• ognisko z pieczeniem kiełbasek; dyskoteka

CENA
Cena od 698 zł/os (wyjazd 5 dni) – cena skalkulowana na 45 osób + 3 
osoby kadry, w przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni 
cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie, wyżywienie
• transport autokarem
• ubezpieczenie
• pilota-instruktora sportu
• instruktora sportu
• instruktora survivalu
• instruktorów żeglarstwa
• program
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FARMA ILUZJI (1 dzień)

MIEJSCE
Park Edukacji i Rozrywki Farma Iluzji to jedyny w Polsce park senso-
ryczny osadzony w świecie iluzji, w którym do dyspozycji gości jest 
kilkadziesiąt różnego rodzaju atrakcji. Jest on zlokalizowany w Dolinie 
Rzeki Okrzei w otoczeniu ogromnych lasów, w połowie drogi pomiędzy 
Warszawą, a Lublinem. Sama Farma Iluzji to wyjątkowa kompozycja 
atrakcji dla dzieci i dorosłych, edukacji podanej w przyjaznej formie oraz 
wyjątkowego miejsca do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu.

WYŻYWIENIE
Obiad: panierowane polędwiczki drobiowe, ziemniaki, surówka, napój 
w kartoniku (0,2;l).
Przy skorzystaniu z pakietów dodatkowy sugerujemy ognisko – 9 zł/os 
(zestaw obejmuje: kiełbaskę (ok. 100g), owocowy napój 200 ml (rozle-
wanych do kubeczków), pieczywo, ketchup, musztardę, papierowe tale-
rzyki i plastikowe sztućce.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Farma Iluzji-Warszawa.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
• Latająca Chata Tajemnic, czyli prawdopodobnie jedyny na świecie 

budynek o takiej konstrukcji
• zwiedzanie Muzeum Iluzji oraz szukanie rozwiązań zagadki Lewitu-

jącego Kranu
• wrażenie lewitacji w Tunelu, zapomnienia oraz spacer przez Lasek 

Doświadczeń
• zabawa w poszukiwaczy przygód w Wiklinowym Labiryncie oraz 

przygoda na Szlaku Trapera
• zagubienie się w Lustrzanym Labiryncie wraz z jego kolumnadami
• wizyta w tajemniczym Ames Roomie oraz mini-zoo
• wizyta w tajemniczym i mrocznym Grobowcu Faraona (przedszkolaki 

z sali zabaw) oraz do wyboru korzystanie albo z klasycznej karuzeli 
łańcuchowej albo ciuchci Wild West Express dla dzieci do lat 12

• w czasie wolnym: możliwość skorzystania z innych atrakcji, które są 

bezpłatnie dostępne w ramach pakietu podstawowego. Szczególnie 
polecamy Tajemniczą Kopalnię, przeprawę tratwami oraz przygodę w 
Zakręconym Domku

PROGRAM DODATKOWO PŁATNY
• „Tajemnice Egiptu” - 15,00 zł/os (wystawa muzealna poświęcona 

tematyce Starożytnego Egiptu, pokaz Mumifikacji – Show, w ramach 
którego animator przebrany za egipskiego kapłana, przedstawia jak 
wyglądał proces mumifikacji; interaktywny panel edukacyjny przed-
stawiający najważniejsze wydarzenia oraz ciekawostki historyczne z 
okresu Starożytnego Egiptu

• „W świecie legend i mitów” - 12,00 zł/os (rozszerzona wersja wizyty 
w Samotni Łowców i Rezerwacie Smoków wraz z przewodnikiem, 
który opowie legendy o naszych bohaterach; zabawa w „gubienie 
cienia” na podstawie bajki o Piotrusiu Panu oraz nauka latania 
na miotle z miłą czarodziejką Fuksią; wizyta w Pałacu Bajek oraz 
dodatkowo w Komnacie Magicznych Postaci i Stworzeń oraz 
niesamowite opowieści o nich; wizyta w sali lekcyjnej, gdzie dzieci 
kolorują zawieszkę w kształcie smoka, która staje się oryginalną 
pamiątką z wizyty 

• zdjęcie grupowe + 8,00 zł/os

CENA (1dzień)
148 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczniów + 3 osoby kadry ze szkoły. 
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE 
• obiad
• program
• transport autokarem
• ubezpieczenie
• pilota
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SPŁYW KRUTYNIĄ – INTEGRACJA Z KAJAKIEM (1 dzień)

KRUTYNIA
Rzeka na Pojezierzu Mazurskim, dopływ Pisy. Szlak kajakowy. Krutynia 
płynie przez rezerwat krajobrazowo-wodno-leśny. Krutynia to szlak uzna-
wany za jeden z najpiękniejszych szlaków nizinnych Europy. Przebiega 
przez Puszczę Piską, a od jeziora Mokrego także przez Mazurski Park 
Krajobrazowy.

WYŻYWIENIE
Ognisko z pieczeniem kiełbasek.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Piecki-Warszawa.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
1 dzień:
• wyjazd ok 7:00
• przyjazd do bazy, pobranie kajaków, spływ rzeką Krutynią
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• powrót do Warszawy ok 20:00

CENA (1 dzień)
198 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły. 
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE 
• program
• transport autokarem
• ubezpieczenie
• pilota
• opiekę ratownika wodnego
• 10 zł - ognisko z kiełbaskami
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BAŁTOWSKI KOMPLEKS TURYSTYCZNY W 2 DNI (2 dni)

ZAKWATEROWANIE
Domek murowany na terenie kompleksu; pokoje 4-osobowe, sanitariaty 
na korytarzu; stołówka w niedalekim sąsiedztwie

WYŻYWIENIE
Obiad, kolacja w formie ogniska, śniadanie i obiad.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Bałtów-Warszawa.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

2-DNIOWY PROGRAM
• Jura Park - wyprawa do krainy dinozaurów: Muzeum Jurajskie, 

ścieżka dydaktyczna wraz z obozowiskiem paleontologicznym oraz 
wystawą „Dinozaury Gondwany”, plac zabaw

• Prehistoryczne Oceanarium - „oko w oko” z morskimi bestiami
• Park Rozrywki: automaty do gier, symulatory, dmuchane zjeżdżalnie, 

euro – bungy, gokarty, family coaster tyrolka
• Rollercoaster – 1 zjazd (możliwość dokupienia dodatkowych)
• Zwierzyniec Bałtowski – podróż przez kontynenty prawdziwym amery-

kańskim schoolbusem, ponad 400 zwierząt biegających swobodnie 
w kilku sektorach (wielbłądy, lamy, bydło zebu, australijskie emu, 
azjatyckie antylopy nilgau i wiele innych gatunków

• Cinema 5d
• Warsztaty edukacyjne do wyboru: paleontologiczne, plastycznopale-

ontologiczne lub płukanie złota

CENA
Cena od 360 zł/os (wyjazd 2 dni) – cena skalkulowana na 45 uczniów 
+ 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie, pełne wyżywienie
• transport
• pilota
• program
• ubezpieczenie

PRZYGODA, EDUKACJA, ROZRYWKA
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BAŁTÓW + SANDOMIERZ (2 dni)

JURA PARK BAŁTÓW
Położony w dolinie rzeki Kamiennej JuraPark Bałtów objęty jest patro-
natem instytucji naukowych takich jak Państwowy Instytut Geologiczny 
w Warszawie czy Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Mode-
le prehistorycznych organizmów, które można podziwiać w Jura Parku 
wykonane zostały z wielką dbałością o szczegóły oraz w zgodzie z naj-
nowszymi odkryciami i standardami obowiązującymi w paleontologii. 
Wędrówka przez JuraPark, to doskonała lekcja, będąca uzupełnieniem 
szkolnych zajęć przyrody, biologii i geografii.

SANDOMIERZ
Sandomierz to zabytkowe miasto o 1000-letniej historii, położone w za-
kolu Wisły na lessowych wzgórzach otoczone przez krainę kwitnących 
sadów moreli i jabłoni. Jest to doskonała lokalizacja dla wszystkich 
chcących poznać piękno i historię Ziemi Sandomierskiej. W mieście 
zachowało się ponad 120 zabytków architektury z różnych epok. Naj-
cenniejszym zabytkiem jest średniowieczny układ urbanistyczny miasta 
z kościołem św. Jakuba jako najstarszym obiektem ceglanym na terenie 
Polski. Oprócz zabytków miasto posiada także liczne atrakcje przyrodni-
cze takie jak Góry Pieprzowe zaliczane do najstarszych w Europie oraz 
Wąwóz Królowej Jadwigi ciągnący się na długości około pół kilometra.

ZAKWATEROWANIE
Dom Wycieczkowy „Zacisze” położony na prawobrzeżnej stronie Wi-
sły,  w spokojnej okolicy, z panoramą Sandomierza za oknami. Pokoje 2 
i 3 osobowe z łazienkami wyposażone. 

WYŻYWIENIE
Trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie-obiad w Bałtowie, ostatnie 
świadczenie-obiad w Sandomierzu. W Sandomierzu posiłki w barze o 
nazwie Green Hause położonym w odległości około 400 metrów od 
„Zacisza”.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa - Bałtów - Sandomierz 
- Warszawa.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
Dzień 1:
• w drodze do Sandomierza wizyta w Jura Park Bałtów: zwiedzanie z 

przewodnikiem Jura Parku, Park Rozrywki, Prehistoryczne Oceana-
rium, Kino Emocji Cinema 5d, obiad, przejazd Schoolbusem po 
górnym i dolnym Zwierzyńcu lub Sabathówka – wioska czarownic

• kolacja w Sandomierzu
• zajęcia sportowe
Dzień 2:
• po śniadaniu zwiedzanie z przewodnikiem Sandomierza: Brama 

Opatowska, rynek z ratuszem, Podziemna Trasa Turystyczna, 
Zbrojownia Rycerska, Collegium Gostomianum, Dom Długosza, 
katedra Narodzenia NMP., Spacer do Wąwozu Królowej Jadwigi, Rejs 
statkiem po Wiśle

• obiad, wyjazd do Warszawy 

CENA (2 dni)
398 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.  
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie, pełne wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• program wraz ze wstępami do wszystkich zwiedzanych obiektów
• pilota
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WYCIECZKA DO BOCHNI (2/3 dni)

MIEJSCE
Zabytkowa Kopalnia Soli Bochnia to najstarsza na ziemiach polskich 
kopalnia, w której rozpoczęto wydobycie soli kamiennej. Jej początki 
sięgają 1248 r. Po blisko ośmiu wiekach eksploatacji przypomina nie-
zwykłe podziemne miasto, zachwycając niepowtarzalnymi wyrobiskami, 
kaplicami wykutymi w solnych skałach oraz oryginalnymi rzeźbami i 
urządzeniami wykorzystywanymi przed wiekami.

ZAKWATEROWANIE
Nocleg/noclegi w kopalni, niezbędne śpiwory.

WYŻYWIENIE
Pierwsze świadczenie - obiad w dniu przyjazdu w stołówce kopalni, ostat-
nie - obiad w dniu wyjazdu w stołówce kopalni (wariant 2 dni) lub obiad 
na trasie (wariant 3 dni).

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Bochnia-Warszawa.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

PROGRAM
1 DZIEŃ
• przyjazd na obiad
• zjazd do Kopalni ok. 14:30 - zajęcia edukacyjne do wyboru „Górnik 

wczoraj i dziś”, „Spotkanie z bocheńskim Skarbnikiem” lub „Skrzaty 
w bocheńskiej Kopalni Soli”

• pobyt nocny w Kopalni (podczas pobytu nocnego istnieje możliwość 
skorzystania z boiska sportowego, 140 m zjeżdżalni, placu zabaw 
oraz dyskoteki)

2 DZIEŃ
• wyjazd na powierzchnię w godzinach 8.00-9.00
• śniadanie
• wizyta w Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek oddalonego ok. 10 

km od Bochni – „Świat solnych skał”
• obiad i powrót do domu (wariant 2 dni) lub obiad i warsztaty 

rzemieślnicze w „Osadzie VI Oraczy” (wariant 3 dni)

• kolacja i nocleg w kopalni
3 DZIEŃ
• wyjazd na powierzchnię w godzinach 8.00-9.00
• śniadanie i powrót do domu
• obiad na trasie

CENA
Wyjazd 2 dni od 360 zł/os
Wyjazd 3 dni od 470 zł/os
Cena skalkulowana na 45 osób + 3 osoby kadry.
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie, pełne wyżywienie
• program
• transport autokarem
• ubezpieczenie
• pilota

CO ZABRAĆ
• śpiwór i poduszkę „Jasiek”

ZAJĘCIA EDUKACYJNE DO WYBORU
Górnik wczoraj i dziś
Program dla przedszkoli i klas I - III
Zajęcia przybliżą uczestnikom zawody górnicze, rozwój techniki górniczej 
na przestrzeni wieków oraz podziemne żywioły z jakimi zmagali się ludzie 
pracujący pod ziemią. Program obejmuje zwiedzanie podziemi połączo-
ne z zajęciami animacyjnymi, takimi jak układanie gigantycznych puzzli 
i wykonywanie górniczego nakrycia głowy. Dzieci wezmą także udział w 
różnego rodzaju konkurencjach sportowo-rekreacyjnych.
Skrzaty solne w bocheńskiej kopalni
Program dla przedszkoli i klas I - III
Wędrówka solnymi korytarzami w poszukiwaniu skrzatów, od wieków za-
mieszkujących bocheńskie podziemia, odkryje przed najmłodszymi tury-
stami tajemnice kopalni i pozwoli na poznanie jej legend. Dzieci wezmą 
udział w zajęciach plastycznych (lepienie skrzatów z masy solnej), oraz 
zajęciach sportowo-rekreacyjnych w komorze Ważyn.

Spotkanie z bocheńskim Skarbnikiem
Program dla przedszkoli i klas I - III
Jest to pełna niespodzianek wyprawa, podczas której uczestnicy będą 
mieli niepowtarzalną okazję spotkać dobrego ducha bocheńskiej kopalni 
- Skarbnika. Zadaniem małych odkrywców będzie wykonanie zadań wzo-
rowanych na tradycyjnych pracach górniczych oraz odnalezienie skarbu, 
ukrytego w labiryncie solnych korytarzy. Dzieci wezmą także udział w 
zajęciach plastycznych oraz sportoworekreacyjnych.

CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU BOREK
„Świat solnych skał” to przygodowo – edukacyjny park rozrywki.Inspi-
rowany najstarszą na ziemiach polskich kopalnią soli w Bochni jest 
pierwszym tego typu obiektem w Polsce. Motywem przewodnim, który 
przyświeca projektowi jest „Szlak solny”. Park rozrywki został zaprojek-
towany w formie placu zabaw przede wszystkim dla dzieci, jednak rów-
nież os. dorosłe zjadą tu coś dla siebie.Na terenie parku dzieci zobaczą 
fantazyjną miniaturę kopalni soli w Bochni, zamek magnacki, wioskę 
górniczą, osadę kupiecką, kryjówkę „Zbója Szuwarnego”, statek trans-
portowy oraz wiele innych budowli z okresu kiedy sól była równie cenna 
jak złoto. Całość została zaprojektowana jako przestrzenny labirynt, któ-
rego elementami jest zarówno ukształtowanie terenu jak również każdy 
z poszczególnych obiektów.
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ZAKWATEROWANIE
Domek murowany na terenie kompleksu; pokoje 4-osobowe,
sanitariaty na korytarzu; stołówka w niedalekim sąsiedztwie.

