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Szanowni Państwo,
Przed Wami katalog wycieczek 1-dniowych, które naszym zdaniem są najlepszym uzupełnieniem nauki w szkole.
W czasach internetu, telefonów komórkowych i gier komputerowych bardzo często zapominamy, że obok nas jest
piękny i interesujący świat, który warto poznać.
Hamak-tur to okazja by odkryć, że świat obok nas jest niezwykły i nie trzeba podróżować daleko, by móc się nim
zachwycać. Historia i kultura Polski jest jedną z najciekawszych w Europie. Cytat: „Cudze chwalicie, a swego nie
znacie” ma coraz bardziej aktualne znaczenie. Z myślą o naszych dzieciach i młodzieży stworzyliśmy różnorodne
oferty, które dają możliwość zachwycenia się otaczającą historią, przeżycia przygody oraz integracji poprzez
Hamakowe Gry Miejskie.
Zapraszamy na wspólną podróż i odkrywanie na nowo Polski.

Kim jesteśmy?
Hamak-tur to kameralne biuro podróży, dbające o rozwój dzieci i młodzieży po przez wycieczki 1-dniowe, zielone
szkoły, obozy letnie i zimowe. Nasz zespół tworzą pasjonaci turystyki i rekreacji. W wolnych chwilach wsiadamy
na rower lub w samochód i ruszamy w Polskę, by odkrywać, poznawać piękno oraz historię naszej Ojczyzny.
Od ponad 20 lat realizujemy wyjazdy sportowe zgodnie z mottem: „Wychowanie przez Sport”. Z biegiem lat
zaczęliśmy doceniać wartości edukacyjne i turystyczne jako walory poznawcze, dlatego z powodzeniem realizujemy wyjazdy 1-dniowe i zielone szkoły o takim charakterze. Stale się rozwijamy i powiększamy bazę atrakcyjnych
wycieczek dla dzieci i młodzieży.

Kontakt
Ania
tel. 606 427 718
mail: ania@hamak-tur.pl
www.wycieczki.hamak-tur.pl
facebook.com/hamaktur/
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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, wykwalifikowana, profesjonalna, zaangażowana Kadra
• Gwarancje ubezpieczeniowe

WYCIECZKI

WYJAZDY INTEGRACYJNE
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KAZIMIERZ DOLNY

PŁOCK i OGRÓD ZOOLOGICZNY

TORUŃ

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

W średniowieczu Płock był jednym z ważniejszych ośrodków administracyjnych i kulturalnych na ziemiach polskich, a na przełomie XI
i XII wieku faktyczną stolicą Polski. Ogród Zoologiczny został założony 1 maja 1951 roku na
powierzchni 17 ha. Położony jest na wysokiej
skarpie wiślanej. W płockim zoo żyje najstarszy
mieszkaniec polskich ogrodów zoologicznych,
89-letnia (2019r.) samica aligatora Marta pochodząca z Florydy.

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

• Zwiedzanie z przewodnikiem – spacer brzegiem Wisły, piękne kamieniczki z XVIII wieku, studnia na Rynku, barokowa Kamienica
Gdańska, renesansowe kamienice, kościół
Reformatów z XVI wieku, pierwotnie gotycki
kościół parafialny.
• Wejście na Górę Trzech Krzyży oraz Zamek
i Basztę.
• Rejs statkiem po Wiśle.
• Obiad.

• Zwiedzanie Płocka w formie Hamakowej Gry
Miejskiej. Nasza Gra to nietypowy sposób
na zwiedzanie miasta polegająca na odnalezieniu wskazanych na mapie punktów oraz
odpowiedzeniu na pytanie lub dopasowanie
zdjęcia, przy okazji uczestnicy integrują się
oraz mogą wspólnie się bawić.
• Obiad.

CENA
od 108 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, przewodnika,
program, wyżywienie – obiad..

• Obiad.
• Zwiedzanie Toruńskiego Średniowiecznego
Zespołu Miejskiego w formie Hamakowej Gry
Miejskiej.

• Zwiedzanie z przewodnikiem ZOO w tym
m.in. ptaki tropikalne, lwy, Akwarium, Herpetarium (żywe okazy gadów i płazów) oraz
89-letnia samica aligatora o imieniu Marta.

• Lub Zwiedzanie z przewodnikiem.

CENA

od 138 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

od 108 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, przewodnika,
program, wyżywienie – obiad.
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Warsztaty wypieku piernika oraz zwiedzanie
interaktywnego Muzeum Toruńskiego Piernika.
Jest to największe muzeum piernika w Europie,
posiadające również największą kolekcję drewnianych form piernikowych. Muzeum prowadzi
najszerzej zakrojone badania na temat historii
toruńskiego piernikarstwa.

• Seans w Planetarium.
CENA

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad.
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ŁÓDŹ
Łódź kojarzona jest z XIX wiecznymi imperiami
przemysłu bawełnianego, dziesiątkami willi i
pałaców fabrykanckich, architekturą secesyjną,
historią polskiej kinematografii, a także pionierskimi działaniami w dziedzinie rewitalizacji
obiektów poprzemysłowych.
• Zwiedzanie Centrum Nauki Eksperymetarium oraz gra tematyczna „Odkryj zagadki
Einsteina”.
• Spacer po ul. Piotrkowskiej szlakiem najciekawszych atrakcji.
• Zwiedzanie Centralnego Muzeum Włókiennictwa: Kotłownia – Muzuem Interaktywne
oraz Rekonstrukcja Tkalni z przełomu XIX i
XX w.
• Obiad.

MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ
W SIERPCU
To prawdziwa podróż do przeszłości, zaskakujące odkrycia, a przede wszystkim inspirujące
spotkanie z rodzimą historią oraz obrzędowością wsi mazowieckiej przełomu XIX i XX wieku…
Na terenie obejmującym 60,5 ha zgromadzono
ponad 80 obiektów małej i dużej architektury. W
skład ekspozycji wchodzi: 11 zagród chłopskich
z przełomu XIX i XX wieku; zrekonstruowany
dworek szlachecki; XVIII-wieczny kościół drewniany z miejscowości Drążdżewo; drewniany
wiatrak reprezentujący najstarszy i najpopularniejszy na terenach Europy typ młynów wiatrowych, [koźlak]; wystawy stałe w Galerii rzeźby
ludowej i Powozowni.
• Zwiedzanie z przewodnikiem.
• Pokaz wyrobu masła.