WYŻYWIENIE
Na terenie kompleksu; śniadania i kolacja w formie bufetu
szwedzkiego, jedna kolacja w formie ogniska, obiady dwudaniowe
+ napój.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Bałtów-Warszawa.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

PRZYKŁADOWY PROGRAM
1 dzień
• zakwaterowanie, obiad
• Jura Park - wyprawa do krainy dinozaurów: Muzeum Jurajskie, 

ścieżka dydaktyczna wraz z obozowiskiem paleontologicznym (z 
przewodnikiem) oraz wystawą „Dinozaury Gondwany”, plac zabaw

• Prehistoryczne Oceanarium - „oko w oko” z morskimi bestiami
• kolacja
2 dzień
• śniadanie
• Zwierzyniec Bałtowski-podróż przez kontynenty: podróż prawdziwym 

amerykańskim schoolbusem; ponad 400 zwierząt biegających swo-
bodnie w kilku sektorach (wielbłądy, lamy, bydło zebu, australijskie 
emu, azjatyckie antylopy nilgau i wiele innych gatunków

• Warsztaty edukacyjne do wyboru: paleontologiczne lub plastyczn 
paleontologiczne lub płukanie złota

• Cinema 5d
• obiad
• Sabathówka – wtajemniczenie w Świat dawnych Słowian
• Park Rozrywki: automaty do gier, symulatory, dmuchane zjeżdżalnie, 

euro – bungy, gokarty, family coaster tyrolka
• Rollercoaster – 1 zjazd
• kolacja + ognisko
3 dzień
• Żydowski Jar – śladem dinozarów
• Multimedialne spotkanie z Paleontologią
• obiad i wyjazd do domu

CENA
Cena od 490 zł/os (wyjazd 3 dni) – cena skalkulowana na 45 uczniów 
+ 3 osoby kadry ze szkoły.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie
• wyżywienie

PRZYGODA, EDUKACJA, ROZRYWKA
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BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY (3 dni)

MIEJSCE
Biebrzański Park Narodowy to największy park narodowy w Polsce. Po-
łożony jest w północno-wschodniej części kraju, na terenie województwa 
podlaskiego. Powierzchnia Parku wynosi 59223 ha.
Obszary leśne w Parku zajmują 15547 ha, grunty rolne - 18182 ha, 
a nieużytki - słynne Bagna Biebrzańskie, w rzeczywistości najbardziej 
cenne przyrodniczo ekosystemy - 25494 ha. Biebrzański Park Narodowy 
chroni rozległe i prawie niezmienione dolinowe torfowiska z unikalną róż-
norodnością gatunków roślin, ptaków i innych zwierząt oraz naturalnych 
ekosystemów. Dolina Biebrzy jest bardzo ważnym miejscem gniazdowa-
nia, żerowania i odpoczynku dla ptactwa wodno-błotnego, toteż w roku 
1995 została wpisana na listę siedlisk konwencji RAMSARowskiej tj. ob-
szarów mokradłowych o międzynarodowym znaczeniu, zwłaszcza jako 
środowiska życia ptactwa wodno-błotnego. (www.biebrza.org.pl)

ZAKWATEROWANIE
Zbyszko w Goniądzu (www.zbyszko.com/zbyszko-w-goniadzu) jest 
malowniczo położony nad rzeką Biebrzą w bezpośrednim sąsiedztwie 
Biebrzańskiego Parku Narodowego. To idealne miejsce wypadowe na 
biebrzańskie bagna oraz rozlewiska jednej z ostatnich w Europie nie-
ujarzmionych jeszcze rzek, gdzie wciąż króluje przyroda, a człowiek żyje 
zgodnie z jej rytmem. Pokoje 1,2,3-osobowe o wysokim standardzie z 
pełnym węzłem sanitarnym w budynku hotelowym. Obiekt dysponuje 
restauracją.

WYŻYWIENIE
W restauracji Zbyszka trzy posiłki dziennie (śniadanie i kolacja w formie 
bufetowej, obiad w formie serwowanej). Pierwsze świadczenie obiad w 
dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie obiad w dniu wyjazdu. Podczas 
całodniowej wycieczki śniadanie, prowiant i obiadokolacja.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Goniądz-Warszawa oraz 
podczas wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

PROGRAM
1 dzień
• po obiedzie wycieczka do Dolistowa, pokaz kopania torfu, udział 

młodzieży w prezentacji „Jak drzewiej nad Biebrzą bywało”, ognisko 
z pokazem filmu o Biebrzy

• kolacja
• spacer po Goniądzu
2 dzień
• po śniadaniu całodniowa piesza wycieczka z przewodnikiem na 

legendarne Czerwone Bagno – przejście wydmami, torfowiskami i 
uroczyskami oraz Szlakiem Polskiego Sybiru

• po obiadokolacji ognisko lub dyskoteka
3 dzień
• po śniadaniu wycieczka do Twierdzy Osowiec – zwiedzanie z 

przewodnikiem
• po obiedzie powrót do domu

CENA
Cena od 396 zł/os (wyjazd 3 dni) – cena skalkulowana na 45 uczniów 
+ 3 osoby kadry ze szkoły

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie, wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• program
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DOLINA BOBRÓW – Wólka Dłużewska (3 dni)

WÓLKA DŁUŻEWSKA
Wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie miń-
skim, w gminie Siennica.

ZAKWATEROWANIE
Gospodarstwo agroturystyczne Dolina Bobrów (www.dolinabobrow.pl) 
położone jest nad rzeką Świder w miejscowości Wólka Dłużewska na 
Mazowszu.

WYŻYWIENIE
W ośrodku cztery posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiad w dniu 
przyjazdu, ostatnie podwieczorek w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar lub autokar na trasie Warszawa-Wólka Dłużewska-Warszawa. 

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
1 dzień:
• wyjazd spod szkoły 
• godz. 10.00 - przyjazd, zakwaterowanie, zapoznanie z terenem i 

zasadami bezpieczeństwa.
•  odz. 12.00 - przejażdżka wozem konnym po okolicznych wioskach.
• godz. 14.00 - obiad.
• godz. 15.00 - zajęcia: wycinanki kołbielskie z twórcą ludowym.
• godz. 17.00 - podwieczorek.
• godz. 17.30 - maszyny i urządzenia rolnicze, młocka cepami, pranie 

na tarze, warsztat tkacki pokaz robienia kilimów oraz przędzenie 
wełny i lnu.

• godz. 19.00 - kolacja.
• godz. 20.00 - 21.00 - gra terenowa, zawody sportowe, strzelanie z 

łuku.
2 dzień:
• godz. 9.00 - śniadanie. Przed wyjściem zabieramy drugie śniadanie 

jeśli pozostajemy na terenie gospodarstwa cały czas jest dostępny 
tzw” kącik głodomora”, gdzie dzieci mają do dyspozycji: dżemy, sery, 
masło, wędlinę, chleb.

• godz. 10.00 - wycieczka szlakiem siedmiu młynów nad Piaseczną.
• godz. 14.00 - obiad.
• godz. 15.00 - wyplatanki z siana ptaszków.
• godz. 17.00 - podwieczorek.
• godz. 17.30 - mleko i jego przetwory.
• godz. 19.00 - kolacja  tradycyjna lub w formie ogniska.
• godz. 20.00 - poszukiwanie skarbów z wykrywaczem metali
3 dzień: 
• godz. 9.00 - śniadanie.
• godz. 10.00 - wycieczka do Rezerwatu Doliny Świdra.
• godz. 14.00 - obiad.
• godz. 15.00 - wyrób i wypiek chleba.
• godz. 17.00 - podwieczorek.
• godz. 17.30 - wyjazd

CENA (3 dni)
498 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry 
ze szkoły
w przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE 
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• program  
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KAZIMIERZ DOLNY i SANDOMIERZ (3 dni)

KAZIMIERZ DOLNY
Początki osady sięgają XI wieku. Na jednym ze wzgórz istniała osada 
zwana Wietrzną Górą, należąca do zakonu benedyktynów. Od końca XIX 
w. Kazimierz Dolny stał się miejscowością wypoczynkową. W okolicznych 
wąwozach zaczęły powstawać wille i pensjonaty dla letników. 

ZAKWATEROWANIE
Pensjonacik BASIA (www.pensjonacik.info). Obiekt posiada pokoje 2, 3, 
4 i 5-cio osobowych z łazienką, TV, czajnikiem i szklankami. W całym 
obiekcie Wi-Fi, możliwość korzystania z letniego basenu ogrodowego, 
leżaków, trampoliny, hustawki. Na terenie znajduje się boisko do gry w 
piłkę.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadcze-
nie obiad w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie  
+ prowiant na drogę powrotną w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar na trasie Warszawa-Czerniawy-Warszawa oraz podczas wycie-
czek programowych. 

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
1 dzień
• wyjazd
• wizyta w „Magicznych ogrodach” to niezwykłe połączenie natury 

z baśniowym światem. To pierwszy w Polsce ogród sensoryczny 
zbudowany w oparciu o oryginalną historię.

• obiadokolacja
• nocleg
2 dzień
• śniadanie
• zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem – Rynek z Ratuszem, 

zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej, wejście na Bramę Opa-
towską – panorama miasta, Katedra pw. Najświętszej Marii Panny,

• obiad 
• gry i zabawy terenowe
• kolacja
3 dzień:
• śniadanie
• zwiedzanie Kazimierza Dolnego, spacer brzegiem Wisły, oglądanie: 

pięknych kamieniczek m.in. z XVIII wieku, studni na Rynku, 
barokowej Kamienicy Gdańskiej, renesansowych kamienic (w tym 
Celejowskiej z pocz. XVII wieku), kościoła Reformatów z XVI wieku, 
pierwotnie gotyckiego kościoła parafialnego, ruin zamku i baszty, 
spichlerzy z XVI i XVII wieku usytuowanych nad Wisłą. 

• powrót

CENA (3 dni)
498 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły. 
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE 
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• program
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MAMUCIA DOLINA (3 dni)

SZOSTAKI
Wieś w Polsce położona w województwie podlaskim położona malow-
niczo w regionie Biebrzy. Nazwa Biebrza, choć to kwestia nie do końca 
jasna, pochodzi najpewniej od słowa bóbr, jako że ci futrzani architekci 
od wieków zamieszkiwali tutejsze tereny, a dziś ich populację z powodze-
niem odtworzono. Sama rzeka, wypływająca w okolicach Nowego Dworu 
(woj. podlaskie), uchodzi nieopodal Wizny do Narwi. Biebrza mierzy ok. 
165 km długości, a jej dorzecze to ponad 7 000 km2.

MAMUCIA DOLINA 
Powstała z pasji, odtwarzana latami - rodem z epoki, kiedy nasi przod-
kowie posługiwali się kamiennymi narzędziami – Mamucia Osada 
udowadnia, że Podlasie i dolina Biebrzy to nie tylko tradycyjnie rozu-
miana agroturystyka, ale i niepowtarzalna okazja do odpowiedzi na 
pytanie o warunki i sposób życia naszych praszczurów. W dodatku 
umożliwia każdemu możliwość sprawdzenia się w roli archaicznego 
mieszkańca tych ziem i na własnej skórze zakosztować życia zgodnego  
z rytmem natury. 

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Mamucia Dolina - gospodarstwo agroturystyczne we wsi Szo-
staki. Odrestaurowane, dawne domki i dwór służą dziś gościom, którzy 
ledwie wyjrzą przez okno, a już mogą podziwiać unikalną w skali europej-
skiej dolinę Biebrzy i okalające ją słynne bagna. Do dyspozycji: Domek 
Ogrodnika, Myśliwego, Dwór nad Biebrzą. Pokoje 3-4 osobowe. Łazienka 
na dole w salonie.

WYŻYWIENIE
W ośrodku cztery posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiad w dniu 
przyjazdu, ostatnie świadczenie obiad w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej z pasami na trasie Warszawa-Szostaki-Warsza-
wa oraz podczas wycieczek programowych. 

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
1 dzień:
• zakwaterowanie i obiad
• po obiedzie zapoznanie się z najbliższym otoczeniem, panującymi 

zasadami i rozpoczynamy zajęcia w osadzie prahistorycznej; rozpala-
nie ognia za pomocą paleo-zapalniczek

• podwieczorek
• wyprawa na polowanie, strzelanie z łuków, eksploracja stanowiska 

archeologicznego, ucieranie zbóż na żarnach kamiennych
• po kolacji slajdy, do wyboru (ognisko, dyskoteka, zajęcia własne)
2 dzień:
• po śniadaniu wyjazd w teren autokarem, zwiedzanie: Polskie 

Termopile
• drugie śniadanie u Króla Biebrzy, Twierdza Osowiec
• po obiedzie wędzenie mięs w neandertalskiej wędzarce, wypiek 

podpłomyków
• po kolacji do wyboru, (ognisko, dyskoteka, zajęcia własne)
3 dzień: 
• po śniadaniu szukanie skarbu mamuta, gry i zabawy, rozpoznawanie 

tropów zwierząt
• obiad
• wyjazd do domu

CENA (3 dni)
548 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry 
ze szkoły.

CENA OBEJMUJE 
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• program
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PRZYGODA NA MAZOWSZU (3 dni)

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Mazowsze w miejscowości Soczewka 
koło Płocka na skraju Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego 
(www.mazowsze.plocman.pl). Pokoje 2,3-4-osobowe z pełnym węzłem sa-
nitarnym. Obiekt ogrodzony, monitorowany, położony przy samym lesie, nad 
lewobrzeżną Skrwą w odległości 100 m od jeziora Soczewka i 300 m od 
rzeki Wisły. W otoczeniu ośrodka znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz 
miejsce na ognisko lub grill. W sąsiedztwie ośrodka rozciąga się Gostynińsko-
-Włocławski Park Krajobrazowy z malowniczymi i czystymi jeziorami. 

WYŻYWIENIE
W restauracji ośrodka dostępne są 3 posiłki dziennie: śniadania i kolacje 
w formie bufetu szwedzkiego, obiady. Pierwsze świadczenie - obiad w dniu 
przyjazdu, ostatnie świadczenie – obiad w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokary klasy turystycznej  z pasami na trasie Warszawa-Soczewka-Warsza-
wa oraz podczas wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
PRZYGODA Z EDUKACJĄ
• zajęcia wypieku chleba
• zajęcia  robienie masła
• spotkanie z leśnikiem

PRZYGODA Z REKREACJĄ i SPORTEM
• gry i zabawy: mini rugby, palant, frisbee, ringo
• gry terenowe
• strzelanie z łuków do tarczy

PRZYGODA Z TURYSTYKĄ
• zwiedzanie Płocka z przewodnikiem  
• przejażdżka wozem po szlakach turystycznych
• zwiedzanie Skansenu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

PRZYGODY DODATKOWE
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Hamak Turniej Wiedzy i nie tylko…

CENA (3 dni)
468 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły. 
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE 
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• instruktorów sportu
• program
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SZLAK PIASTOWSKI (3 dni)

MIEJSCE
„…są miejsca wyjątkowe, są chwile nie zapomniane, są podróże, które 
trzeba odbyć i takie, które stają się prawdziwą przyjemnością. Zapra-
szamy do jednego z najpiękniejszych regionów Polski i malowniczego 
odcinka Szlaku Piastowskiego-Pałuk, gdzie leżą m.in. „Polskie Pompeje” 
– gród Biskupin, słynący z częściowo zrekonstruowanej osady pochodzą-
cej z okresu kultury łużyckiej oraz corocznie organizowanego Festynu 
Archeologicznego.”

ZAKWATEROWANIE
„Przystań Wenecka” (www.przystanwenecka.pl) to ośrodek wypoczynko-
wy w Wenecji położony na półwyspie jeziora weneckiego w odległości 6 
km od Biskupina najsłynniejszej w Europie rekonstrukcji osady obronnej 
ludności kultury łużyckiej, datowanej na ok. rok 740 p. n.e. Kompleks 
obejmuję obszar 13 ha terenów zielonych, lasów oraz zaplecza dydak-
tycznego i sportowego.
Obiekt dysponuje 120 miejscami noclegowymi. Pokoje 4,5,6-osobowe 
typu studio – 2 sypialnie, przedpokój, łazienka, WC. Obiekt posiada: 
salę restauracyjną, dyskotekową, boiska sportowe, kort tenisowy, przy-
stań wodną oraz miejsce na ognisko.

WYŻYWIENIE
Trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiad, ostatnie świadczenie 
obiad w Gnieźnie.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Wenecja-Warszawa oraz 
podczas wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

PROGRAM
1 DZIEŃ
Przejazd z Warszawy do Wenecji. W trakcie przejazdu dłuższy postój w 
Kruszwicy: zwiedzanie legendarnej Mysiej Wieży, gdzie Popiela myszy 
zjadły …, zwiedzanie Kolegiaty. Przejazd do Wenecji, obiad, zakwatero-
wanie, zajęcia sportowe, kolacja. Pałuckie gadanie - mała lekcja gwary 

pałuckiej, dyskoteka.
2 DZIEŃ
Po śniadaniu przejazd kolejką wąskotorową do Biskupina – Festyn Ar-
cheologiczny; Obiad w Wenecji. Śladami Diabła Weneckiego - zwiedzanie 
Muzeum Kolejki Wąskotorowej, ruin zamku Mikołaja Nałęcza oraz wysta-
wy maszyn oblężniczych. Kolacja. Podchody. Ognisko z kiełbaskami oraz 
z legendami o weneckich łosiach i czarownicach.
3 DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Gniezna-pierwszej stolicy i jednego z najstarszych 
miast Polski, wizyta w Muzeum Początków Państwa Polskiego, zwiedza-
nie Katedry Gnieźnieńskiej, Drzwi Gnieźnieńskich przedstawiających ży-
wot Św. Wojciecha, Podziemi. Obiad. Wyjazd do Warszawy.

CENA
Cena od 490 zł/os (wyjazd 3 dni) - cena skalkulowana na 45 osób + 
3 osoby kadry.
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cenazostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie, wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• program łącznie z biletami wstępów oraz przewodnikami

FESTYN ARCHEOLOGICZNY W BISKUPINIE
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ŚLADAMI ŻUBRA (3 dni)

Bo gdybyś przeszedł bory i podszyte knieje,
Trafisz w głębi na wielki wał pniów, kłód, korzeni,

Obronny trzęsawicą, tysiącem strumieni
I siecią zielsk zarosłych, i kopcami mrowisk,

Gniazdami os, szerszeniów, kłębami wężowisk.
(...)