CENA
od 128 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

• Przejazd wozem.
• Obiad.

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

transport, ubezpieczenie, pilota, przewodnika,
program, wyżywienie - obiad.

od 108 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad.
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FARMA ILUZJI
To magiczne miejsce, gdzie atrakcje łączą naukę z zabawą. Park Edukacji i Rozrywki Farma
Iluzji to jedyny w Polsce park sensoryczny osadzony w świecie iluzji, w którym do dyspozycji
gości jest kilkadziesiąt różnego rodzaju atrakcji.
• Latająca Chata Tajemnic, czyli prawdopodobnie jedyny na świecie budynek o takiej
konstrukcji.
• Zwiedzanie Muzeum Iluzji.
• Szukanie rozwiązań zagadki Lewitującego
Kranu i zabawa w poszukiwaczy przygód w
Wiklinowym Labiryncie.
• Wrażenie lewitacji w Tunelu Zapomnienia
oraz spacer przez Lasek Doświadczeń.
• Przeprawa tratwami przez Zaklęty Staw oraz
przygody na Szlaku Trapera.
• Świat do góry nogami, czyli przygoda w Zakręconym Domku.
• Obiad.
UWAGA: Czynne od końca kwietnia do końca
października.
CENA
od 108 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły. W przypadku
innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie - obiad.
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AFRYKAŃSKA PRZYGODA

ANDRZEJKI I KATARZYNKI

Afrykańską Przygodę można przeżyć w Centrum
Aktywnego Wypoczynku, które usytuowane jest
na 9 hektarach. Na terenie znajdują się stawy
otoczone lasami. To doskonałe miejsce zarówno dla ludzi, którzy chcą wypoczywać aktywnie,
a także dla amatorów spokoju, pięknych widoków i krystalicznie czystego powietrza.

Wycieczka tematyczna poświęcona historii i
zwyczajom związanym z Andrzejkami i Katarzynkami realizowana w Młynie Gąsiorowo,
autentycznej, dawnej zagrodzie młynarskiej,
która została rozbudowana i przystosowana do
współczesnych czasów.

• Zjazd linowy w uprzęży z kilkunastometrowej
wieży oraz przejście po mostach linowych.

• Wróżby i wierzenia związane z Andrzejkami i
Katarzynkami.

• Wspinaczka po ścianie alpinistycznej.

• Wróżby Andrzejkowe.

• Strzelanie z łuku sportowego i klasycznego
oraz wiatrówek krótko- i długolufowych.

• Wykonanie kotylionów z andrzejkowymi symbolami.

• Warsztaty w 2 grupach: Patriotyczne Kotyliony / Rozmawiamy o patriotyzmie.

• Przejażdżka quadami.

• Warsztaty kulinarne – ciasteczko z wróżbą.

CENA

• Zapasy w strojach SUMO.
• Poszukiwanie skarbu z mapą – ćwiczenia na
orientację w terenie.

• Andrzejkowa zabawa taneczna z konkursami.

Chatka Spełnionych Marzeń to Manufaktura
zabawy i nauki, która tworzy rzeczy unikatowe
i wartościowe. Teren na którym jest położona
Chatka Spełnionych Marzeń to mieszanka stylu
retro i sentymentalnej, klimatycznej, wiejskiej
zabudowy z domieszką całej palety żywych,
dziecięcych barw. Wszystkie pomieszczenia
mają duszę – kiedyś były zabudowaniami gospodarstwa agroturystycznego.
• Prosta Historia Niepodległości – warsztaty.
• Ognisko z kiełbaskami.

od 98 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

• Przyjazd do Ośrodka – warsztaty.

• Zakup pamiątek.
• Obiad.

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:

• Przejażdżka CIUCHCIĄ „Mombasa Express”
– 15 minutowa prelekcja, obejrzenie wystawy sztuki afrykańskiej, masek, rzeźb, oraz
innych przedmiotów afrykańskich konkurs
wiedzy o Afryce.

transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – ognisko.

• Zwiedzanie unikalnego Domu Afrykańskiego
i wioski KUANJAMO.

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

• Pieczenie kiełbaski przy ognisku.
CENA
od 128 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

CENA
od 98 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie - obiad.

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – ognisko z pieczeniem kiełbasek.
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BIO OGRÓDEK

BOŻE NARODZENIE NA WSI

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Warsztaty przyrodnicze Bio ogródek to wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich uczestników i
niepowtarzalna okazja, by zaobserwować rozwój licznych roślin, zgubić się w wiklinowym
labiryncie i znaleźć skarb matki natury.
• Przyjazd do Ośrodka – warsztaty.

Wycieczka tematyczna poświęcona tradycji i
zwyczajom związanym z Bożym Narodzeniem
realizowana w Młynie Gąsiorowo, autentycznej,
dawnej zagrodzie młynarskiej, która została rozbudowana i przystosowana do współczesnych
czasów.

• Czy rośliny mają dzieci?

• Przyjazd do Ośrodka – warsztaty.

• Jak mnie znajdziesz, to mnie zjesz – sztuka
kamuflażu w przyrodzie.

• Opowieść o zwyczajach i tradycjach świątecznych na mazowieckiej wsi.

• Najmniejsi ogrodnicy – owady i inne robale.

• Wykonanie ozdób choinkowych oraz świątecznych stroików.

To jedna z najnowocześniejszych tego typu
instytucji w Europie, której celem jest promowanie i popularyzacja komunikacji naukowej.
Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie
doświadczeń na interaktywnych wystawach.
Różnorodność eksponatów zgromadzonych na
kilku tysiącach metrów kwadratowych stwarza
przestrzeń, w której każdy ma szansę dokonać
odkrycia.

• Do czego te korzenie i liście.
• Uczestnicy będą mieli okazję posadzić różne
rodzaje roślin.
• Mój własny ogródek – dzieci ulepią ceramiczną doniczkę i dostaną woreczek z ziemią i nasionami.

• Konkurs na najdłuższy łańcuch choinkowy.
• Warsztaty kulinarne – nauka lepienia świątecznych pierogów.
• Wspólne ubieranie choinki.

• Ognisko.

• Bożonarodzeniowy obiad – barszcz oraz własnoręcznie wykonane pierogi.

CENA

• Kolędowanie – nauka wybranej kolędy.

od 88 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

• Jarmark bożonarodzeniowych prezentów.

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

od 108 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – ognisko.

CENA

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – bożonarodzeniowy obiad.