Na dole jak ruiny miast: tu wywrot dębu
Wysterka z ziemi na kształt ogromnego zrębu;
Na nim oparte, jak ścian i kolumn obłamy,

Tam gałęziste kłody, tu na wpół zgniłe tramy (...) 

Adam Mickiewicz - „Pan Tadeusz”

MIEJSCE
Puszcza Białowieska to perła europejskich i światowych lasów nizinnych: 
dzika, pierwotna, o swoistym rytmie fenomenalnej natury, urzekająca i 
zniewalająca, jedyna w swoim rodzaju, jedyna zachowana w tak niepo-
wtarzalnej formie. Białowieża to miejscowość w sercu Puszczy Białowie-
skiej - oferuje wypoczynek o niespotykanym komforcie: świeże powietrze 
pełne aromatu żywicy z prastarych drzew, aromatu ziół i traw, dzikość 
otaczającej przyrody.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Noclegowo-Gastronomiczny Gawra w Białowieży (www.gawra.
bialowieza.com). Pokoje 3, 4, 5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. 
Obiekt dysponuje własną stołówką, świetlicą.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiad 
w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie w dniu wyjazdu + 
ognisko

TRANSPORT
Autobus klasy turystycznej na trasie Warszawa–Białowieża–Warszawa 
oraz podczas wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

PROGRAM
1 dzień
• po obiedzie zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Przyrodniczo- Le-

śnego, Parku Pałacowego, Cerkwi
• po kolacji zajęcia sportowe lub spacer po Białowieży
2 dzień
• po śniadaniu zwiedzanie z przewodnikiem Pokazowego Rezerwatu 

Żubrów, Szlaku Dębów Królewskich
• po obiedzie przejazd kolejką wąskotorową do Doliny rzeki Leśnej + 

spotkanie z leśnikiem
• po kolacji gry i zabawy na boisku sportowym w Białowieży
3 dzień
• po śniadaniu wizyta w gospodarstwie Bora Zdrój w Lewkowie No-

wym: przejazd wozem Bonanza do Młyna, zwiedzanie Leśnej Galerii 
przedstawiającej życie lasu i skansenu oraz atrakcje na placu zabaw 
– szczudła, narty 4-osobowe, zestaw huśtawek, karuzela

• powrót do domu

CENA
Cena od 428 zł (wyjazd 3 dni) – cena skalkulowana na 45 uczniów + 
3 osoby kadry.
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania
CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie, wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• program
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TORUŃ W PIGUŁCE (3 dni)

MIEJSCE
Toruń - miasto piernikiem pachnące, położone w województwie kujawsko 
– pomorskim. Turystów przyciąga swoim unikalnym klimatem. Z racji 
wartości historycznej Toruń został w 1997r. wpisany na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO, ale i tak wszystkim kojarzy się głównie z astrono-
mem - Mikołajem Kopernikiem.

ZAKWATEROWANIE
Twierdza Toruń Fort IV (www.fort.torun.pl/_portal), 1 sala dla całej grupy 
– koszarowy charakter noclegu, toalety na korytarzu.

WYŻYWIENIE
Pierwsze świadczenie - obiad w dniu przyjazdu, ostatnie - obiad w dniu 
wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Toruń-Warszawa.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

PROGRAM
1 dzień
• przyjazd grupy do Torunia
• obiad w Forcie IV
• zakwaterowanie w Forcie IV
• zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem: Rynek Staromiejski 

- XIII-wieczny Ratusz, Dwór Artusa, Dom pod Gwiazdą, budynek 
zabytkowej XIX-wiecznej poczty, Kościół Najświętszej Marii Panny - 
przykład gotyckiego, halowego kościoła oo. Franciszkanów, Krzywa 
Wieża - druga, obok wieży z Pizy, najsłynniejsza Krzywa Wieża w 
Europie, Gotycka Starówka - wpisana na listę „UNESCO”, Ruiny 
Zamku Krzyżackiego - pozostałości po założycielach Torunia - Zako-
nie Krzyżackim, Mury Obronne, Mikołaj Kopernik w Toruniu 
- odwiedzenie miejsc związanych z Wielkim Astronomem - Dom 
Kopernika, Pomnik Mikołaja Kopernika, budynki Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, zakup smacznych pierników toruńskich. Seans 
w Planetarium i wizyta w Orbitarium, gdzie każdy może sterować 
sondą kosmiczną lub wizyta w Geodium – interaktywna wystawa 
poświęcona Ziemi jako planecie

• kolacja w restauracji Fortu IV
• po kolacji lekcja historii lub lekcja o nietoperzach - połączona ze 

zwiedzaniem Fortu IV z przewodnikiem
• nocne podchody po Forcie IV – gra terenowa wg wojennego 

scenariusza
2 dzień
• śniadanie w restauracji Fortu IV
• wizyta w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie
• wizyta w Pałacu Eskenów (Stare Miasto) – seans 3D – „Księga 

Torunia”
• powrót do bazy – obiad w restauracji Fortu IV
• warsztaty piernikarskie w Forcie IV – własnoręczny wypiek piernika, 

odkrywanie tajemnic toruńskich przysmaków, konkurs i poczęstunek 
piernikami

• gry i zabawy rekreacyjne – przeciąganie liny, gra w bulle, sztafeta z 
granatem, wyścig na nartach wieloosobowych

• kolacja
• dyskoteka lub ognisko z pieczeniem kiełbasek
3 dzień
• śniadanie – Fort IV – po śniadaniu, zdanie pokoi i wykwaterowanie 

wydanie suchego prowiantu „na drogę”
• 10.00 – rejs statkiem turystycznym WANDA po Wiśle - czas wolny na 

starym mieście
• obiad w fortecznej restauracji

CENA
Cena od od 390 zł/os (wyjazd 3 dni) – cena skalkulowana na 45 osób 
+ 3 osoby kadry.
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie, pełne wyżywienie
• program
• transport autokarem
• ubezpieczenie
• pilota
• opiekę instruktorów i przewodników w określonych godzinach
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BORY TUCHOLSKIE (4 dni)

BORY TUCHOLSKIE
To jeden z największych kompleksów borów sosnowych w Polsce. Zajmu-
je ok. 3 tys. km² sandru w dorzeczu Brdy i Wdy oraz Równiny Tucholskiej  
i Równiny Charzykowskiej. 

TUCHOLA
Była miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego. Pierwotny układ 
urbanistyczny – krzyżujące się prostopadle uliczki i duży rynek pośrodku 
czytelny jest do dnia dzisiejszego. Zabudowa miejska wraz z przylegają-
cym od zachodu zamkiem komturskim wpisana została w owalny pier-
ścień murów miejskich wzniesionych w XIV wieku. Kamienno – ceglany 
mur wzmocniony był 15 basztami i posiadał trzy bramy: Świecką, Choj-
nicką oraz Zieloną. Do zamku, który składał się z 3 części: zamku niskie-
go (podzamcza), zamku średniego (przedzamcza) i zamku wysokiego 
prowadziła brama i furta zamkowa. Na zachód od zamku zlokalizowane 
było zamkowe gospodarstwo „Kaltenberg” (Kałdowo). Nad miastem gó-
rowała bryła gotyckiej fary pw. Św. Bartłomieja.

ZAKWATEROWANIE
Dworek Wymysłowo. Ośrodek otoczony jest lasami, jeziorami oraz rzeką 
Brdą, która przepływa przy samej granicy naszej działki. Każdy pokój 
posiada łazienkę wraz z prysznicem. Na terenie znajduje się kompleks 
basenowo-  rekreacyjny, w skład którego wchodzi basen, sauna oraz 
jacuzzi, gdzie również mogą być wykonane masaże jak również drobne 
usługi kosmetyczne oraz plac zabaw boisko do gry w piłkę plażową, 
stół do tenisa stołowego i bilard. Na terenie Ośrodka znajdują się dwa 
zadaszone, całoroczne miejsca na ognisko, które są wyposażone w stoły 
i ławy.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiad 
w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie + prowiant na drogę 
powrotną w dniu wyjazdu

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Bory Tucholskie-Warszawa

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

PROGRAM
1 dzień
• wyjazd w godzinach 
• przyjazd do Wymysłowa i zakwaterowanie
• zwiedzanie Muzeum Indian wraz z przewodnikiem, prezentacja 

zagrody danieli
• obiad dwudaniowy
• zajęcia edukacyjne
• kolacja w formie ogniska
• dyskoteka
• nocleg
2 dzień
• śniadanie
• zajęcia edukacyjne: Bieg przełajowy na orientację połączony z 

zawodami strzeleckimi
• obiad dwudaniowy
• podchody
• kolacja
• seans filmowy / bajkowy
3 dzień
• śniadanie
• zajęcia edukacyjne: Trening wojskowy połączony z przemarszem 

zabezpieczonym oraz zawodami strzeleckimi do celu
• obiad dwudaniowy
• oprowadzanie konno z instruktorem
• kolacja w formie ogniska
• dyskoteka
4 dzień
• śniadanie
• zajęcia edukacyjne: Ptaki i rośliny Tucholskiego Parku Krajobrazo-

wego
• obiad dwudaniowy
• zajęcia plastyczne - przygotowywanie kartek pocztowych dla 

najbliższych
• pożegnanie, prowiant na drogę

CENA (4 dni)
598 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły. 
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• program
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KAZIMIERZ DOLNY i SANDOMIERZ (4 dni)

KAZIMIERZ DOLNY
Początki osady sięgają XI wieku. Na jednym ze wzgórz istniała osada 
zwana Wietrzną Górą, należąca do zakonu benedyktynów. Od końca XIX 
w. Kazimierz Dolny stał się miejscowością wypoczynkową. W okolicznych 
wąwozach zaczęły powstawać wille i pensjonaty dla letników. 

ZAKWATEROWANIE
Pensjonacik BASIA. Obiekt posiada pokoje 2, 3, 4 i 5-cio osobowych z 
łazienką, TV, czajnikiem i szklankami. W całym obiekcie Wi-Fi, możliwość 
korzystania z letniego basenu ogrodowego, leżaków, trampoliny, hustaw-
ki. Na terenie znajduje się boisko do gry w piłkę.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiad 
w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie + prowiant na drogę 
powrotną w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar na trasie Warszawa-Czerniawy-Warszawa oraz podczas wycie-
czek programowych. 

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
1 dzień
• wyjazd
• zakwaterowanie i obiad
• zwiedzanie Kazimierza Dolnego, spacer brzegiem Wisły, oglądanie: 

pięknych kamieniczek m.in. z XVIII wieku, studni na Rynku, 
barokowej Kamienicy Gdańskiej, renesansowych kamienic (w tym 
Celejowskiej z pocz. XVII wieku), kościoła Reformatów z XVI wieku, 
pierwotnie gotyckiego kościoła parafialnego, ruin zamku i baszty, 
spichlerzy z XVI i XVII wieku usytuowanych nad Wisłą. 

• kolacja
• nocleg

2 dzień
• śniadanie
• wizyta w „Magicznych ogrodach” to niezwykłe połączenie natury 

z baśniowym światem. To pierwszy w Polsce ogród sensoryczny 
zbudowany w oparciu o oryginalną historię.

• obiad 
• gra terenowa Hamak Traper
• kolacja
3 dzień
• śniadanie
• zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem  – Rynek z Ratuszem, 

zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej, wejście na Bramę Opa-
towską – panorama miasta, Katedra pw. Najświętszej Marii Panny,

• obiad 
• krajoznawcza zabawa terenowa
• kolacja
4 dzień
• śniadanie + prowiant na drogę
• zwiedzanie Czarnolasu, spacer po mieście, oglądanie dworu klasy-

cystycznego z XIX wieku, neogotyckiej kaplicy, wejście do Muzeum 
im. Jana Kochanowskiego (biografia poety, interesujące fotografie 
i drzeworyty, unikatowe dokumenty, dawne wydania dzieł poety), 
oglądanie pomnika Jana z Czarnolasu, spacer po parku otaczającym 
dworek, w który mieści się Muzeum. 

• powrót

CENA (4 dni)
598 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry 
ze szkoły.

CENA OBEJMUJE 
•zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• program
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MAŁOPOLSKIE PARKI ROZRYWKI (4 dni)

GILOWICE
Wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, 
u stóp Beskidu Małego we wschodniej części Kotliny Żywieckiej. 

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wypoczynkowy „BESKIDEK”. Na powierzchni 1 ha zabudowana 
jest pełna infrastruktura sportowo-rekreacyjno – wypoczynkowa obiektu. 
Dookoła rozciągają się wspaniałe widoki gór i lasów z czystym , ostrym po-
wietrzem. Ośrodek dysponuje miejscami noclegowymi w pokojach 2,3,4,5 
osobowych. Na terenie ośrodka znajduje się Boiska rekreacyjne z trybu-
nami (siatkówka plażowa, koszykówka, badminton), stoły do tenisa, sala 
dyskotekowa, 2 zadaszone grille. W okolicy znajduje się zespół obiektów 
ORLIK ok 100 m, boisko trawiaste pełnowymiarowe ok. 2 km.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiad 
w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie + prowiant na drogę 
powrotną w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Gilowice-Warszawa oraz 
podczas wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
1 dzień
• wyjazd, przejazd do Gilowic
• zakwaterowanie
• po obiadokolacji zajęcia sportowe
2 dzień
• po śniadaniu (+ prowiant na drogę ) przejazd do Parku Rozrywki 

Energylandia w Zatorze. Kompleks podzielony jest na 3 strefy: Bajko-
landia, Familijna i Ekstremalna gdzie znajduje się 60 atrakcji takich 
jak 28 różnego rodzaju nowoczesne i zaawansowane urządzenia 
rozrywkowe, 20 gier i zabaw interaktywnych oraz karuzele, roller 
costery, pokazy i widowiska edukacyjne, kino 7D i wiele innych.

• kolacja

3 dzień
• po śniadaniu zwiedzanie Parku Miniatur i Park Rozrywki Dinolandia 

w Inwałd. W Parku Miniatur: 60 miniatur budowli z całego świata, 
duży lunapark, zielony labirynt, kino 5d, wystawa tutenchamon, 
egipt horror show. Park Rozrywki Dinolandia: ponad 50 dinozaurów, 
galeria z epoki dewonu, mini golf, jaskinia tajemnic, plaża, park 
linowy, ogród zabaw.

• po późnym obiedzie gra terenowa Hamak Traper
• kolacja
4 dzień
• wyjazd po śniadaniu + prowiant na drogę powrotną. Przejazd do 

Parku Zatorland. Wstęp do jednego wybranego Parku (jeden z: 
Park Ruchomych Dinozaurów, Mitologii, Owadów, Bajek, Wodnych 
Stworzeń), seans w kinie 5D, możliwość wielokrotnego skorzystania 
z wszystkich atrakcji znajdujących się na terenie lunaparku (z wyjąt-
kiem urządzeń uruchamianych za pomocą monet i żetonów)

• powrót ok godziny 20.00

CENA (4 dni)
698 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły. 
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE 
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• program
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PLENER MALARSKI I FOTOGRAFICZNY (4 dni)
W HORYŃCU ZDRÓJ, ZAM OŚCIU, ŁAŃCUCIE I PRZEMYŚLU

MIEJSCE
Horyniec zdrój - malownicza miejscowość położona w województwie pod-
karpackim. Walory przyrodnicze i lokalizacja sprawiają, że jest to świetne 
miejsce do organizowania plenerów malarskich i fotograficznych. Hory-
niec to również skarbnica zabytków np. Pałac Ponińskich, Teatr Dworski, 
Kościół Zdrojowy, dawny młyn kamienny. Przez miejscowość przebiegają 
dwie ścieżki dydaktyczno – przyrodniczo-kulturowe „Horyniec - Nowiny 
Horynieckie” i „Za Niwą”. Lecznicze wody siarczkowe i borowiny to 
uzdrowiskowe walory Horyńca. Miejscowość i okolice to kraina niepo-
zornych wzgórz i rozległych lasów, pełna osobliwego uroku i sielskich 
krajobrazów, może trochę bezludna i jakby zapomniana, ale przez to 
jeszcze bardziej pociągająca.

ZAKWATEROWANIE
Pensjonat „Hetman” położony w samym centrum Horyńca. Pokoje 2, 
3, 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym oraz pokoje typu studio, 
gdzie na dwa pokoje przypada jedna łazienka. Obiekt dysponuje własną 
stołówką.