• Wystawy stałe – zaawansowane technologie
i multimedia oraz proste rozwiązania, często
oparte na wynalazkach sprzed wielu lat. Nauka i sztuka zarazem. Jakie są możliwości
ludzkiego organizmu? Czy można wpływać
na otaczający świat? Wystarczy przyjść, żeby
zagrać na laserowej harfie lub sprawdzić, czy
wygodniej leży się na piłkach czy na gwoździach.
• Dodatkowo istnieje możliwość rezerwacji seansu w Planetarium.
UWAGA: Wymagana rezerwacja ok 6 miesięcy
wcześniej.
CENA
od 78 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program.

www.wycieczki.hamak-tur.pl, tel. 606 427 718, mail: ania@hamak-tur.pl
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FIRMA
PRZYJAZNA
OŚWIACIE

„CHŁOPI” REYMONTA

CZWARTKOWE OBIADY U KRÓLA

DINOPARK

Wycieczka szlakiem „Chłopów” Reymonta zabierze nas do Lipiec Reymontowskich, których
historia sięga pierwszej połowy XIV wieku. Jednym z ważnych wydarzeń, które zaważyło na
dziejach gminy, była praca na kolei Władysława
Reymonta, laureata literackiej Nagrody Nobla,
który w Lipcach umieścił akcję swojej powieści
„Chłopi”.

To zwyczaj, jaki się przyjął na dworze Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Odbywały się w latach
1770-1777 raz w tygodniu, w każdy czwartek.
Gromadziły głównie artystów i działaczy na cotygodniowych rozmowach na tematy polityczne
i kulturalne. Z czasem urosły do rangi instytucji
czy też rodzaju rady królewskiej. Latem najczęściej zasiadano do stołu w Łazienkach, zaś
zimą nakrywano w Zamku Królewskim.

Jest to znakomite miejsce na codzienny wypoczynek i dziecięce zabawy w scenerii świata,
który bezpowrotnie przeminął przed milionami
lat. Czas spędzony na terenie DinoParku zostawi po sobie wiele miłych wrażeń oraz istotnych
informacji o prehistorii Ziemi, a zwłaszcza o
życiu fascynujących zwierząt, jakimi były dinozaury.

• Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta
w Lipcach Reymontowskich, zwiedzanie wystaw stałych (nieczynne w poniedziałki).
• Dawne narzędzia rolnicze.
• Listy z podróży (wystawa planszowa - przekrój życia i twórczości Wł. St. Reymonta).
• Galeria współczesnej sztuki ludowej.
• Galeria Staroci i Pamiątek Regionalnych.
• W Galerii obejrzeć można dawne sprzęty gospodarskie, wyposażenie chałup, przedmioty
obrzędu religijnego i te związane z folklorem
Księstwa Łowickiego. Ponadto obejrzeć można m.in. sto kilkadziesiąt wydań „Chłopów”,
w tym pierwsze wydania polskie, amerykańskie, angielskie, włoskie, hiszpańskie, czeskie i inne.

• Przyjazd do Zamku Królewskiego w Warszawie – zajęcia edukacyjne.
• Czwartkowe obiady u króla Stanisława Augusta. Lekcja odbywa się w salach, w których
zgodnie z tradycją organizowano obiady
czwartkowe. Uczniowie poznają uczestników
spotkań u króla Stanisława Augusta – czołowych przedstawicieli polskiego oświecenia
oraz omawiane przy stole zagadnienia społeczne, polityczne i artystyczne.
• Spacer z przewodnikiem po Starym Mieście
lub Hamakowa Gra Miejska.
• Obiad.

• Spacer z przewodnikiem po ścieżce ery mezozoicznej.
• Wystawa geologiczno-paleontologiczna, a w
niej skamieniałości sprzed wielu milionów lat
– kości dinozaurów, amonity, trylobity, gąbki,
strzałki. Ogromny okruch minerału HALITU
(soli) z kopalni soli „Kłodawa”.
• Wystawa fotograficzna pt. „Czy wyginiemy
jak dinozaury?”
• Folwark Kołaciński – zabytkowe maszyny,
których w dawnych czasach używano do pracy w polu. Kopia dawnej studni, tzw. „żurawia” do czerpania wody. Stylizowane chaty
kryte strzechą z trzciny.

UWAGA: Wymagana rezerwacja ok 2-3 miesiące wcześniej.

• Spacer po zabytkowym parku.

• Obiad.

CENA

CENA

od 88 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

• „Znajdź szkielet dinozaura” – pod warstwą
piasku kryje się szkielet ogromnego dinozaura, który czeka, aby go odkopać. Jaki to
dinozaur?

od 88 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad,

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, przewodnika,
program, wyżywienie – obiad.

• Place zabaw dla dzieci.

• Obiad.
UWAGA: Czynne od kwietnia do końca października .
CENA
od 98 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad.
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FIRMA
PRZYJAZNA
OŚWIACIE

DOLINA BOBRÓW

EKO SKRZATY

FABRYKA KRÓWEK

Gospodarstwo agroturystyczne Dolina Bobrów
położone jest nad rzeką Świder na Mazowszu
w pasie Nadwiślańskiego Obszaru Krajobrazu
Chronionego, co sprawia, iż każdy z gości może
poczuć bliski kontakt z naturą. W niewielkiej odległości od gospodarstwa znajdują się rezerwaty przyrody „Wólczańska Góra” i „Świder”. Nazwa gospodarstwa nie powstała przypadkowo.
Na terenie rezerwatów często można napotkać
bobry i wydry.

Warsztaty ekologiczne związane z tematem
segregacji śmieci i uświadamianiem dzieciom
potrzeby dbania o przyrodę.

Wycieczka do Krainy Krówek Ciągutek w Milanówku to wyjątkowa okazja, aby obserwować
pełen proces przygotowywania krówek. Można
poznać, zobaczyć, a nawet powąchać każdy
ich składnik; zobaczyć, jak cukierki są zawijane
ręcznie w etykietki.

• Przyjazd do Ośrodka – Warsztaty edukacyjne
• Z czego powstają śmieci – multimedialny
wykład z zagadką.
• A to ciekawe – np. jak zrobić z 35 plastikowych butelek bluzę z polaru.

• Przyjazd do Fabryki Krówek.
• Historia i tradycja Krówki Ciągutki.

• Przyjazd do Ośrodka - Warsztaty edukacyjne.

• Śmieci to nie śmieci – czyli sztuka recyklingu.