WYŻYWIENIE
Całodzienne (3 posiłki) w stołówce od obiadokolacji w dniu przyjazdu do 
śniadania + prowiant na drogę powrotną w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
1 DZIEŃ
• przejazd do Horyńca, w trakcie dłuższy postój i zwiedzanie Zamościa 

(Rynek Wielki, Akademia Zamoyskich, Kolegiata z kryptami grobowy-
mi Zamoyskich, twierdza)

• obiadokolacja
2 DZIEŃ
• śniadanie
• plener malarski i fotograficzny w Horyńcu Zdrój

• obiad
• spacer po centrum
• kolacja
3 DZIEŃ
• śniadanie + prowiant suchy
• wycieczka autokarowa do Przemyśla – zwiedzanie miasta m.in. n 

Rynek, Katedra, wejście na kopiec Tatarski, zamek – z zewnątrz, 
wejście na Dzwonnicę Archikatedry (punkt widokowy) - wraz z prze-
wodnikiem miejskim, wizyta w Państwowej Galerii Sztuki

• obiadokolacja
4 DZIEŃ
• śniadanie + prowiant suchy
• w drodze powrotnej zwiedzanie Łańcuta - Pałac, oranżeria, park, 

powozownia, plener malarski i fotograficzny na terenie pałacu i 
parku w Łańcucie

• przejazd do miejsca powrotu

CENA
Cena imprezy każdorazowo układana na zamówienie

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie, wyżywienie
• ubezpieczenie
• program łącznie z biletami wstępu do wszystkich zwiedzanych 

obiektów
• opiekę pilota, przewodnika miejskiego po Przemyślu

CENA NIE OBEJMUJE
• materiałów (farby, aparaty fotograficzne itp.) na zajęcia malarskie i 

fotograficzne
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TORUŃ W PIGUŁCE (4 dni)

TORUŃ
Miasto piernikiem pachnące, położone w województwie kujawsko – pomor-
skim. Turystów przyciąga swoim unikalnym klimatem. Z racji wartości histo-
rycznej Toruń został w 1997 r. wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, ale i tak wszystkim kojarzy się głównie z astronomem -  Mikołajem 
Kopernikiem.

ZAKWATEROWANIE
Twierdza Toruń Fort IV (www.fort.torun.pl). 2 sale wieloosobowe, łazienki na 
korytarzu oraz 2 pokoje 2 osobowe z łazienką.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Toruń-Warszawa.

WYŻYWIENIE
Pierwsze świadczenie - obiad w dniu przyjazdu, ostatnie-śniadanie w dniu 
wyjazdu .

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
1 dzień
• dwudaniowy obiad z napojem w Forcie IV + zakwaterowanie
• zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem: Rynek Staromiejski – 

XIII-wieczny Ratusz, Dwór Artusa, Kamienica pod Gwiazdą, budynek 
zabytkowej XIX-wiecznej poczty; Kościół Najświętszej Marii Panny, 
Krzywa Wieża – druga, obok wieży z Pizy, najsłynniejsza Krzywa 
Wieża w Europie; Gotycka Starówka – wpisana na listę „UNESCO”; 
Ruiny Zamku Krzyżackiego – pozostałości po założycielach Torunia 
- Zakonie Krzyżackim i Mury Obronne; Mikołaj Kopernik w Toruniu – 
odwiedzenie miejsc związanych z Wielkim Astronomem

• kolacja w Forcie IV
• zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem w stroju historycznym – mun-

durze żołnierza pruskiego. Przejście trasą zwiedzania od placu broni, 
przez część koszarową, poterny, z wejściem do Prochowni, wyjściem 
na Majdan, przejściem podziemnym tunelem do kaponiery barkowej 
w świetle pochodni, a także wejście na koronę Fortu. 

• podchody po Forcie IV – gra terenowa według wojennego scenariusza.
2 dzień
• po śniadaniu w Forcie IV warsztaty wypieku piernika w Fortecznej 

Piernikarni
• gry i zabawy integracyjne – prowadzone przez instruktorów  

zajęcia na świeżym powietrzu (lub wewnątrz Fortu) dostosowane do 
wieku uczestników, w programie: sztafeta z granatem trzonkowym, 
przejście przez hula hop, narty wieloosobowe, przeciąganie liny, 
turniej w bule, dart, turniej strzelania z łuku, rzut podkową 

• dwudaniowy obiad z napojem w Forcie IV
• seans w Planetarium, zwiedzanie Muzeum Etnograficznego ze 

Skansenem, rejs statkiem po Wiśle
• ognisko w formie kolacji na Fortecznym Majdanie z pieczeniem 

kiełbasek i wojskową grochówką
3 dzień
• po śniadaniu w Forcie IV zwiedzanie z przewodnikiem muzeów: Dom 

Kopernika, Muzeum Podróżników im. T. Halika, Kamienica pod 
Gwiazdą, Dom Eskenów

• obiad w Forcie IV 
• wizyta w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy: dwie stałe wystawy 

– „O Obrotach” oraz „Rzeka
• kolacja w Forcie IV
• dyskoteka
4 dzień
• śniadanie w Forcie IV 
• w drodze powrotnej warsztaty papierniczo-drukarskie w Grębocinie

CENA (4 dni)
598 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły. 
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA OBEJMUJE 
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• program.
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KASZUBY ZIELONA SZKOŁA (5 dni)
PO

ZO
ST

AŁ
E 

M
IE

JS
C

A

SZYMBARK
Szymbark – wieś w północnej Polsce w województwie pomorskim, w po-
wiecie kartuskim, w gminie Stężyca. Zimą staje się ośrodkiem sportów 
zimowych. Na południe od wsi znajduje się Centrum Edukacji i Promocji 
Regionu w Szymbarku. Przez Szymbark prowadzi turystyczny szlak Wzgórz 
Szymbarskich. 

ZAKWATEROWANIE
Centrum wypoczynkowe WIEŻYCA (www.wiezycacw.pl) to prawdziwy raj dla 

wszystkich miłośników przygód i wypoczynku na łonie natury. Każda pora 
roku kusi wyjątkowymi atrakcjami, dlatego nie sposób się tutaj nudzić. Sa-
modzielne, komfortowe domki lub doskonale wyposażone pokoje 3,4,5-oso-
bowe z pełnym węzłem sanitarnym. Na terenie ośrodka znajduje się boisko 
do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiad w dniu 
przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie + suchy prowiant w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Szymbark-Warszawa oraz pod-
czas wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
1 dzień
• wyjazd z Warszawy
• zakwaterowanie i obiad
• wycieczka do Szymbarku: zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji 

Regionu. Jedną z najbardziej charakterystycznych atrakcji  jest „Dom 
do Góry Nogami” 

• kolacja
• turniej gier zepołowych

2 dzień
• śniadanie
• Wdzydze - park etnograficzny. Najstarsze na ziemiach polskich, 

założone w 1906 r. Muzeum zajmuje 22 ha obszaru zabudowanego 
obiektami regionalnej architektury. 

• obiad
• gry i zabawy terenowe
• kolacja
• Turniej Wiedzy i Nie tylko …

3 dzień
• śniadanie
• Wieżyca wieża widokowa, (328,6 m n.p.m) to najwyższe wzniesienie 

nie tylko na Kaszubach, ale na całym Niżu Europejskim. 
• obiad 
• gry i zabawy sportowe
• kolacja w formie ogniska

4 dzień
• śniadanie
• wycieczka do Gdańska (m.in. Ratusz, Rynek, Kościół Mariacki, 

zespół murów obronnych – zwiedzanie z przewodnikiem miejskim) i 
Gdyni (Muzeum Oceanograficzne – Akwarium Morskie, Statek Mu-
zeum Marynarki Wojennej ORP „Błyskawica” lub Statek – Muzeum 
„Dar Pomorza”)

• obiadokolacja
• gry i zabawy sportowe
• 
5 dzień
• śniadanie + prowiant na drogę
• powrót

CENA (5 dni)
728 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły. 
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA OBEJMUJE 
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota-instruktora sportu
• program
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KAZIMIERZ DOLNY i SANDOMIERZ (5 dni)

KAZIMIERZ DOLNY
Początki osady sięgają XI wieku. Na jednym ze wzgórz istniała osada 
zwana Wietrzną Górą, należąca do zakonu benedyktynów. Od końca XIX 
w. Kazimierz Dolny stał się miejscowością wypoczynkową. W okolicznych 
wąwozach zaczęły powstawać wille i pensjonaty dla letników. 

ZAKWATEROWANIE
Pensjonacik BASIA. Obiekt posiada pokoje 2, 3, 4 i 5-cio osobowych z 
łazienką, TV, czajnikiem i szklankami. W całym obiekcie Wi-Fi, możliwość 
korzystania z letniego basenu ogrodowego, leżaków, trampoliny, hustaw-
ki. Na terenie znajduje się boisko do gry w piłkę.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiad 
w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie + prowiant na drogę 
powrotną w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar na trasie Warszawa-Czerniawy-Warszawa oraz podczas wycie-
czek programowych. 

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
1 dzień
• wyjazd
• zakwaterowanie i obiad
• zwiedzanie Kazimierza Dolnego, spacer brzegiem Wisły, oglądanie: 

pięknych kamieniczek m.in. z XVIII wieku, studni na Rynku, 
barokowej Kamienicy Gdańskiej, renesansowych kamienic (w tym 
Celejowskiej z pocz. XVII wieku), kościoła Reformatów z XVI wieku, 
pierwotnie gotyckiego kościoła parafialnego, ruin zamku i baszty, 
spichlerzy z XVI i XVII wieku usytuowanych nad Wisłą. 

• kolacja
• nocleg
2 dzień
• śniadanie

• wizyta w „Magicznych ogrodach” to niezwykłe połączenie natury 
z baśniowym światem. To pierwszy w Polsce ogród sensoryczny 
zbudowany w oparciu o oryginalną historię.

• obiad 
• podchody
• kolacja
3 dzień
• śniadanie
• zwiedzanie Nałęczowa, spacer po Parku Zdrojowym  

w Nałęczowie, zwiedzanie Muzeum Stefana Żeromskiego lub 
Muzeum Bolesława Prusa

• obiad 
• gry i zabawy sportowe
• kolacja w formie ogniska
4 dzień
• śniadanie
• zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem  – Rynek z Ratuszem, 

zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej, wejście na Bramę Opa-
towską – panorama miasta, Katedra pw. Najświętszej Marii Panny,

• obiad 
• gry i zabawy terenowe
• kolacja
5 dzień
• śniadanie + prowiant na drogę
• zwiedzanie Czarnolasu, spacer po mieście, oglądanie dworu klasy-

cystycznego z XIX wieku, neogotyckiej kaplicy, wejście do Muzeum 
im. Jana Kochanowskiego (biografia poety, interesujące fotografie 
i drzeworyty, unikatowe dokumenty, dawne wydania dzieł poety), 
oglądanie pomnika Jana z Czarnolasu, spacer po parku otaczającym 
dworek, w który mieści się Muzeum. 

• powrót

CENA (5 dni)
698 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry 
ze szkoły.

CENA OBEJMUJE 
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• program
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KURPIOWSKA KRAINA – Myszyniec (5 dni)

KURPIE
Mianem Kurpiów określa się zarówno region kurpiowski, jak i za-
mieszkujących w nim ludzi. Region kurpiowski to tereny Puszczy Zie-
lonej, położone pomiędzy rzeką Narwią a byłymi Prusami Wschodnimi. 
Wschodnią granicę Kurpiowszczyzny wyznacza rzeka Pisa, zachodnią 
natomiast-Orzyc. Puszcza Kurpiowska nie tworzy i nie tworzyła w historii 
wyodrębnionej jednostki terytorialnej. Obecnie znajduje się na terenie 
trzech województw: mazowieckiego, podlaskiego i w niewielkim zakresie 
warmińsko-mazurskiego. 

MYSZYNIEC
Ważny ośrodek kultury i sztuki kurpiowskiej. Jedyne miasto na Kurpiach, 
określane jest często jako stolica Kurpiowszczyzny.

ZAKWATEROWANIE
Kurpiowska Kraina (www.kurpiowskakraina.pl) to wyjątkowe miejsce. 
Położone jest w sercu Kurpiowszczyzny, w malowniczej scenerii lasów 
Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Obiekt zlokalizowany jest tuż nad zale-
wem Wykrot. Pokoje 2,3,4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Na 
terenie kompleksu znajduje się restauracja oraz sala konferencyjna na 
100 osób, amfiteatr z widownią na 1000 miejsc, zespół wiat pikniko-
wo-jarmarcznych, boiska sportowe (piłka ręczna i koszykówka), korty 
tenisowe, skałka wspinaczkowa, place zabaw dla dzieci, stanica wodna 
z wypożyczalnią rowerów oraz sprzętu wodnego (kajaków, kanoe, łódek 
oraz rowerów wodnych).

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadcze-
nie obiad w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie  
+ prowiant na drogę powrotną w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Myszyniec-Warszawa oraz 
podczas wycieczek programowych. 

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
1 dzień
• wyjazd w godzinach rannych, przejazd do Kurpiowskiej Krainy
• po obiedzie przyjazd do Myszyńca stolicy Kurpiowszczyzny spacer 

po mieście
• po kolacji zajęcia sportowe
2 dzień
• po śniadaniu przyjazd do Kadzidła, największej wsi na Kurpiach. 

Zwiedzanie Skansenu Zagroda Kurpiowska, które jest jednym z 
najmniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Polsce.

• po obiedzie zajęcia wodne na rowerach wodnych i kajakach
• po kolacji podchod

3 dzień:
• po śniadaniu wizyta w Muzeum Kurpiowskim, warsztaty pt. Gry i 

zabawy wiejskie
• po obiedzie wizyta w Muzeum Kurpiowskim, warsztaty pt. Historia 

Kurpi Zielonych i gwara kurpiowska 
• po kolacji turniej wiedzy i nie tylko
4 dzień:
• po śniadaniu przejazd do Kadzidłowa na Mazurach, zwiedzanie 

Parku Dzikich Zwierząt
• po obiedzie gry i zabawy sportowe
• kolacja w formie ogniska z pieczeniem kiełbasek
5 dzień:
• po śniadaniu warsztaty z wycinanek i haftów kurpiowskich
• obiad 
• wyjazd

CENA (5 dni)
698 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze 
szkoły. W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena 
zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA OBEJMUJE 
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• program
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MAŁOPOLSKIE PARKI ROZRYWKI (5 DNI)

GILOWICE
Wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, 
u stóp Beskidu Małego we wschodniej części Kotliny Żywieckiej. 

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wypoczynkowy „BESKIDEK”. Na powierzchni 1 ha zabudowana 
jest pełna infrastruktura sportowo-rekreacyjno – wypoczynkowa obiektu. 
Dookoła rozciągają się wspaniałe widoki gór i lasów z czystym , ostrym po-
wietrzem. Ośrodek dysponuje miejscami noclegowymi w pokojach 2,3,4,5 
osobowych. Na terenie ośrodka znajduje się Boiska rekreacyjne z trybu-
nami (siatkówka plażowa, koszykówka, badminton), stoły do tenisa, sala 
dyskotekowa, 2 zadaszone grille. W okolicy znajduje się zespół obiektów 
ORLIK ok 100 m, boisko trawiaste pełnowymiarowe ok. 2 km.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiad 
w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie + prowiant na drogę 
powrotną w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Gilowice-Warszawa oraz 
podczas wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
1 dzień
• przejazd do Gilowic
• zakwaterowanie
• po obiadokolacji zajęcia sportowe
2 dzień
• po śniadaniu (+ prowiant na drogę ) przejazd do Parku Rozrywki 

Energylandia w Zatorze. Kompleks podzielony jest na 3 strefy: Bajko-
landia, Familijna i Ekstremalna gdzie znajduje się 60 atrakcji takich 
jak 28 różnego rodzaju nowoczesne i zaawansowane urządzenia 
rozrywkowe, 20 gier i zabaw interaktywnych oraz karuzele, roller 
costery, pokazy i widowiska edukacyjne, kino 7D i wiele innych.

• kolacja

3 dzień
• po śniadaniu zwiedzanie Parku Miniatur i Park Rozrywki Dinolandia 

w Inwałd. W Parku Miniatur: 60 miniatur budowli z całego świata, 
duży lunapark, zielony labirynt, kino 5d, wystawa tutenchamon, 
egipt horror show. Park Rozrywki Dinolandia: ponad 50 dinozaurów, 
galeria z epoki dewonu, mini golf, jaskinia tajemnic, plaża, park 
linowy, ogród zabaw.

• po późnym obiedzie podchody
• kolacja
4 dzień
• po śniadaniu zwiedzanie Warownia Inwałd, Mini ZOO Kucyk, Ogród 

Jana Pawła II. Warownia: osada średniowieczna, zbrojownia – 
multimedialny pokaz światło dźwięk, park ruchomych smoków, sala 
tortur, średniowieczny bilard i kręgle. Mini ZOO Kucyk: 40 gatunków 
zwierząt, przejażdżki ciuchcią, wioska indiańska, szałas, eko-warsz-
taty, jazda konna, park zabaw. Ogród Jana Pawła II: 3-hektarowy 
obraz Jana Pawła II, 8 km alejek - wędrówki wśród tysięcy krzewów 
i kwiatów, wystawa fotograficzna ukazująca, drogę do świętości 
Karola Wojtyły, wyjątkowa biografia „Kwiatki Jana Pawła II” Janusza 
Poniewieskiego.

• po późnym obiedzie gry i zabawy terenowe
• kolacja
5 dzień
• wyjazd po śniadaniu  + prowiant na drogę powrotną. Przejazd do 

Parku Zatorland. Wstęp do jednego wybranego Parku (jeden z: 
Park Ruchomych Dinozaurów, Mitologii, Owadów, Bajek, Wodnych 
Stworzeń), seans w kinie 5D, możliwość wielokrotnego skorzystania 
z wszystkich atrakcji znajdujących się na terenie lunaparku (z wyjąt-
kiem urządzeń uruchamianych za pomocą monet i żetonów)

• powrót ok godziny 20.00

CENA (5 dni)
798 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły. 
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpie-
czenie, pilota, program.
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NAD BIEBRZĄ (5 dni)
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BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY
BPN ostał utworzony w 1993 r. w celu ochrony najbardziej rozległych w 
Polsce i Europie Środkowej torfowisk, położonych wzdłuż rzeki Biebrzy. 
Jest największym i najdłuższym parkiem narodowym w naszym kraju. 
BPN skrywa przede wszystkim naturalne, nietknięte przez człowieka roz-
ległe mokradła, bagna oraz torfowiska co czyni go tak niedostępnym i 
tajemniczym. Dolina Biebrzy w większej części zachowała swój unikalny, 
dziki charakter. Z tego powodu jest jedną z najbogatszych w gatunki 
ptaków wodno-błotnych ostoją w Polsce.

ZAKWATEROWANIE
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Bartlowizna (www.biebrza.
com.pl) to kompleks hotelowo-gastronomiczny  z około 100 miejscami 
noclegowymi, pięknie zagospodarowanym terenem. Sale są w stanie 
pomieścić do 200 osób. Baza noclegowa to pokoje 1-os., 2-os., apar-
tamenty – wszystkie z łazienkami. Bazę gastronomiczną stanowią sty-
lowa jadalnia, gdzie serwowane są śniadania z przysmakami z własnej 
wędzarni nagrodzonymi przez Kapitułę Teraz Polska oraz  Dwór Bartla z 
ciekawą aranżacją wnętrza, gdzie serwujemy obiady i kolacje. Na terenie 
obiektu znajdują się: altana na wodzie (możliwość zorganizowania gril-
la), nagłośnienie, boisko do siatkówki plażowej, kort tenisowy, możliwość 
wędkowania, plac zabaw, sale konferencyjne, sauna, jaccuzi, bilard i 
stół do ping-ponga.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiad w 
dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie obiad w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Goniadz-Warszawa oraz 
podczas wycieczek programowych. 

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
1 dzień:
• wyjazd w godzinach rannych, przejazd do Goniądza
• po obiedzie Pokaz slajdów o Biebrzańskim Parku Narodowym z 

opowieściami przewodnika
• po kolacji zajęcia sportowe
• nocleg
2 dzień:
• po śniadaniu wycieczka do Twierdzy Osowiec –  w programie zwie-

dzanie ruin carskich fortyfikacji,  wizyta w muzeum,  podziemiach 
oraz spacer „ tunelem śmierci”,  przewodnicy opowiedzą też historii 
obiektu, legendy o Czarnej Damie,  ukrytym skarbie a także o 
zjawach i duchach

• po obiedzie gry i zabawy terenowe
• po kolacji podchody
• nocleg
3 dzień: 
• po śniadaniu przejazd do Centrum Edukacji i Zarządzania im. Prof. 

Adama Pałczyńskiego w Osowcu – Twierdzy. Warsztaty edukacyjne 
Ptaki biebrzańskich bagien. Celem zajęć jest przybliżenie uczestni-
kom różnorodności i bogactwa ptasiego świata Biebrzańskiego Parku 
Narodowego. Uczestnicy poznają charakterystyczne cechy ptaków 
wodnych i wodno-błotnych i drapieżnych typowych dla Bagien 
Biebrzańskich. Obserwacje terenowe, nauka rozpoznawania ptaków 
oraz poznanie sposobów ochrony miejsc ich występowania.

• w trakcie zajęć powrót do ośrodka na obiad

• po obiedzie zajęcia sportowe
• po kolacji turniej wiedzy i nie tylko…
4 dzień:
• po śniadaniu przejazd na zajęcia w Biebrzańskim Parku Narodowym. 

Warsztaty edukacyjne Rośliny torfowiska wysokiego. Celem zajęć: Po-
kazanie roli, znaczenia, przystosowania do warunków siedliskowych 
wybranych roślin zasiedlających torfowisko wysokie.

• po obiedzie przejazd na zajęcia w Biebrzańskim Parku Narodowym. 
Warsztaty edukacyjne Bóbr - nasz przyjaciel czy wróg? Celem zajęć 
jest poznanie ekologii, historii, tajników życia tego niezwykłego 
gryzonia oraz zrozumienie jego wpływu na najbliższe środowisko. 
Ponadto zajęcia wyrabiają szeroki pogląd na ochronę przyrody jako 
zagadnienia społecznego. Uczestnicy sami będą mogli zdecydować 
czy bóbr to nasz przyjaciel czy wróg.

• kolacja w formie ogniska z pieczeniem kiełbasek

5 dzień:
• po śniadaniu przejazd na zajęcia w Biebrzańskim Parku Narodowym. 

Warsztaty edukacyjne Ślady zwierząt
• celem zajęć jest umiejętność dostrzegania i rozpoznawania śladów 

i tropów, jakie pozostawiają zwierzęta. Na tej podstawie istnieje 
możliwość poznania tajników i zwyczajów ich życia, wyrobienia 
spostrzegawczości w obserwacjach przyrodniczych.

• po obiedzie wyjazd w drogę powrotną

CENA (3 dni)
748 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze 
szkoły. W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena 
zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• program  
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PARKI ROZRYWKI i MAŁOPOLSKA (5 dni)

ZEMBRZYCE
Wieś położona w widłach Skawy i Paleczki. Osada słynęła z wyrobu do-
skonałej jakości skór i wypieku pieczywa. W centrum Zembrzyc wznosi się 
murowany kościół św. Jana Chrzciciela, zbudowany w 1913 r. na miejscu 
drewnianej świątyni z XVI w.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wypoczynkowo-rekolekcyjny TOTUS TUUS (www.totus-tuus.com.pl) 
o powierzchni 16 ha otoczony lasem. Ośrodek oddalony jest od głównych 
szlaków komunikacyjnych stwarzając tym samy idealne miejsce do wycisze-
nia i wypoczynku. Budynek oazowy, pokoje 4,5,6,8-osobowe z pełnym wę-
złem sanitarnym. 10 pawilonów mieszkalnych. Ustawione wzdłuż szerokich 
schodów, stanowią wraz z budynkiem konferencyjnym (mogącym pomieścić 
250 osób) i całorocznym grillem malowniczą koncepcję architektoniczną. 
Każdy pawilon składa się z 6 pokoi w tym jeden 1,2,3-osobowy, każdy z 
samodzielnym węzłem sanitarnym. Dodatkowo pokoje wyposażone są w lo-
dówkę z minibarkiem, telefon oraz bezpłatne stałe łącze internetowe. Na tere-
nie całego ośrodka znajduje się darmowy Internent WiFi. Ośrodek dysponuje 
własną stołówką, boiskiem do piłki nożnej, siatkówki i plac zabaw dla dzieci.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie (śniadanie, prowiant, obiadokola-
cja). Pierwsze świadczenie obiad w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie 
śniadanie + prowiant na drogę powrotną w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Zembrzyce-Warszawa oraz 
podczas wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
1 dzień
• Wyjazd w godzinach rannych, przejazd do Zembrzyc
• Po obiedzie wycieczka Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska: zwie-

dzanie domu rodzinnego Karola Wojtyły oraz Bazyliki Ofiarowania 
N.M.P., ówczesnego kościoła parafialnego, w którym 20 czerwca 

1920 roku został ochrzczony Ojciec Święty. Spacer po wadowickim 
rynku znanym z niezwykłych spotkań papieża z wiernymi. Przejazd 
do Kalwarii Zebrzydowskiej zwiedzanie sanktuarium pasyjno-ma-
ryjnego o. bernardynów, które w 1999 r. (zespół architektoniczny 
i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy z XVII wieku) zostało, jako 
jedyna kalwaria na świecie, wpisane na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO

• po kolacji zajęcia Pt. „poznajemy zabytki UNESCO” 
2 dzień
• Wyjazd po śniadaniu + prowiant na drogę powrotną. Przejazd do 

Parku Zatorland. Wstęp do jednego wybranego Parku (jeden z: 
Park Ruchomych Dinozaurów, Mitologii, Owadów, Bajek, Wodnych 
Stworzeń), seans w kinie 5D, możliwość wielokrotnego skorzystania 
z wszystkich atrakcji znajdujących się na terenie lunaparku (z wyjąt-
kiem urządzeń uruchamianych za pomocą monet i żetonów)

• późna obiadokolacja
3 dzień
• po śniadaniu (+ prowiant na drogę ) przejazd do Parku Rozrywki 

Energylandia w Zatorze. Kompleks podzielony jest na 3 strefy: Bajko-
landia, Familijna i Ekstremalna gdzie znajduje się 60 atrakcji takich 
jak 28 różnego rodzaju nowoczesne i zaawansowane urządzenia 
rozrywkowe, 20 gier i zabaw interaktywnych oraz karuzele, roller 
costery, pokazy i widowiska edukacyjne, kino 7D i wiele innych

• późna obiadokolacja
4 dzień
• po śniadaniu zwiedzanie Parku Miniatur i Park Rozrywki Dinolandia 

w Inwałd. W Parku Miniatur: 60 miniatur budowli z całego świata, 
duży lunapark, zielony labirynt, kino 5d, wystawa tutenchamon, 
egipt horror show. Park Rozrywki Dinolandia: ponad 50 dinozaurów, 
galeria z epoki dewonu, mini golf, jaskinia tajemnic, plaża, park 
linowy, ogród zabaw.

• po późnym obiedzie podchody
• kolacja
5 dzień
• wyjazd po śniadaniu + prowiant na drogę powrotną 
• zwiedzanie Warownii Inwałd, Mini ZOO Kucyk, Ogród Jana Pawła II. 

Warownia: osada średniowieczna, zbrojownia-multimedialny pokaz 
światło dźwięk, park ruchomych smoków, sala tortur, średniowieczny 
bilard i kręgle. Mini ZOO Kucyk: 40 gatunków zwierząt, przejażdżki 
ciuchcią, wioska indiańska, szałas, eko-warsztaty, jazda konna, park 

zabaw. Ogród Jana Pawła II: 3-hektarowy obraz Jana Pawła II, 8 km 
alejek - wędrówki wśród tysięcy krzewów i kwiatów, wystawa foto-
graficzna ukazująca, drogę do świętości Karola Wojtyły, wyjątkowa 
biografia „Kwiatki Jana Pawła II” Janusza Poniewieskiego

CENA (5 dni)
798 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry 
ze szkoły.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• program
• pilota.

PO
ZO

STAŁE M
IEJSC

A



64
HAMAK-TUR • katalog Wycieczki i Zielone Szkoły 2017

PRZYGODA W BORACH TUCHOLSKICH (5 dni)
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TLEŃ
Tleń to mała wieś, dawna osada młyńska i karczma nad Wdą, która dzisiaj 
jest przede wszystkim znana jako jedna z najbardziej popularnych miejsco-
wości letniskowych w Borach Tucholskich. Swoją sławę zawdzięcza wyjątko-
wemu położeniu pośród ogromnych, pełnych grzybów i jagód lasów, nad 
rozległym sztucznym jeziorem, które powstało dzięki budowie elektrowni 
wodnej w Żurze, rozwiniętej bazie turystycznej, licznym szlakom i dobrym 
połączeniom komunikacyjnym. 

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Rehabilitacji i Wypoczynku Perła Borów  (perlaborow.pl). Pokoje 3,4 
i 5-osobowe z łazienkami oraz pokoje 4 i 5 osobowe typu studio. Na terenie 
obiektu znajduje się boisko do siatkówki.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiad w dniu 
przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie + suchy prowiant w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Tleń-Warszawa oraz podczas 
wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
1 dzień
• wyjazd z Warszawy
• zakwaterowanie i obiad
• zwiedzanie elektrowni wodnej Żur wybudowana w latach 1928-1930 
• kolacja
• podchody
2 dzień
• śniadanie
• park linowy Hanza Pałac Rulewo: to niesamowite miejsce, łączące 

200-stu letnią historię z nowoczesną, aktywną formą spędzania 
wolnego czasu. Nieograniczone korzystanie z trasy linowej, placu 
zabaw i trampoliny oraz jednorazowy wstęp na Eurobungee i drzewo 
wspinaczkowe.

• obiad
• gry i zabawy terenowe
• kolacja
• Turniej Wiedzy i Nie tylko …

3 dzień
• śniadanie
• Mega Park w Grudziądzu - Park Rozrywki.  Pakiet przygoda: 

zwiedzanie najstarszego i największego Miasteczka Westernowego, 
wizyta w więzieniu rodem z Dzikiego Zachodu oraz na westernowym 
cmentarzu; Daltonowo - Mini Miasteczko Westernowe do kreatywnej 
zabawy dla dzieci; zwiedzanie morskich głębin - pobyt w Świecie 
Morskich Stworzeń w skali 1:1; zwiedzanie  Magicznej Krainy 
Bajek, Baśni i Legend; lekcja przyrody na żywo - pobyt w Świecie 
Zwierząt; podróż do przeszłości - zwiedzanie Parku Jurajskiego; 
warsztaty plastyczne! Edukacja przez zabawę. Uczestnicy wycieczki 

zobaczą pokaz produkcji świeczek oraz figurek gipsowych. Każdy z 
uczniów otrzyma figurkę gipsową oraz świeczkę do własnoręcznego 
ozdobienia na miejscu. Figurki będzie można zabrać ze sobą na pa-
miątkę.  Dodatkowo poszukiwanie zaginionego skarbu w miasteczku 
westernowym Kansas City! 

• obiadokolacja
• kolacja w formie ogniska

4 dzień
• śniadanie
• wycieczka do Grudziądza (m.in. mury miejskie, klasztor Benedykty-

nek, brama Wodna, zespół Spichlerzy, kościół Farny, pałac Opatek, 
Rynek z zabytkowymi kamieniczkami, góra zamkowa z pozostało-
ściami zamku Krzyżackiego)  i Chełmna (m.in. renesansowy ratusz, 
kamienice Starego Miasta, Mury Obronne zachowane do dziś, 
Kościół Farny NMP najcenniejszy zabytek miasta, przepiękny ołtarz, 
relikwie św. Walentego patrona zakochanych).

• obiadokolacja
• dyskotekae
• 
5 dzień
• śniadanie + prowiant na drogę
• powrót

CENA (5 dni)
698 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły. 
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE 
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• program
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RYCERZE I ŚREDNIOWIECZE (5 dni)

GNIEW
Miasto Gniew usytuowane jest na wysokiej skarpie u ujścia Wierzycy 
do Wisły, wzdłuż jej zachodniego brzegu. Najstarsze ślady osadnictwa 
pochodzą z 2500 lat przed naszą erą. Miasto kilkakrotnie przechodziło 
z rąk do rąk w latach 1410–1466, w 1440 przystąpiło do Związku Pru-
skiego, by po pokoju toruńskim stać się częścią państwa polskiego, aż 
do czasu I rozbioru. Zamek w Gniewie to najlepiej zachowany krzyżacki 
zamek na Pomorzu. Gniew, miasto w woj. pomorskim, nad ujściem Wie-
rzycy do Wisły. Pierwsze wzmianki o Gniewie w źródłach pisanych pocho-
dzą z I poł. XIII w. Była to pierwsza posiadłość Zakonu Krzyżackiego na 
lewym brzegu Wisły.

ZAKWATEROWANIE
Zamek w Gniewie. Zamek Gniew, potężna gotycka twierdza rycerzy - mni-
chów, siedziba królów, hetmanów i starostów, słynący z  turniejów rycer-
skich, zaciętych bitew i wspaniałych spektakli. Hotel Rycerski – Zamek 
Gniew jest częścią średniowiecznego kompleksu zamkowego i oferuje ca-
łodobową recepcję oraz bezpłatne WiFi w całym obiekcie. Zaledwie 150 
metrów dzieli hotel od rynku z zabytkowym ratuszem, gotyckim kościołem 
i wyjątkowymi kamienicami. Hotel Zamek w Gniewie to wyjątkowy zespół 
zamkowo-pałacowy usytuowany na malowniczym wzgórzu nad Wisłą. 
Zakwaterowanie w komnatach 4,6,8- osobowych z pościelą. Całodzien-
ne wyżywienie w Karczmie Zamkowej (śniadanie, obiad i kolacja).