• Zwiedzanie zakładu produkcyjnego i poczęstunek.

• Uprawa roli. Omówienie głównych prac polowych w zależności od pory roku.

• Zawody ekologiczne – zmierzymy się w ekologicznym wyścigu.

• Projektowanie własnej kolorowej etykiety.

• Przetwórstwo krowiego i koziego mleka.
Skąd bierze się mleko?

• Bio – dzieci na własne oczy przekonają się,
jak być bio.

• Konkurs rysunkowy.

• Wyrób chleba. Gatunki zbóż. Rodzaje mąki.
„Produkcja” zaczynu. Wyrób i formowanie
ciasta. Wypiek.

• Eko torby – wszyscy uczestnicy wykonają
pod czujnym okiem artysty własne projekty
toreb ekologicznych, które zabiorą ze sobą
do domu.

CENA

• Obiad.

• Ognisko.

CENA
od 108 zł/os - cena skalkulowana na 45
uczniów + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie - obiad.

CENA
od 88 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

• Nauka samodzielnego zawijania cukierka.
• Słodka niespodzianka.
od 78 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program.

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie - ognisko.

www.wycieczki.hamak-tur.pl, tel. 606 427 718, mail: ania@hamak-tur.pl

11

OFERTY WYCIECZEK 1-DNIOWYCH

FARMEREM BYĆ

GORĄCZKA ZŁOTA

Gospodarstwo Agroturystyczne Wioska Pod
Kogutem daje możliwość spędzenia wolnego
czasu na łonie natury, na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Teren jest całkowicie
bezpieczny, położony z dala od wielkomiejskiego zgiełku.

Miasteczko Westernowe to miejsce zapewniające niecodzienną zabawę rodem z amerykańskiego westernu, które przenosi zwiedzających
do XIX wiecznego Dzikiego Zachodu, gdzie można skorzystać z ponad 50 różnych atrakcji.

• Zwiedzanie mini zoo edukacyjnie czyje to
pióro, czyje jajo.

• Oprowadzenie po terenie Wild West City.

• Zupa pomidorowa z makaronem.
• Animacja sportowa – gry i konkursy na łące
m.in. rzuty, zbieranie żabek, łowienie rybek.
• Zwiedzanie skansenu maszyn rolniczych,
skansenu masła oraz robienie masła starą
ręczną metodą.

• Przywitanie gości przez Szeryfa.
• Tropy zwierząt.
• Strzelanie z winchestera/rzut nożem .
• Budowa chaty trapera.
• Rzuty lassem/rzut kapeluszem na rogi bizona.
• Rzuty podkową/walki farmerów.

• Ognisko z kiełbaskami.

• Budowa mapy.

• Samodzielna zabawa na łące zabaw – huśtawki , boisko, piaskownica, piracki plac
zabaw.

• Poszukiwanie skarbu.

• Zwiedzanie indiańskich namiotów TIPI.

• Obiad.

CENA

• Zagadki w labiryncie.
• Miasteczkowy quiz.
CENA

od 98 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

od 108 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie - zupa oraz ognisko.

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad.

FIRMA
PRZYJAZNA
OŚWIACIE

HISTORIA TEATRALNEJ
WARSZAWY
Od ponad 170 lat reprezentacyjną polską sceną operowo-baletową jest Teatr Wielki, działający dziś pod szyldem Teatru Wielkiego - Opery
Narodowej. Historia tej sceny splata się z dziejami opery w Polsce, od XVII wieku po dzień dzisiejszy. Teatr Wielki jest największym teatrem
operowym w Polsce.
• Przyjazd do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.
• Zwiedzanie wnętrza Teatru Wielkiego i poznanie jego historii.
• Zwiedzanie największej Sceny Świata.
• Zwiedzanie pracowni artystycznych malarni,
rekwizytów pomieszczeń artystów, magazynu kostiumów teatralnych.
• Zwiedzanie widowni Sali Moniuszki, foyer
oraz wizyta w garderobie artystów.
• Zapoznanie się z pracą aż 1000 pracowników teatru spośród różnych zawodów.
• Spacer z przewodnikiem szlakiem teatralnej
Warszawy.
• Obiad.
UWAGA: Wymagana rezerwacja ok 3 miesiące
wcześniej.
CENA
od 88 zł/os - cena skalkulowana na 45 osób +
3 osoby z kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, przewodnika,
program, wyżywienie – obiad.
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SKANSEN CISOWNIK
Odwiedzając skansen choć na chwilę można
przenieść się w dawne czasy. W małej wiosce
liczącej kilkudziesięciu mieszkańców zachowało się obejście w którym można przypomnieć
sobie JAK DRZEWIEJ BYWAŁO. Terkot kołowrotka, trzask płochy, jednostajny szum brusa, czy
metaliczny odgłos klepania kosy towarzyszyły ludziom na wsi od wieków. W czasie zajęć
można dowiedzieć się, jak uprawiano len i jak
przerabiano go na płótno. Jak młócono zboże
oraz wypiekano chleb. Jak drobne i niepozorne
sprzęty ułatwiały życie i czyniły je lżejszym. Trud
pracy, zostanie zwieńczony degustacją chleba
wypiekanego w piecu opalanym drewnem.

JAK GLINKA ZMIENIA SIĘ W
NACZYNKA
Mazowieckie Sioło Julianówka to niezwykłe
miejsce położone przy jednym z najważniejszych traktów Rzeczpospolitej zwanym Wielki
Gościniec Litewski. Przemierzali go królowie,
kupcy i podróżni. Gospodarstwo przenosi swoich gości w wiejski klimat staropolskiej gościnności.
• Opowieści o garncarstwie.
• Pokaz wyrobów z gliny.
• Omówienie zasad oraz procesu wyrabiania
przedmiotów z gliny.
• Wyrób glinianych dzbanuszków i gwizdków.

• Historia starej wsi, obrzędy i zwyczaje.

• Obiad.

• Nauka posługiwania się dawnymi sprzętami,
m.in. na krosnach, maglu, żarnach, cierlicy i
międlicy, tarze i kijance i wielu innych.