WYŻYWIENIE
W Karczmie Zamkowej trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiad 
w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie + prowiant na drogę 
powrotną w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Gniew-Warszawa oraz 
podczas wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
1 dzień
• wyjazd w godzinach rannych, przejazd do Gniewu
• po obiedzie Lekcja Żywej Historii przez bezpośredni kontakt z ubio-

rem, obyczajami, bronią oraz uzbrojeniem ochronnym, nasi młodzi 
Goście mogą „przenieść się” w czasie. 

• po kolacji spacer nad Wisłą i oglądanie zachodu słońca
2 dzień
• po śniadaniu zwiedzanie Zamku Gniew z przewodnikiem, trasa 

obejmuje miejsca: sala historii, izba tortur, kaplica zamkowa, 
krużganki obronne, wystawa militarna I i II wojny światowej, wystawa 
grunwaldzka ( czynna w sezonie letnim ), wystawa czasowa ( czynna 
w sezonie letnim )

• po obiedzie wędrówka po warsztatach dawnych rzemieślników. Pod 
opieką przewodnika młodzież odwiedzi warsztaty: tkacki, drukarski, 
garncarski, mincerski, Strzelnicę Zamkową (zapoznanie się z budo-
wą kuszy i łuku) oraz katownie zamkową

• po kolacji olimpiada sportowa
3 dzień
• po śniadaniu przejazd do Malborka i zwiedzanie Zamku Krzyżackiego 

w Malborku jednego z najznakomitszych przykładów średniowiecznej 
architektury obronnej w Europie

• po obiedzie podchody
• kolacja w formie ogniska z pieczeniem kiełbasek
4 dzień
• po śniadaniu przejazd do Kwidzyna, zwiedzanie Zamek Kapituły 

Pomezańskiej, z racji swej konstrukcji często postrzegany mylnie 
jako krzyżacki. Zamek jednak najbardziej wyróżnia najdłuższe i 
największe gdanisko (latryna) w Polsce. Ta średniowieczna ubikacja 
jest połączona z zamkiem przy pomocy 50 metrowego, masywnego, 
obronnego ganku.

• po obiedzie gry i zabawy terenowe
• po kolacji  turniej wiedzy i nie tylko
5 dzień
• wyjazd po śniadaniu  + prowiant na drogę powrotną 
• w drodze powrotnej zwiedzanie Chełmna z przewodnikiem. 
• Chełmno to jedna z najstarszych miejscowości Polski z licznymi 

cennymi zabytkami gotyckimi (kościoły, mury miejskie, baszty) oraz 
renesansowym ratuszem.

• Chełmno to wspaniale zachowane miasto średniowieczne: znajduje 
się tu ocalałych niemal w całości i jednych z najdłuższych w 
Europie murów obronnych. Ulice starówki tworzą uporządkowany 
układ, który nie zmienił się od czasów powstania miasta. Na rynku 
króluje renesansowy ratusz - to z jego wieży codziennie w południe 
rozbrzmiewa piękny hejnał.

• powrót ok godziny 18.00

CENA (5 dni)
748 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry 
ze szkoły.

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpie-
czenie, pilota, program.

PO
ZO

STAŁE M
IEJSC

A



66
HAMAK-TUR • katalog Wycieczki i Zielone Szkoły 2017

SZLAK PIASTOWSKI – WENECJA (5 dni)

MiEJSCE
Biskupin: „…są miejsca wyjątkowe, są chwile nie zapomniane, są podró-
że, które trzeba odbyć i takie, które stają się prawdziwą przyjemnością. 
Zapraszamy do jednego z najpiękniejszych regionów Polski i malowni-
czego odcinka Szlaku Piastowskiego-Pałuk gdzie leżą m.in. „Polskie 
Pompeje” – gród Biskupin, słynący z częściowo zrekonstruowanej osady 
pochodzącej z okresu kultury łużyckiej oraz corocznie organizowanego 
Festynu Archeologicznego.”.

ZAKWATEROWANIE
„Przystań Wenecka” (www.przystanwenecka.pl) to ośrodek wypoczynko-
wy położony na półwyspie jeziora weneckiego w odległości 6 km od Bi-
skupina najsłynniejszej w Europie rekonstrukcji osady obronnej ludności 
kultury łużyckiej, datowanej na ok. rok 740 p.n.e. którą koniecznie trzeba 
zobaczyć będąc na Pałukach. Kompleks obejmuję obszar 13 ha terenów 
zielonych, lasów oraz zaplecza dydaktycznego i sportowego.
Obiekt dysponuje 120 miejscami noclegowymi. Pokoje 4,5,6-osobowe 
typu studio – 2 sypialnie, przedpokój, łazienka, WC. Obiekt posiada: 
salę restauracyjną, dyskotekową, boiska sportowe, kort tenisowy, przy-
stań wodną oraz miejsce na ognisko.

WYŻYWIENIE
Trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiad w dniu przyjazdu, 
ostatnie świadczenie obiad w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Wenecja-Warszawa oraz 
podczas wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

PROGRAM
1 DZIEŃ
Przejazd z Warszawy do Biskupina. W trakcie przejazdu dłuższy postój w 
Kruszwicy: zwiedzanie Mysiej Wieży, Kolegiaty, rejs statkiem po jeziorze 
Gopło). Przejazd do Wenecji, obiad, zakwaterowanie, kolacja, dyskoteka.

2 DZIEŃ
Po śniadaniu zwiedzanie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie + 
lekcja dydaktyczna na terenie skansenu np. lepienie naczyń z gliny, 
życie codzienne mieszkańców Biskupina, paciorki, łowiectwo. Obiad w 
Przystani Biskupińskiej. Zwiedzanie Muzeum Kolejki Wąskotorowej, ruin 
zamku Diabła Weneckiego oraz wystawy maszyn oblężniczych. Kolacja. 
Ognisko z legendami pałuckimi.
3 DZIEŃ
Śniadanie + prowiant. Wizyta w Ostrowie Lednickim oraz Wielopolskim  
Parku Etnograficznym. Przejazd do Gniezna-pierwszej stolicy i jednego z 
najstarszych miast Polski, wizyta w Muzeum Początków Państwa Polskie-
go, zwiedzanie Wzgórza Lecha wraz z Katedrą Gnieźnieńską, obejrzenie 
Drzwi Gnieźnieńskich przedstawiających żywot Św. Wojciecha. Spacer 
po mieście. Obiadokolacja w Przystani Weneckiej. Podchody.
4 DZIEŃ
Po śniadaniu wizyta w Parku Rozrywki w Rogowie: Park Dinozaurów – 
wędrówka z przewodnikiem wśród prehistorycznych gadów, Park Linowy 
– spacer po linach , ruchomych pomostach kila metrów nad ziemią. 
Obiad w Przystani Weneckiej. Wizyta na Dzikim Zachodzie – Sliverado 
City w Bożejewiczkach. Kolacja. Poszukiwanie skarbu - gra terenowa.
5 DZIEŃ
Śniadanie. W drodze powrotnej do Warszawy zwiedzanie miasta Mikoła-
ja Kopernika-Torunia: Planetarium, Orbitarium, Żywe Muzeum Piernika, 
Dom Mikołaja Kopernika. Obiad. Wyjazd do Warszawy.

CENA
Cena od 698 zł/os (wyjazd 5 dni) – cena skalkulowana na 45 osób + 
3 osoby kadry.
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie, wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• program
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ŚLADAMI ŻUBRA (5 dni)

Bo gdybyś przeszedł bory i podszyte knieje,
Trafisz w głębi na wielki wał pniów, kłód, korzeni,

Obronny trzęsawicą, tysiącem strumieni
I siecią zielsk zarosłych, i kopcami mrowisk,

Gniazdami os, szerszeniów, kłębami wężowisk.
(...)

Na dole jak ruiny miast: tu wywrot dębu
Wysterka z ziemi na kształt ogromnego zrębu;
Na nim oparte, jak ścian i kolumn obłamy,

Tam gałęziste kłody, tu na wpół zgniłe tramy (...)

Adam Mickiewicz - „Pan Tadeusz”
MIEJSCE
Puszcza Białowieska: perła europejskich i światowych lasów nizinnych: 
dzika, pierwotna, o swoistym rytmie fenomenalnej natury, urzekająca i 
zniewalająca, jedyna w swoim rodzaju, jedyna zachowana w tak niepo-
wtarzalnej formie. Białowieża: miejscowość w sercu Puszczy Białowie-
skiej - oferuje wypoczynek o niespotykanym komforcie: świeże powietrze 
pełne aromatu żywicy z prastarych drzew, aromatu ziół i traw, dzikość 
otaczającej przyrody

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Noclegowo-Gastronomiczny GAWRA w Białowieży (www. gawra.
bialowieza.com) Pokoje 3,4,5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. 
Obiekt dysponuje własną stołówką, świetlicą.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiad w 
dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie obiad w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Białowieża-Warszawa oraz 
podczas wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

PROGRAM
1 dzień
• po obiedzie zwiedzanie z przewodnikiem Szlaku Dębów Królewskich, 

podchody
• kolacja, gry i zabawy lub kino letnie
2 dzień
• po śniadaniu przejście z przewodnikiem ścieżką edukacyjną Żebra 

Żubra oraz zwiedzanie Pokazowego Rezerwatu Żubrów
• po obiedzie zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Przyrodniczo- Le-

śnego, Parku Pałacowego + spotkanie z funkcjonariuszami Straży 
Granicznej - zapoznanie się z ich pracą

• po kolacji dyskoteka
3 dzień
• po śniadaniu wizyta w parku wodnym w Hajnówce
• obiad
• po obiedzie wizyta w Parku Miniatur Podlasia oraz Muzeum Kowal-

stwa i Ślusarstwa z pokazem kucia oraz zwiedzanie Cerkwi
• po kolacji ognisko i spotkanie z pszczelarzem i myśliwym
4 dzień
• po śniadaniu wizyta w gospodarstwie Bora Zdrój w Lewkowo Nowe: 

przejazd wozem Bonanza do Młyna, zwiedzanie Leśnej Galerii 
przedstawiającej życie lasu i skansenu oraz atrakcje na placu zabaw 
– szczudła, narty 4-osobowe, zestaw huśtawek, karuzela

• obiad
• przejażdżka białowieską drezyną szlakiem starej, carskiej kolei 

wąskotorowej
• po kolacji olimpiada sportowa
5 dzień
• wyjazd do Warszawy, w drodze powrotnej zwiedzanie Zamku Liwie, 

obiad

CENA
Cena od 698 zł (wyjazd 5 dni) – cena skalkulowana na 45 uczniów + 
3 osoby kadry.
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie, wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• program
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TENISOWA ZIELONA SZKOŁA (5 dni)

HARASIUKI
Miejscowość położona w w jednym z najczystszych ekologicznie i obsza-
rów Polski w Puszczy Solskiej.

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek tenisowy „MONO Tennis Camp” w  Harasiukach. Murowane 
dwupoziomowe i dwupokojowe segmenty po 3 os. w pokoju ( 6 os. w 
segmencie) z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt dysponuje siedmioma 
kortami tenisowymi, boiskami sportowymi, wielofunkcyjną halą sporto-
wą, quadami, ścianką wspinaczkowa. Kilka hektarów terenów zielonych, 
świetne warunki zakwaterowania, przytulne pokoje w nowoczesnych bu-
dynkach sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.
(http://www.tenniscamp.pl/osrodek/galerie.html)

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka  trzy posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie - obiad 
w dniu przyjazdu, ostatnie – obiad w dniu wyjazdu. Śniadania i kolacje 
podawane w formie szwedzkiego stołu, obiad dwudaniowy z deserem.

TRANSPORT
Autokary klasy turystycznej na trasie Warszawa-Harasiuki-Warszawa. 

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
• 2 godziny zajęć tenisowych z trenerami dziennie
• turniej tenisowy dla chętnych rozgrywany po kolacji
• w trakcie treningów tenisowych dla niegrających: paintball do celów 

statycznych, park linowy lub ścianka wspinaczkowa, gry i zabawy 
integracyjne 

• po kolacji: gra nocna, wirtualny turniej tenisowy na konsolach lub 
turniej tenisa stołowego dla nieuczestniczących w turnieju głównym

• dyskoteka (muzykę przygotowują uczestnicy)
• ognisko

CENA
698 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły. 
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE: 
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota
• program
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TURYSTYCZNO-SPORTOWA ZIELONA SZKOŁA (5 dni)

ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Sportu i Rekreacji „DWOREK” w Gozdawie k. Mogilna (www.
dworekgozdawa.pl) oferuje doskonałą bazę do organizacji imprez szkol-
nych, imprez okolicznościowych, zielonych szkół, obozów, kolonii. Jest 
położony w wyjątkowym miejscu, ponieważ leży na Szlaku Piastowskim 
znajdującym się między Gnieznem (35km), a Inowrocławiem (35km). 
Można również pojechać do Biskupina (25km), Kruszwicy,(30km), Po-
znania (70km), Torunia (80km). Ośrodek oddalony jest od drogi głównej 
co zapewnia bezpieczeństwo dzieciom. W Ośrodku znajduje się do 230 
miejsc noclegowych: pokoje 2, 3, 4, 5, 6-osobowe z łazienkami, stołów-
ka, świetlica z TV . Ośrodek dysponuje infrastrukturą sportową: boisko 
do piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, boisko do piłki koszykowej, 
basen kryty, hala sportowa (pełnowymiarowa), kort tenisowy.

WYŻYWIENIE
W ośrodku cztery posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiad w dniu 
przyjazdu, ostatnie świadczenie obiad w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Gozdawa-Warszawa oraz 
podczas wycieczek programowych. 

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
1 dzień:
• wyjazd z Warszawy
• zakwaterowanie i obiad
• zwiedzanie Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w 

Mogilnie. Kompleks klasztorny powstały w XI wieku, położony nad 
Jeziorem Mogileńskim. Został ufundowany najprawdopodobniej 
przez Kazimierza Odnowiciela. 

• kolacja
2 dzień:
• śniadanie
• wycieczka do Biskupina wizyta w Muzeum Archeologicznym
• obiad

• gry i zabawy terenowe
• kolacja
• zajęcia na basenie
3 dzień: 
• śniadanie
• zabawa w Miasteczku Western City: przejażdżki bryczką, przejażdżki 

konno w siodle, strzelanie z łuku, przejażdżki pociągiem Westerno-
wym, skoki na euro-bungee, zjazd linowy, zwierzęta gospodarskie, 
grill kiełbaskami.  

• obiad 
• gry i zabawy sportowe
• kolacja w formie ogniska
• podchody
4 dzień: 
• śniadanie
• zabawa w Park Dinozaurów „Zaurolandia” w Rogowie. W programie: 

Zwiedzanie ścieżki z dinozaurami z przewodnikiem, wizyta w 
muzeum. Zajęcia plastyczne do wyboru: mapa parku lub zabawa w 
geologa paleontologa. Zabawa na placu zabaw, 4 atrakcje do wyboru 
z 5: przejażdżka kolejką elektryczną, zjeżdżalnie dmuchane, mały 
park linowy, łódeczki, labirynt.

• obiadokolacja
• Turniej Wiedzy i Nie tylko …
5 dzień: 
• śniadanie + prowiant na drogę
• powrót

CENA (5 dni)
698 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze 
szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE 
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport

• ubezpieczenie
• pilota-instruktora sportu
• program 
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BUDAPESZT (5 dni)

BUDAPESZT
Stolica i największe miasto Węgier, położone w północnej części kraju, 
nad Dunajem. Miasto pełne jest pięknych kamienic, kościołów, placów, 
pomników i fontann. Szczególnie okazale prezentuje się nocą, kiedy 
mosty i budynki są oświetlone. Jest miastem, gdzie na każdym kroku 
spotyka się coś zaskakującego, zabytki o wielowiekowej historii, gwarne 
bulwary, romantyczne zaułki, eleganckie restauracje, nastrojowe winiar-
nie, kafejki i cukiernie.

ZAKWATEROWANIE
Hotel 2* lub 3* w Budapeszcie. Zakwaterowanie w pokojach 3-4 osobo-
wych z łazienkami.

WYŻYWIENIE
W hotelu dwa posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obia-
dokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie  
w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar lub autokar na trasie Warszawa-Budapeszt-Warszawa oraz pod-
czas wycieczek programowych 

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
1 dzień
• wyjazd wieczorem
• nocny przejazd do Budapesztu

2 dzień
• śniadanie
• przejazd przez Most Łańcuchowy, „Kilometr 0”, Wzgórze 

Zamkowe, Zamek Królewski, spacer przez Stare Miasto: Baszty 
Rybackie, Kościół Najświętszej Marii Panny, Pomnik św. Stefana, 
Wzgórze Gelerta, Cytadela. 

• obiadokolacja

3 dzień
• śniadanie
• spacer po peszteńskiej części Budapesztu: m.in. Centralna Hala 

Targowa (Vásárcsarnok); Váci utca - słynny deptak, największa 
synagoga w Europie, nazywana Wielką, spacer obok Parlamentu, 
największego gmachu sejmowego Europy; 

• przejście obok pomnika Franciszka II Rakoczego,
• obiadokolacja
• wieczorny spacer po Budapeszcie
4 dzień
• śniadanie – Budapeszt: Plac Bohaterów, wybudowany  

z okazji tysiąclecia państwa węgierskiego, z posągami konnymi 
wodzów madziarskich, grobem nieznanego żołnierza i kolumnadą z 
posągami bohaterów narodowych. Całodzienna zabawa w basenach 
termalnych Szechenyi.

• nocny przejazd do Polski
5 dzień:
• powrót
• 
CENA (5 dni)
998 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły. 
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA OBEJMUJ:
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota i przewodnika lokalnego,
• program.
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CZECHY W 5 DNI

ZAKWATEROWANIE
1) Hotel „Holzbecher” w miejscowości Zlić k/Czeskiej Skalicy. 
Ośrodek położony jest w odległości ok. 3 km. od Jeziora Rozkosz. Pokoje 
2, 3, 4 i 5 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym w budynku głównym 
oraz pokoje 3 i 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym w całorocz-
nych, murowanych bungalowach. Obiekt dysponuje własną restauracją 
i świetlicą.
lub
2) Ośrodek Wypoczynkowy „Góralka” w Sneżne k/Dobruszki. Po-
koje 2, 3, 4 i 5 - osobowe z łazienkami lub z węzłami sanitarnymi (WC, 
prysznice) na piętrze. Na terenie obiektu znajduje się stołówka, bar, świe-
tlica z tarasem i telewizorem. Na terenie ośrodka wielofunkcyjna sala do 
ćwiczeń i stół do ping – ponga oraz wypożyczalnia rowerów górskich. W 
obiekcie znajduje się letni basen, miejsce na ognisko i budowla drew-
niana w stylu indiańskiego szałasu „TIPI” z rożnem. W recepcji można 
kupić upominki.

WYŻYWIENIE
Całodzienne (3 posiłki) na miejscu w stołówce od obiadokolacji w dniu 
przyjazdu do śniadania + prowiant na drogę powrotną w dniu wyjazdu. 
Kuchnia czeska.

TRANSPORT
Autokar o podwyższonym standardzie.

UBEZPIECZENIE
NW i KL (od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia).

PROGRAM
1 dzień
Przejazd z Warszawy do Zlića lub Sneżne. W trakcie przejazdu dłuższy 
postój i zwiedzanie Wrocławia. Zwiedzanie Panoramy Racławickiej - pa-
noramiczny obraz olejny przedstawiający bitwę pod Racławicami, która 
odbyła się w 1794 roku. Dzięki zespoleniu szczególnych zabiegów ma-
larskich (specjalna perspektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny 
teren, zaciemnione, kręte podejście), „przenosi” widza w inną rzeczywi-
stość i inny czas. Panorama Racławicka to pierwsze i jedyne zachowane 
do dziś polskie dzieło tego rodzaju. Obiadokolacja.

2 dzień
Śniadanie + prowiant suchy. Wycieczka autokarowa do Safari ZOO w 
Dvur Kralove – największego czeskiego i jednego z najpiękniejszych na 
świecie ogrodów (zwiedzanie obejmuje: spacer po ZOO, przejazd w spe-
cjalnie przystosowanych safaribusach wśród wolno żyjących zwierząt, a 
następnie powrót wagonikami). Obiadokolacja. Ognisko z pieczeniem 
kiełbasek.
3 dzień
Śniadanie + prowiant suchy. Wycieczka autokarowa do Pragi: zwiedzanie 
najważniejszych zabytków miasta (m.in. Muzeum Narodowe z bogatą 
ekspozycją przyrodniczą lub Muzeum Figur Woskowych, Plac Wacława, 
Rynek, Stare Miasto, Most Karola, Hradczany: Katedra Świętego Wita, 
dziedzińce zamkowe, Złota Uliczka, przejazd metrem). Obiadokolacja. 
4 dzień
W zależności od miejsca zakwaterowania:
1) przy zakwaterowaniu w Sneżne: Śniadanie. Wycieczka piesza wybra-
nym szlakiem Gór Orlickich. Obiad. Zajęcia sportowe. Kolacja. 
2) przy zakw. w Zlicu. Śniadanie. Zwiedzanie zamku w miejscowości 
Ratiborice. Obiad. Spacer brzegiem Jeziora Rozkosz. Kolacja.   
5 dzień
Śniadanie + prowiant suchy. Wycieczka do Adrspasko – Teplickiego Skal-
nego Miasta – narodowego rezerwatu przyrody (unikalne, najróżniejsze 
formacje skalne przybierające najróżniejsze kształty, przepłynięcie łodzią 
po jeziorku o długości ok. 300 m). Przejazd do Warszawy.

CENA (5 dni)
968 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry 
ze szkoły.
CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• program łącznie z biletami wstępu do wszystkich zwiedzanych 

obiektów
• opiekę pilota, przewodnika miejskiego po Pradze.
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DWIE STOLICE WIEDEŃ I PRAGA (5 dni)

VRONOVSKA VES
Miasteczko usytuowane w Czechach ok. 15 km od Znojma oraz Mo-
ravsych Budziejowic na trasie Wiedeń- Praga znanej dawniej cesarskim 
szlakiem. W odległości około 20 km od granicy z Austrią. W niedalekim 
sąsiedztwie zlokalizowana jest atrakcyjna turystycznie zapora we Vranovi 
(ok. 10 km) oraz Narodowy Park Podyji, dzięki któremu mamy możli-
wość regeneracji sił na łonie dzikiej natury.

ZAKWATEROWANIE
Hotel Club znajdujący się w Vranovska Ves. Pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe 
z pełnym węzłem sanitarnym, z TV satelitarną, telefonem. W każdym 
pokoju znajduje się łazienka z prysznicem, WC i umywalką. Obiekt dys-

ponuje własną restauracją, basenem krytym oraz sauną. Na terenie 
całego obiektu działa sieć WiFi umożliwiająca dostęp do Internetu. Na 
terenie ośrodka znajdują się boiska do gry w piłkę nożną oraz siatkówki. 

WYŻYWIENIE
Całodzienne (3 posiłki) w restauracji od obiadokolacji  w  dniu przyjaz-
du do obiadu (lub śniadania + prowiant na drogę powrotną) w dniu 
wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar o podwyższonym standardzie.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) i KL (kosztów leczenia).

PROGRAM
1 DZIEŃ
przejazd z Warszawy do Znojma. W trakcie przejazdu postój i wizyta w 
Adrspasko – Teplickim Skalnym Mieście – narodowym, czeskim rezer-
wacie  przyrody (unikalne, najróżniejsze formacje skalne przybierające 
najróżniejsze kształty, przepłynięcie łodzią po jeziorku o długości ok. 300 
m). Zakwaterowanie. Obiadokolacja.
2 DZIEŃ
śniadanie + prowiant suchy. Przejazd ze Znojma do Pragi. Zwiedzanie 
najważniejszych zabytków miasta (m.in. Muzeum Narodowe z bogatą 
ekspozycją przyrodniczą lub Muzeum Figur Woskowych, Plac Wacława, 
Rynek, Stare Miasto, Most Karola, Hradczany: Katedra Świętego Wita, 
dziedzińce zamkowe, Złota Uliczka, przejazd metrem). Obiadokolacja.
3 DZIEŃ
śniadanie + prowiant suchy. Przejazd ze Znojma do Wiednia. Zwiedzanie 
miasta: Ringstrasse, Plac Marii Teresy, Hofburg, ul. Graben - kolumna 
św. Trójcy, kościół św. Piotra, katedra św. Stefana, Opera. Obiadokolacja.
Za dodatkową odpłatnością istnieje możliwość wizyty w Muzeami Historii 
Naturalnej i Historii Sztuki
4 DZIEŃ
śniadanie. Korzystanie z atrakcji hotelu – zajęcia na basenie. Obiad. 
Spacer po Znojmie: zwiedzanie m. in. Rotundy Najświętszej Maryi Panny 
i św. Katarzyny, zamku, kamienic mieszczańskich. Kolacja.
5 DZIEŃ
śniadanie + prowiant suchy. Przejazd ze Znojma do Warszawy. W trak-
cie przejazdu dłuższy postój i zwiedzanie Jaskini Macocha koło Brna 
– najpiękniejszej jaskini Morawskiego Krasu (pełne emocji przepłynięcie 
łodziami podziemnej trasy wodnej  w grotach), przejazd kolejką linową.

CENA (5 dni)
1098 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby  
kadry ze szkoły. W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni 
cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpie-
czenie, pilota, przewodnika po Pradze i Wiedniu, program.
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NIEMIECKIE PARKI ROZRYWKI (5 dni)

ZAKWATEROWANIE: 
Hotele w okolicach Berlina i Heide Parku/Hamburga. W miejscu zakwa-
terowania serwowane są śniadanie i obiadokolacje.

WYŻYWIENIE
Dwa posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiadokolacja w dniu przy-
jazdu, ostatnie świadczenie śniadanie w dniu wyjazdu.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Niemcy-Warszawa oraz 
podczas wycieczek programowych.

UBEZPIECZENIE
NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

PROGRAM
1 dzień:
• wyjazd ok. 7, przejazd do Berlina ok 15.
• zwiedzanie Berlina z przewodnikiem, w programie m.in. Mur 

Beliński, Aleksander Plac, Wyspa Muzealna, spacer Unter den 
Linden obok budynków Opery, Biblioteki Narodowej, Uniwersytetu 
Humboldta, Brama Brandenburska.

• zakwaterowanie, obiadokolacja.
• nocleg.
2 dzień:
• śniadanie. Przejazd do Tropikalnej Wyspy – największego tropikalne-

go parku rozrywki w Niemczech. 
• Tropikalna Wyspa łączy w sobie mnóstwo rozmaitych atrakcji: relaks 

na plaży Morza Południowego, spacer po Wiosce Tropikalnej wzdłuż 
budowli wzorowanych na perłach architektury z dalekich krajów, im-
ponująca zjeżdżalnia wodna, ekspedycja po dżungli tropem słynnych 
badaczy tropików... Bo na tropikalnej wyspie wszystko jest możliwe 
- również zabawa i nauka w jednym. 

• obiadokolacja.
• nocleg.

3 dzień:
• śniadanie.
• zwiedzanie Berlina Pałac Charlottenburg, który jest symbolem 

Berlina. Najpiękniejsza i największa zachowana rezydencja Hohen-
zollernów w stolicy została wzniesiona jako letnia siedziba pierwszej 
królowej Prus, Zofii Karoliny (Sophie Charlotte), której imieniem 
nazwano pałac i tamtejsze okolice. 

• przejazd w okolice Heide Parku/Hamburga.
• zakwaterowanie, obiadokolacja.
• nocleg.
4 dzień:
• śniadanie. Przejazd do Heide Parku.
• Heide Park to największy park rozrywki w północnych Niemczech. W 

parku znajdziemy ok. 50 różnych atrakcji skierowanych do odwiedza-
jących w każdym wieku. 

• przejazd do Hanoweru. Wieczorne zwiedzanie Hanoweru stolicy 
Dolnej Saksonii z przewodnikiem, w programie m.in. spacer wzdłuż 
„czerwonej linii” : Nowy i Stary Ratusz, Stare Miasto, zamek 
Leineschloss.

• nocny przejazd do Polski.
5 dzień:
• powrót do Warszawy w godzinach porannych

CENA (5 dni) uzależniona od ilości uczestników

CENA OBEJMUJE 
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie
• pilota

CENA NIE OBEJMUJE
• koszty wstępu i realizacji programu: 60/70 EUR.
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WYCIECZKA NA LITWĘ (5 dni)

MIEJSCE
Wilno - wielkokulturowe miasto królów zwane również „miastem marzeń” 
jest malowniczo położone nad Wilią i u ujścia Wilejki. Charakteryzuje 
się wąskimi i krętymi uliczkami prawdopodobnie największej starówki w 
Europie wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, po których 
można błądzić godzinami, podziwiając przepiękne barokowe świątynie i 
zaglądając do pełnych uroków podwórek. Nie można zapomnieć iż Wilno 
stanowi kolebkę romantyzmu polskiego.

ZAKWATEROWANIE
Hotel akademicki położony w centrum Wilna. Pokoje 2, 3, 4 i 5-osobowe, 
w większości typu studio gdzie na dwa pokoje przypada jedna łazienka. 
Obiekt dysponuje własną stołówką.

WYŻYWIENIE
Całodzienne (2 posiłki) w stołówce od obiadokolacji w dniu przyjazdu 
do śniadania w dniu wyjazdu. Za dodatkową odpłatnością istnieje moż-
liwość zamówienia ostatniego dnia obiadu lub prowiantu suchego na 
drogę powrotną. Istnieje możliwość zamówienia 3 posiłków dziennie – 
dodatkowo 45 zł /osobę.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej.

UBEZPIECZENIE
NNW i KL (od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia).

PROGRAM
1 DZIEŃ
• przejazd z Warszawy do Wilna
• zakwaterowanie w Hotelu akademickim
• obiadokolacja oraz spacer po okolicy
2 DZIEŃ
• śniadanie w stołówce hotelu akademickiego.
• zwiedzanie: Katedra św. Stanisława, Kościół św. Piotra i Pawła, Ostra 

Brama, Cerkiew św. Ducha, Ratusz, Stare Miasto, budynki Uniwersy-
tetu Wileńskiego – z przewodnikiem miejskim

• obiadokolacja stołówce hotelu

3 DZIEŃ
• śniadanie w stołówce hotelu
• przejazd z Wilna do Trok, zwiedzanie XV-wiecznego zamku na wyspie 

w Trokach, kościoła z cudownym obrazem Matki Boskiej Trockiej, 
spacer wzdłuż jezior w Trokach

• przejazd z Trok do Wilna
• obiadokolacja w stołówce hotelu
4 DZIEŃ
• śniadanie w stołówce hotelu
• zwiedzanie Wilna: Kościół św. Teresy, cmentarz na Rossie, Dom - 

Muzeum Biograficzne oraz Pomnik A. Mickiewicza
• spacer po centrum Wilna
• obiadokolacja w stołówce hotelu
5 DZIEŃ
• wykwaterowanie. Śniadanie + prowiant suchy. Przejazd z Wilna do 

Warszawy.

CENA
Cena od 790 zł/os (wyjazd 5 dni) – cena skalkulowana na 45 osób + 
3 osoby kadry
w przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie, wyżywienie
• transport autokarem
• przewodnika miejskiego po Wilnie
• ubezpieczenie
• program łącznie z biletami wstępu do wszystkich zwiedzanych 

obiektów
• opiekę pilota
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PARYŻ + DISNEYLAND (6 dni)

MIEJSCE
Paryż: strzelista wieża Eiffla, biel Bazyliki Sacre Coeur, majestat katedry 
Notre Dame uczyniły to miasto stolicą świata.

ZAKWATEROWANIE
Położony w typowo francuskim miasteczku ok. 40 km od Paryża i 20 km 
od Disneyland’u hotel „Polhotel”. Pokoje 3-osobowe, łazienki ,na kory-
tarzach (w pokojach łóżko pojedyncze + łóżko piętrowe). Hotel posiada 
zaplecze sportowo/rekreacyjne, boisko do piłki nożnej, koszykówki, salkę 
śniadaniową mogącą pomieścić jednorazowo 50 osób, duży ogrodzony 
parking. Przy hotelu znajduje się market Intermarche.

WYŻYWIENIE
śniadania kontynentalne + ser i wędlina w hotelu, obiadokolacje w for-
mie 2-dania + napój w restauracjach typu self service w Paryżu i w 
Dinsneyland.

TRANSPORT
Autokar na trasie Warszawa - Paryż - Warszawa.