CENA

• Zapomniane gry i zabawy.

od 108 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

JASNA GÓRA
Zespół klasztorny zakonu paulinów w Częstochowie, położony na wzgórzu Jasna Góra.
Jedno z ważniejszych miejsc kultu maryjnego
oraz najważniejsze centrum pielgrzymkowe katolików w Polsce ze znajdującym się cudownym
obrazem Matki Bożej Częstochowskiej oraz
zbiorem wielu innych dzieł sztuki, najczęściej
sakralnej, stanowiących w większości dary wotywne wiernych. 16 września 1994 obiekt uznany został za pomnik historii.
• Przyjazd do Częstochowy do Klasztoru na
Jasnej Górze, zwiedzanie z przewodnikiem.
• Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej.
• Bazylika Jasnogórska.
• Sala Rycerska.
• Skarbiec.
• Muzeum Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry.
• Bastion Św. Rocha.

• Ognisko lub grill.

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE

• Obiad.

od 108 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad.

CENA

• Poczęstunek chlebem wypieczonym w piecu.

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – ognisko lub grill.

FIRMA
PRZYJAZNA
OŚWIACIE

• Arsenał.
• Wieża Jasnogórska.

od 118 zł/os – cena skalkulowana na 45
uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLESKOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, przewodnika
program, wyżywienie – obiad.

www.wycieczki.hamak-tur.pl, tel. 606 427 718, mail: ania@hamak-tur.pl
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JURA PARK BAŁTÓW

KRAINA ŚW. MIKOŁAJA

Położony w dolinie rzeki Kamiennej Jura Park
Bałtów objęty jest patronatem instytucji naukowych. To pierwszy w Polsce park tematyczny
poświęcony dinozaurom.

To niezwykłe miejsce w Kołacinku, w którym
będzie można poznać św. Mikołaja i zapoznać
się z jego pracą.

• Jura Park - Park Dinozaurów.
• Prehistoryczne Oceanarium.
• Zwierzyniec Bałtowski dolny oraz górny.
• Sabatówka - Wioska Czarownic.
• Polska w Miniaturze.
• Obiad.
CENA
od 128 zł/os - cena skalkulowana na
uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

45

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad.

• Spacer z przewodnikiem po Krainie Świętego
Mikołaja. Na „bajkowej ścieżce” poznajemy
elementy scenografii Krainy Świętego Mikołaja i możemy spotkać postacie, znane z
książek, filmów i bajek.

FIRMA
PRZYJAZNA
OŚWIACIE

LEGENDARNA CUKIERNIA
I PAPIERNIA
Cukiernia A. Blikle została założona przez Antoniego Kazimierza Bliklego 11 września 1869
roku. Muzeum Papiernictwa zabiera w niesamowitą podróż, której uczestnicy poznają historię papieru i papiernictwa. Odkryją współczesne
technologie, umożliwiające dziś produkcję papieru.

• Poczta Świętego Mikołaja - to ogromna
skrzynka pocztowa, gdzie Mikołaj oczekuje
na listy od wszystkich dzieci i dorosłych.

• Przyjazd do Fabryki Blikle – warsztaty.

• Wizyta w Sali Tronowej Świętego Mikołaja,
gdzie dzieci mogą obejrzeć jak wygląda Sala,
w której Mikołaj spotyka się z gośćmi, a także
odpisuje na ich listy oraz rozdaje prezent.

• Formowanie i pieczenie rogalików.

• Zabawa na placu zabaw - zjeżdżalnie, baseny
z kulkami (w pomieszczeniu zamkniętym).
• Warsztaty Świętego Mikołaja - to zajęcia plastyczno-manualne, w czasie których dzieci
wykonują ozdoby świąteczne.
• Obiad.
CENA
od 108 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad.

• Opowiadanie o firmie A. Blikle i uchylenie
rąbka tajemnicy sztuki cukierniczej.
• Nadziewanie świeżo usmażonych pączków
konfiturą różaną.
• Wizyta na deserowni, gdzie są przygotowywane i dekorowane torty.
• Słodki poczęstunek.
• Krótki quiz z nagrodami.
• Przyjazd do Muzeum Papiernictwa – zajęcia
edukacyjne.
• Krótka historia papieru i papierni w Jeziornie. Skąd wywodzi się papier? Na jakich
materiałach pisano przed wynalezieniem papieru? Widok z lotu ptaka – makieta zakładu.
• Współczesna technologia produkcji papieru.
• Zajęcia praktyczne czyli własnoręczne czerpanie papieru.
• Obiad.
CENA
od 128 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry
cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad.
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LOKOMOTYWA PIASECZYŃSKA KOLEJKA WĄSKOTOROWA
Kolej Wąskotorowa na trasie Piaseczno – Tarczyn – Grójec jest aktualnie największą działającą koleją wąskotorową w okolicach Warszawy.
Kolej docierała z Piaseczna do Warszawy. Jedna linia prowadziła na południowy wschód do
Góry Kalwarii, a druga - główna - na południowy
zachód, przez Grójec, Mogielnicę do Nowego
Miasta nad Pilicą.

LUBLIN i KOZŁÓWKA

MAGICZNE OGRODY

Lublin nazywany stolicą wschodniej Polski jest
największym i najprężniej rozwijającym się
miastem po prawej stronie Wisły. Jako stolica
województwa lubelskiego pełni rolę administracyjnego, gospodarczego i kulturalnego centrum
regionu. To zaczarowane miejsce przyciągające
unikalnym klimatem, bogatą architekturą i licznymi zabytkami.

To niezwykłe połączenie natury z baśniowym
światem. To pierwszy w Polsce ogród sensoryczny zbudowany w oparciu o oryginalną
historię. Podczas wycieczki do Magicznych
Ogrodów będzie można odkryć baśniowe krainy, zamieszkane między innymi przez Wróżki
Smużki, Bulwiaki i Krasnoludy.

• Przyjazd do Lublina.

• Wycieczka koleją w formie lekcji pt. „Lokomotywa Pana Tuwima”.

• Zwiedzanie Lublina w formie Hamakowej Gry
Miejskiej .

• Poznanie prawdziwej lokomotywy, zasady jej
działania, genezy powstania wielu słów używanych codziennie, np. pociąg, maszynista,
przejazd, znaczenie znaków drogowych i wiele innych pojęć.

• Podziemna trasa turystyczna o charakterze
turystyczno-edukacyjnym, biegnąca pod
Rynkiem i kamienicami Starego Miasta.

• Podstawy regulaminu zachowania w pociągu
oraz innych elementy wiedzy związanej z komunikacją kolejową.
• W trakcie jazdy pociągiem dzieci poznają historię kolei oraz zabytki na szlaku Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej.
• Zajęcia związane z tematyką ochrony środowiska i dbaniem o jego czystość; podstawowa wiedza o znaczeniu słowa ekologia W
siedlisku w Runowie zabawa pt. „szukanie
huby” - zabawa prowadzona jest w lesie.
• Konkursy i zabawy sportowe, np: przeciąganie liny, skoki w workach.

FIRMA
PRZYJAZNA
OŚWIACIE

• Obiad.
• Przejazd do Kozłówki.
• Wizyta w Pałacu Zamoyskich w Kozłówce,
zwiedzanie Pałacu, Kaplicy, Powozowni, Galerii Sztuki Socrealizmu, „Galerii z ogrodu”.

• Pakiet edukacyjny z grami terenowymi – 120
minut animacji oraz swobodna zabawa na
terenie parku.
• Krasnoludzka Karuzela.
• Przejażdżki kolejką.
• Zjeżdżalnie.
• Dmuchańce.
• Place zabaw.
• Huśtawki.
• Pływanie na tratwach.
• Tunele.

CENA

• Zamek Wróżek.

od 128 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

• Obiad.

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad.

UWAGA: Czynne od końca kwietnia do końca
września.
CENA
od 128 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

• Piknik przy ognisku.

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:

od 88 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad.

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program.

www.wycieczki.hamak-tur.pl, tel. 606 427 718, mail: ania@hamak-tur.pl
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MANUFAKTURA SŁODYCZY
I PIASECZNO
Karmelowa Pokusa to wyjątkowe miejsce gdzie
można poznać tajniki powstawania słodyczy jak
i własnoręcznie je przygotować. Piaseczno to
miasto położone na południowym obrzeżu Warszawy sięgające swoją historią aż XIII wieku.
• Przyjazd do Manufaktury Słodyczy – warsztaty.

MIKOŁAJKI
Wycieczka tematyczna poświęcona tradycji i
zwyczajom związanym z Mikołajkami realizowana w Młynie Gąsiorowo, autentycznej, dawnej
zagrodzie młynarskiej, która została rozbudowana i przystosowana do współczesnych czasów.
• Poszukiwanie prezentów od Świętego Mikołaja ukrytych w obrębie gospodarstwa.
• Warsztaty plastyczne – gąsiorowskie aniołki.

• Pokaz ręcznego wyrobu słodyczy.

• Spotkanie ze Świętym Mikołajem.

• Poczęstunek ciepłymi cukierkami.

• Lepienie bałwana lub czas wolny – plac zabaw, boisko.

• Wykonanie własnego lizaka.
• Przejście do Muzeum Regionalnego w Piasecznie – zajęcia edukacyjne do wyboru.

• Jarmark świątecznych prezentów.

• Bohaterowie powstań narodowych. Sylwetki
postaci historycznych związanych bezpośrednio lub pośrednio z działaniami powstańczymi na terenie powiatu piaseczyńskiego.

CENA

• Herb Piaseczna.
• Piaseczno miasto książęce i królewskie –
portrety władców.
• Patroni piaseczyńskich ulic.
• Historia Piaseczna – zabytki architektury.

• Obiad.
od 108 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad.

BITWA WARSZAWSKA
1920 ROKU
Cud nad Wisła – bitwa stoczona w dniach
13–25 sierpnia 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zadecydowała o zachowaniu
niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany
rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią.
• Przyjazd do Parku Kulturowego Ossów –
Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
• Wycieczka po terenie Parku Kulturowego
wraz z odwiedzeniem kaplicy Matki Boskiej
Zwycięskiej na cmentarzu poległych 1920.
• Gra terenowa polegająca na przejściu „Szlaku Boju pod Ossowem”.
• Zwiedzanie Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej z przewodnikiem.
• Seans filmu „Zwycięstwo 1920”.
• Żywa Lekcja Historii prowadzona przez rekonstruktorów ubranych w stroje z epoki,
którzy przybliżą wydarzenia związane z historią Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz zapoznają uczestników lekcji z umundurowaniem
i wyposażeniem obu walczących stron.

• Legendy powiatu piaseczyńskiego.

• Obiad.

• Historia muzealnictwa – funkcje i zadania
muzeum regionalnego, muzea XXI wieku.

CENA

• Obiad.

FIRMA
PRZYJAZNA
OŚWIACIE

od 88 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

od 108 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad.

CENA

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad.
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NA TROPIE ZWIERZĄT

NOWOCZESNA ŁÓDŹ

Warsztaty przyrodnicze „Na tropie zwierząt” to
atrakcje takie jak skrzynie z tropami, karmnik
dla bażantów, domki dla ptaków, ścieżka ekologiczna. Bliskość Wisły pozwala nam na obserwację licznych ptaków i ssaków. To okazja zobaczyć lub wytropić różne zwierzęta, ale również
dowiedzieć się trochę o pracy detektywa, DNA
i odciskach.

Łódź kojarzona jest z XIX wiecznymi imperiami
przemysłu bawełnianego, dziesiątkami willi i
pałaców fabrykanckich, architekturą secesyjną,
historią polskiej kinematografii, a także pionierskimi działaniami w dziedzinie rewitalizacji
obiektów poprzemysłowych.

• Przyjazd do Ośrodka – warsztaty przyrodnicze.
• Jestem dzik – kogo możemy spotkać w mieście i poza nim?
• Sylwetki zwierząt – dzieci wykonają za pomocą kalki i rysików szkice polskich zwierząt,
tworząc tablicę edukacyjną.
• Nie bój się zwierząt – których zwierząt i jak
unikamy?
• Mali detektywi – do czego to rozpoznawanie
śladów ludzkich?
• Młode wilczki – zabawa ruchowa w łapanie
ogonków.
• Mój własny ślad – wykonanie odlewu własnej
ręki.
• Ognisko.
CENA
od 98 zł/os – cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

• Spacer najdłuższą ulicą miasta – ul. Piotrkowską, pomnik Misia Uszatka, zdroje uliczne, Ławeczka Tuwima, pomnik Zaczarowany
Ołówek, pomnik Plastusia.
• Zwiedzanie jednego z najnowocześniejszych
i największych dworców w Polsce – Łódź Fabryczna.
• Seans w Planetarium EC1 Łódź, które jest
najnowocześniejsze w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Pod kopułą o średnicy 18
m znajduje się ekran sferyczny o średnicy 14
metrów, zaawansowany system projekcyjny
o rozdzielczości 8K oraz 110 wygodnych foteli. (nieczynne w poniedziałki).
• Obiad.
CENA
od 108 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, przewodnika
program, wyżywienie – obiad.