UBEZPIECZENIE
Pakiet ubezpieczeń Towarzystwa Ubezpieczeń „Europejskie”KL – 20 000 
€, NNW – 7 000 PLN, (www.europejskie.pl)

PROGRAM
1 dzień
• wyjazd w godzinach rannych do Paryża, przejazd przez Niemcy, 

wyżywienie we własnym zakresie
2 dzień
• śniadanie we własnym zakresie
• ok. godz. 10.00 przyjazd do Paryża, spotkanie z polskojęzycznym 

przewodnikiem i zwiedzanie: plac Bastylii, Hotel Lambert, Biblioteka 
Polska, Katedra Notre Dame, Pałac Sprawiedliwości, Święta Kaplica, 
spacer po Dzielnicy Łacińskiej: Sorbona, Ogród Luxemburski, plac 
St Michel, Pantheon, przemieszczenie się metrem do dzielnicy La 
Defense, rejs statkiem

• obiadokolacja w Paryżu

• przejazd i nocleg w hotelu
3 dzień
• śniadanie w hotelu
• zwiedzanie: Muzeum Armii, Kościół z grobem Napoleona, Pałac 

Prezydencki, Pola Elizejskie, Luk Triumfalny, Luwr, Wieża Eiffla
• obiadokolacja w Paryżu
• przejazd i nocleg w hotelu
4 dzień
• śniadanie w hotelu
• zwiedzanie: Cmentarz Pere Lachaise - grób Chopina, Dzielnica 

Montmartre – Bazylika Sacre Coeur, a przed nią najpiękniejszy widok 
na Paryż, Św. Dionizy, Wersal z zewnątrz

• obiadokolacja w Paryżu
• przejazd i nocleg w hotelu
5 dzień
• śniadanie w hotelu, wykwaterowanie
• całodniowy pobyt w Disneyland
• obiadokolacja w Disneyland
• wyjazd do Polski, wyżywienie we własnym zakresie 
6 dzień
• przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych

CENA
Cena od 195 € + 798 zł/os (wyjazd 6 dni) - cena skalkulowana na 45 
uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
Cena oferty w € - płatność w złotówkach. Ostateczna kwota ustalona 
po kursie w Pekao SA na ok. 20-30 dni przed wyjazdem i zaokrąglona 
do całości.
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu
• wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje
• transport
• ubezpieczenie
• pilota

ZAG
RAN

IC
A



76
HAMAK-TUR • katalog Wycieczki i Zielone Szkoły 2017

WŁOCHY – CESENATICO (9 dni)

MIEJSCE
Włochy: „Mógłbyś mieć cały wszechświat, gdybyś mógł mieć Włochy” 
powiedział trafnie Giuseppe Verdi. Cesenatico to pięknie położone wło-
skie kąpielisko nad Adriatykiem, słynne z szerokich, piaszczystych plaż, 
ciepłego i czystego morza oraz licznych pizzerii, lodziarni oraz dyskotek, 
gwarantujące wspaniały wypoczynek.

ZAKWATEROWANIE
Hotel 3* „Hotel Il de France” położony 100 metrów od morza. Pokoje 
2, 3, 4, 5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, część pokoi z łóżkami 
piętrowymi. Klimatyzacja dodatkowo płatna 5 € za pokój za dobę. Obiekt 
posiada własną stołówkę i ogród. W bliskim sąsiedztwie boiska sportowe. 
Leżaki na plaży dodatkowo płatne ok. 7 € za dzień.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje). 
Śniadania w formie bufetu szwedzkiego (pieczywo, masło, szynka, sala-
mi, ser, ciasto, płatki kukurydziane, rogaliki, marmolada, nutella, mleko, 
czekolada, kawa, herbata, sok) oraz obiady i kolacje składające się z 
dwóch gorących dań (pierwsze: makaron z sosem lub rizotto lub zupa, 
drugie: mięso lub ryby + gotowane jarzyny, frytki, ziemniaki itp.) oraz 
bufet z jarzynami (kukurydza, sałata, pomidory, ogórki, fasolka, kalafior, 
surówki), a także raz dziennie deser (lody, ciasta, owoce) oraz woda 
mineralna naturalna i gazowana do posiłków. Pierwsze świadczenie 
obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie w dniu 
wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrotną. Kuchnia włoska.

TRANSPORT
Autokar o podwyższonym standardzie na trasie Warszawa - Cesenatico 
- Warszawa.

UBEZPIECZENIE
Pakiet ubezpieczeń Towarzystwa Ubezpieczeń „Europejskie”KL – 20 
000€, NNW – 7 000 PLN, utrata bagażu – 800 PLN, KR (koszty ratow-
nictwa) 5000 PLN (www.europejskie.pl)

PROGRAM:
1 dzień
• wyjazd w godzinach rannych
2 dzień Werona
• zwiedzanie miasta m.in. Areny - amfiteatru rzymskiego z 100 r.n.e., 

dawne rzymskie forum Piazza delle Erbe, Dom Julii ze słynnym 
balkonem, zamek Castelvecchio

2 – 8 dzień Cesenatico
• kąpiele w morzu pod opieką ratownika, plażowanie, gry i zabawy 

nad wodą
• 1 x party przy muzyce oraz karaoke z napojami oraz pizzą lub 

frytkami
• nocna wycieczka statkiem z plaży Hawai do pięknego portu w 

Cesenatico zaprojektowanego przez Leonarda Da Vinci, wycieczka 
do parku wodnego Atlantica (www.atlanticapark.it)

• wycieczka autokarowa do stolicy Republiki San Marino położonej 

w górzystej okolicy, jej centrum stanowi Góra Titano (zwiedzanie 
miasta m.in. fortyfikacje z wrotami i basztami, spacer po centrum, 
możliwość zakupów)

• zwiedzanie centrum Rimini (zabytki Starego Miasta)
• wycieczka do parku tematycznego Oltremare z Delfinarium i Wyspą 

Przygód w Riccione (www.oltremare.org) - dodatkowo płatna ok. 30 €
• wizyta w największym włoskim Wesołym Miasteczku Mirabilandia 

(www.mirabilandia.it); kilkugodzinna frajda, gdzie niezapomnianych 
emocji dostarczą m.in.: pełen przygód „rafting” wśród wodospadów 
i skalistych kanionów; zapierająca dech w piersiach podróż z szyb-
kością 100 km/h po drewnianych, najwyższych w Europie górach; 
60 metrów emocji towarzyszącej startowi w kosmos i zjazdowi z 
szybkością naddźwiękową; fantastyczny spływ po falach wezbranej 
rzeki; najwyższe w Europie, liczące 90 m. diabelskie koło; podróż 
szybkim pociągiem poprzez groty i jaskinie; spacer po olbrzymim 
ogrodzie w towarzystwie wielu sympatycznych zwierząt. W 2009 roku 
zbudowano bardzo szybką kolejkę ISpeed, która stała się jedną z 
największych atrakcji Mirabilandii -  dodatkowo płatna ok. 40 Euro.

8 dzień Wenecja
• zwiedzanie miasta m.in. Plac i Bazylika Św. Marka, Pałac Dożów, 

Kościół Santa Maria, Most Westchnień, spacer po centrum, 
przepłynięcie tramwajem wodnym po kanałach miasta - dodatkowo 
płatne ok. 18€

9 dzień
• powrót do Warszawy

CENA
Cena od 1490 zł/os (wyjazd 9 dni) – cena skalkulowana na 45 osób 
+ 3 osoby kadry,
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• transport
• ubezpieczenie, pilota
• bilety wstępu bez imprez fakultatywnych
• program
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BIAŁA SZKOŁA – AUSTRIA (10 dni)

MIEJSCE
Karyntia- region ten wyróżnia się w sposób szczególny spośród innych 
regionów alpejskich, gdyż tu właśnie notowana jest największa ilość sło-
necznych godzin w ciągu roku. Dzięki temu w Karyntii zimowy urlop 
nabiera nowego, bardziej słonecznego oblicza. Zimą Karyntia jest praw-
dziwymrajem dla narciarzy. Różnorodność to wspólny mianownik okre-
ślający wszystkie karynckie regiony narciarskie: czarne trasy dla zasma-
kowania w szybkości, szerokie stoki rodzinne do nauki, trasy z muldami 
do eksperymentowania z techniką jazdy i stoki przykryte dziewiczym, 
śnieżnym puchem do eleganckich, miękkich skrętów. Od białego szaleń-
stwa na alpejskich trasach, po rodzinną zabawę czy relaksowy wypoczy-
nek – w Karyntii każdy znajdzie coś dla siebie.

INFRASTRUKTURA NARCIARSKA
NASSFELD/HERMAGOR
Śnieg i słońce, najważniejsze składniki udanego wypoczynku zimowego, 
tutaj dostępne są w obfitości ! Wielkość obszaru narciarskiego, różno-
rodność tras w tym najdłuższa trasa zjazdowa „Carnia” (długość 7,6 
km w tym 2,2 km oświetlonych), top nowoczesne kolejki  linowe oraz 
pewny śnieg pozwalają zaliczyć ten region do największych i najatrak-
cyjniejszych ośrodków Austrii. Dwa funparki z quarter-pipe, odcinkiem 
treningowym do boardercrossu i highjump, nowość w skali światowej 
w postaci Twinpipe to wyróżniające się atrakcje dla amatorów snowbo-
ardu. Narciarska arena Nassfeld/Hermagor to również idealne miejsce 
na rodzinny wypoczynek. Ofertę dopełniają    80 km tras biegowych nar-
ciarskich, 55 km ścieżek spacerowych zimowych, 5 torów saneczkowych 
w tym 3 oświetlone oraz 55 ha z naturalnej pokrywy lodowej na jeziorze 
Pressegg (www.nassfeld.at).

ZAKWATEROWANIE
Pensjonat w bliskim sąsiedztwie wyciągów Nassfeld. Pokoje  3,4,5-oso-
bowe  z TV, łazienką. Obiekt dysponuje własną restauracją, świetlicą, 
salą TV oraz narciarnią.

WYŻYWIENIE
W restauracji pensjonatu 2 posiłki dziennie: śniadania w formie bufetu 
zawsze z ciepłymi posiłkami oraz dwudaniowe obiadokolacje oraz sok 
(pozostałe napoje dodatkowo płatne). Pierwsze świadczenie – obiadoko-
lacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie w dniu wyjazdu. 
Kuchnia austriacka.

TRANSPORT
Komfortowy autokar na trasie Warszawa-Nassfeld-Warszawa oraz pod-
czas dowozów na stoki (odległość od Warszawy tylko 1100 km).

UBEZPIECZENIE
w Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (www.europejskie.pl)
PAKIET SKI: KL- 10 000 Euro, NW 10 000 PLN, podstawowy Assistance , 
sprzęt narciarski 1000 Euro, koszty ratownictwa 5000 Euro, OC  20 000 
Euro – wg umowy Hamak-tur z Europejskie
PAKIET SKI rozszerzony – dodatkowo płatny  150 zł/os.: KL- 60 000 Euro, 
NW 40 000 PLN, ubezpieczenie bagażu 2000 PLN, rozszerzony Assistan-
ce , sprzęt narciarski 1000 Euro, koszty ratownictwa 5000 Euro, OC  100 
000 Euro – wg umowy Hamak-tur z Europejskiezty ratownictwa 12 000 
PLN, sprzęt narciarski 1500 PLN, OC 40 000 PLN

PROGRAM SPORTOWY
• nauka i doskonalenie jazdy na nartach lub snowboardzie pod opieką 

instruktora (6 dni)
• szkolenia zakończone zawodami
• analiza wideo
• wizyta na basenach termalnych – dodatkowo płatna wg cennika 

term

ZAJĘCIA DODATKOWE
• gry i zabawy na śniegu
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• dyskoteka
• kulig

CENA
Cena od 630 Euro zł/os (wyjazd 10 dni) - cena skalkulowana na 45 
uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły. 
W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena zostanie 
skalkulowana wg zapotrzebowania.
Ceny oferty w Euro – płatność w złotówkach. Ostateczna kwota ustalona 
po kursie w Pekao SA na ok. 10 dni przed wyjazdem i zaokrąglona do 
pełnych złotych

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, instruktorów 

(narty i snowboard) wg tabeli powyżej, program, skipass 6 dniowy 
bez limitu przejazdów dla uczestników i nauczycieli

UWAGA!
• obóz wymaga wcześniejszego przygotowania kondycyjnego
• uczestnicy we własnym zakresie zabezpieczają sprzęt narciarski
• sprzęt narciarski obowiązkowo ustawiony i przygotowany przez serwis
• kaski obowiązkowe
• paszporty lub dowody osobiste obowiązkowe
• podczas przejazdu na miejsce  oraz podczas powrotu wyżywienie we 

własnym zakresie
• wskazane jest posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia 

Zdrowotnego
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BIAŁA SZKOŁA – PORONIN (5 dni)

MIEJSCE
Poronin to podhalańska wieś w Polsce położona w bliskim sąsiedztwie 
najsłynniejszych Ski Regionów Podhala oraz basenów termalnych. Jest 
to miejsce, które posiada doskonałe warunki dowypoczynku i stanowi 
doskonałą bazę wypadową w góry na narty.

ZAKWATEROWANIE
Pensjonat góralski „Villa Austryjok” w Poroninie (www.austryjok.pl). Po-
koje 2,3,4,5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i Wi-Fi. Obiekt dys-
ponuje własną stołówką, świetlicą z parkietem, pracownią plastyczną, 
ogrzewaną narciarnią, góralskim szałasem, w bliskim sąsiedztwie hala 
sportowa, baseny termalne i aquapark.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Poronin-Warszawa oraz 
podczas wyjazdów programowych.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie: śniadanie-bufet szwedzki za-
wsze z ciepłym daniem, obiad, kolacja-ciepły posiłek + mini bufet. Pierw-
sze świadczenie obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie 
śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrotną.

UBEZPIECZENIE
w Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (www.europejskie.pl) 
pakiet podstawowy: NNW – 5.000zł + Pakiet „SKI” a w tym koszty ra-
townictwa 12 000 PLN, sprzęt narciarski 1500 PLN, OC 40 000 PLN

PROGRAM
Sportowy
• nauka i doskonalenie jazdy na nartach lub snowboardzie pod opieką 

instruktora – uczestnicy podzieleni będą na poziomy zaawansowania 
pod względem wieku i umiejętności; 1 instruktor na ok. 6-8 uczestni-
ków; szkolenie całodniowe z przerwą na obiad (dowóz na wyciągi)

• poziomy zaawansowania szkolenia nart lub snowboardu: początkują-
cy, średniozaawansowani i zaawansowani

• szkolenia zakończone zawodami
• analiza wideo
• wizyta na basenach termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej
Zajęcia dodatkowe
• gry i zabawy na śniegu
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• dyskoteka
• kulig

CENA
1190 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze 
szkoły. W przypadku innej ilości uczestników oraz innej ilości dni cena 
zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania

CENA OBEJMUJE
• zakwaterowanie, wyżywienie
• transport, ubezpieczenie
• 6 instruktorów (narty i snowboard)
• program, skipass 3 dniowy bez limitu przejazdów dla uczestników i 

nauczycieli
UWAGA
• uczestnicy we własnym zakresie zabezpieczają sprzęt narciarski lub 

snowboardowy
• sprzęt narciarski lub snowboardowy obowiązkowo ustawiony i 

przygotowany przez serwis – od tego zależy bezpieczeństwo i komfort 
jazdy uczestnika !

• kaski obowiązkowe!
• początkujący snowboardziści – wskazane ochraniacze na nadgarstki 

i kolana
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BIAŁA SZKOŁA - NOWY GIERAŁTÓW CZARNA GÓRA/ZIELENIEC (5 dni)

MIEJSCE
Nowy Gierałtów to wieś położona w województwie dolnośląskim, w po-
wiecie kłodzkim, w gminie Stronie Śląskie. Posiada doskonałe warunki 
do wypoczynku oraz stanowi doskonałą bazę wypadową na wycieczki 
piesze w góry.

ZAKWATEROWANIE
Pensjonat „Pokoje w Górach u Wanata” w Nowym Gierałtowie (www. po-
kojewgorach.com). Pokoje 2,3,4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym 
oraz pokoje typu studio również z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt 
położony w dolinie Białej Lądeckiej w otoczeniu dostojnych Gór Złotych 
i Bialskich.

TRANSPORT
Autokar klasy turystycznej na trasie Warszawa-Stary Gierałtów-Warszawa 
oraz podczas wyjazdów programowych.

WYŻYWIENIE
W stołówce ośrodka trzy posiłki dziennie: śniadanie (bufet szwedzki), 
obiad, kolacja (ciepły posiłek + mini bufet). Pierwsze świadczenie obia-
dokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie w dniu wy-
jazdu + suchy prowiant na drogę powrotną.

UBEZPIECZENIE
• NNW - 5.000 zł + Pakiet „SKI” a w tym koszty ratownictwa 3.000E, 

sprzęt narciarski 1.500 zł, Asistans, OC 10.000E

PROGRAM
• doskonalenie jazdy na nartach/snowboardzie pod opieką instrukto-

rów ze szkoły
• wizyta na basenie w Stroniu Śląskim
• dyskoteka
• ognisko z pieczeniem kiełbasek

CENA
Cena imprezy każdorazowo układana na zamówienie.
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