FIRMA
PRZYJAZNA
OŚWIACIE

OD MLECZKA DO SERKA
I MASEŁKA
Mazowieckie Sioło Julianówka to niezwykłe
miejsce położone przy jednym z najważniejszych traktów Rzeczpospolitej zwanym Wielki
Gościniec Litewski. Przemierzali go królowie,
kupcy i podróżni. Gospodarstwo przenosi swoich gości w wiejski klimat staropolskiej gościnności.
• Dawne zwyczaje w pracach domowych gospodarstwa a życie w mieście dzisiaj.
• Zasady i proces wyrobu śmietany, masła i
sera.
• Pokaz wyrobu białego sera.
• Udział w procesie wyciskania sera.
• Pokaz wyrobu masła.
• Czynny udział w procesie ubijania masła.
• Wizyta w Mini ZOO.
• Prelekcja o zwierzętach wiejskich, ich przeznaczeniu i wykorzystywaniu w gospodarstwie wiejskim.
• Obcowanie ze zwierzętami - obserwacja, karmienie.
• Zabawy na placu zabaw.
CENA
od 98 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:

transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – ognisko.

transport, ubezpieczenie, pilota, program.

www.wycieczki.hamak-tur.pl, tel. 606 427 718, mail: ania@hamak-tur.pl
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OD ZIARENKA DO BOCHENKA

FIRMA
PRZYJAZNA
OŚWIACIE

PARK ROZRYWKI I MINIATUR
SABATKRAJNO

PLANETARNA PAPUGARNIA
I PALMIARNIA

To wyjątkowy ośrodek edukacyjno-rozrywkowy,
w którym przyjemne łączy się z pożytecznym.
Można zobaczyć najpiękniejsze obiekty na
świecie z wyjątkowej perspektywy oraz przeżyć
wspaniałą lekcje geografii i historii.
• Pakiet atrakcji Extra.

Łódź kojarzona jest z XIX wiecznymi imperiami
przemysłu bawełnianego, dziesiątkami willi i
pałaców fabrykanckich, architekturą secesyjną,
historią polskiej kinematografii, a także pionierskimi działaniami w dziedzinie rewitalizacji
obiektów poprzemysłowych.

• Aleja Miniatur z przewodnikiem.

• Przyjazd do Łodzi.

• Dmuchańce.

• Palmiarnia (nieczynne w poniedziałek).

• Poczęstunek ciastem i herbatą.

• Stacja Kosmiczna.

• Przejażdżka po terenie Gościńca zadaszonym wozem konnym.

• Łódeczki.
• Aqua Zorbing.

• Egzotyczna kolekcja roślin. To żywa historia
Łodzi, zapoczątkowana przez łódzkich fabrykantów. Najstarszymi roślinami są ponad
150-letnie palmy.

• Zwiedzanie starej wiejskiej zagrody z izbą
etnograficzną.

• Eurobungee.

• Planetarium (nieczynne w poniedziałek).

• Skuterki.

• Spacer przez las do młyna wodnego i wiatraków.

• Crazy Yacht.

• Pokaz sztuki kowalskiej i wybijanie monety
pamiątkowej w kuźni.

• Park Linowy - trasa 1 lub 2.

• Seans w Planetarium EC1 Łódź, najnowocześniejszym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Pod kopułą o średnicy 18 m
znajduje się ekran sferyczny o średnicy 14
metrów, zaawansowany system projekcyjny
o rozdzielczości 8K oraz 110 wygodnych
foteli.

Gościniec Wiecha położony jest 30 km od Warszawy i zajmuje obszar o powierzchni 20 ha.
Na rozległym terenie Gościńca znajdują się:
stara zagroda wiejska, piekarnia, kuźnia, oryginalne stare wiatraki, młyn wodny, kapliczka,
wozownia oraz ogrzewany całoroczny budynek
gospody i potężne wiaty biesiadne z miejscem
na ognisko.
• Staropolskie powitanie przez gospodarza
ubranego w strój ludowy.

• Zajęcia w piekarni z pokazem przygotowywania chleba do wypieku.

• Kino 6D - 2 filmy.
• Obiad.
CENA
od 128 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

• Obiad.
CENA
od 108 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad.

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

• Papugarnia – jest największą papugarnią
działającą w Polsce – ponad 150 papug należących do 30 różnych gatunków z całego
świata.
• Obiad.

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:

CENA

transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad.

od 118 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad.
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POSZUKIWACZE PRZYGÓD
Stajnia Wilga To niesamowite miejsce położone
wśród łąk i lasów sosnowych w granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Przy bliskim kontakcie z naturą można wziąć
udział w ciekawych i różnorodnych zajęciach,
prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę,
która gwarantuje dobrą zabawę z elementami
edukacyjnymi.

PRZYGODA MŁODYCH
OSADNIKÓW
Każdy z uczestników po zabawie będzie ekspertem w tematyce Westernu. Pozna zwyczaje panujące w minionej epoce, w której ludzie
„zbiorowo chorowali”… na gorączkę złota.
• Przyjazd do Miasteczka Westernowego.
• Przywitanie gości przez Szeryfa.

• Podchody z zadaniami – posługiwanie się
mapą, rozpoznawanie znaków topograficznych, marsz z kompasem, wyznaczanie
kierunków świata, azymutu, komunikacja
przez walkie-talkie, szyfrowanie wiadomości
(Alfabet Morse’a, czekoladka, ułamkowy),
rozwiązywanie zadań i zdobywanie kluczy do
skarbu.

• Oprowadzenie po terenie Wild West City.

• Wykopaliska archeologiczne.

• Zabawa muzyczna „Koniki biegają”.

• Wykrywacz metali.

• Sekcja Traperska.
• Zabawa „Kowboje i Indianie”.
• Przeciąganie liny.
• Slalom z kankami.
• Rzut piłkami do puszek.
• Trójnogie Rodeo.

FIRMA
PRZYJAZNA
OŚWIACIE

PSZENICA I MLEKO
Gospodarstwo Agroturystyczne Wioska Pod
Kogutem daje możliwość spędzenia wolnego
czasu na łonie natury, na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Teren jest całkowicie
bezpieczny, położony z dala od wielkomiejskiego zgiełku.
• Zwiedzanie mini zoo.
• Poznawanie ziaren zbóż.
• Ręczne robienie pszennych bułeczek.
• Robienie masła starą ręczną metodą.
• Zwiedzanie skansenu maszyn rolniczych i
skansenu masła.
• Pokaz robienia sera – twarogu.
• Zupa pomidorowa z makaronem pszennym
oraz kiełbaski pieczone z pieczywem i herbatą.

• Szukanie skarbu.

• Polowanie na bizony/rzut podkową, rzut kapeluszem na rogi bizona.

• Zabawy rekreacyjne na terenie ośrodka.

• Płukanie złota.

• Samodzielna zabawa na łące zabaw – huśtawki, boisko, piaskownica, piracki plac zabaw.

• Obiad.

• Zagadki w labiryncie.

CENA

CENA

• Miasteczkowy quiz.

od 118 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

• Obiad.

od 98 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

od 108 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad.

CENA

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – zupa i ognisko.

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad.
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FIRMA
PRZYJAZNA
OŚWIACIE

RYCERZEM BYĆ

SANDOMIERZ

STADION NARODOWY

Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku.
Czersk to obecnie urokliwa, otoczona sadami
wieś na wysokiej wiślanej skarpie, niegdyś był
stolicą Ziemi Czerskiej i siedzibą książąt mazowieckich, potem własnością królów polskich.

Sandomierz to zabytkowe miasto o 1000-letniej
historii, położone w zakolu Wisły na lessowych
wzgórzach otoczone przez krainę kwitnących
sadów moreli i jabłoni. W mieście zachowało
się ponad 120 zabytków architektury z różnych
epok. Najcenniejszym zabytkiem jest średniowieczny układ urbanistyczny miasta z kościołem św. Jakuba jako najstarszym obiektem
ceglanym na terenie Polski.

PGE Narodowy to dom piłkarskiej reprezentacji Polski, największa tego typu arena w Polsce
oraz jeden z najnowocześniejszych stadionów
świata.

• Interdyscyplinarne zajęcia dotyczące średniowiecza.
• Barwna opowieść o realiach życia codziennego w średniowieczu. Rozwój cywilizacyjny
i kulturowy na skutek chrystianizacji ziem
polskich.
• Ubiory średniowieczne oraz zbrojownia –
możliwość przymierzenia uzbrojenia.
• Pokaz walki wojów Mieszka I i Magnusa Haroldssona – komesa Mazowsza.
• Zwiedzanie zamku z przewodnikiem.
• Ścieżka bojowa, w tym szranki – nauka walki z użyciem miękkiej broni treningowej i tor
łuczniczy – nauka strzelania z łuku.

• Zbrojownia Rycerska - miejsce w którym
można obejrzeć zbroje z różnych epok,
sprzęt rycerski: hełmy, kolczugi, kusze, łuki,
czyli wszystko, co służyło w różnych epokach
do walki z przeciwnikiem.
• Zwiedzanie z przewodnikiem Podziemnej
Trasy Turystycznej obejmującej podziemne
korytarze i piwnice, które powstawały od
piętnastego wieku kopane przez kupców
sandomierskich.

• Ścieżka grodowa – zabawy plebejskie, do
wyboru - przeciąganie liny, rzut chustką, rzut
podkową, narty bolkowskie lub wczesnośredniowieczne gry planszowe.

• Zwiedzanie z przewodnikiem Sandomierza:
Brama Opatowska, rynek z ratuszem, Collegium Gostomianum, Dom Długosza, katedra
Narodzenia NMP., Spacer do Wąwozu Królowej Jadwigi.

• Obiad.

• Rejs statkiem po Wiśle.

CENA

• Obiad.

od 98 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

CENA

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad.
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• Trasa „Piłkarskie emocje”, podczas której
wizyta m.in. w pomieszczeniach strefy zawodniczej, wykorzystywanych podczas meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej oraz
centrum medialne PGE Narodowego, które
przeznaczone jest dla dziennikarzy. Na koniec wizyty wejście na punkt widokowy.
CENA
od 68 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program.

od 128 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, przewodnika,
program, wyżywienie – obiad.

www.wycieczki.hamak-tur.pl, tel. 606 427 718, mail: ania@hamak-tur.pl
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SYRENKA WARSZAWSKA

SZKOŁA PRZETRWANIA

Syrenka jest bohaterką kilku warszawskich
legend. Według jednej z nich, dawno temu
przypłynęły z Atlantyku na Bałtyk dwie siostry
– syreny, piękne kobiety z rybimi ogonami, zamieszkujące w głębinach mórz. Jedna z nich
upodobała sobie skały w cieśninach duńskich
i do tej pory możemy ją zobaczyć siedzącą na
skale u wejścia do portu w Kopenhadze. Druga
dopłynęła aż do wielkiego nadmorskiego portu
Gdańsk, a potem Wisłą popłynęła w górę jej
biegu. Według legendy u podnóża dzisiejszego
Starego Miasta, mniej więcej w miejscu gdzie
obecnie znajduje się jej pomnik, wyszła z wody
na piaszczysty brzeg, aby odpocząć, a że miejsce się jej spodobało, postanowiła tu zostać.

To niesamowite miejsce położone wśród łąk i
lasów sosnowych w granicach Nadwiślańskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.

• Przyjazd do Zamku Królewskiego w Warszawie.
• Zajęcia edukacyjne – „Legendy Warszawy –
Syrenka”.
• Spektakl teatralny – „O Warszawskiej Syrence”.
• Hamakowa Gra Miejska po Starym Mieście o
Warszawskich Syrenkach.

• Przyjazd do Gospodarstwa Agroturystycznego – zajęcia w grupach.
• Survival.

• Spacer z przewodnikiem.

• Budowanie schronienia typu tipi i szałasy.

• Łazienki Królewskie.

• Nauka węzłów i zabawy z linkami.

• Dawny sklep Mincla na Podwalu.

• Rozpalanie ognia i przyrządzanie posiłku traperskiego (grzanki).

• Dawne sądy – miejsce licytacji kamienicy
Łęckich.

• Marsz terenowy – posługiwanie się mapą i
kompasem oraz rozpoznawanie znaków topograficznych.

• Kościół, w którym modlili się Łęcki i hrabina
Krzeszowska o pomyślność licytacji.

• Zabawy rekreacyjne na terenie ośrodka.

• Teatr Wielki, miejsce pierwszego spotkania
Wokulskiego z Izabelą Łęcką.

Do wyboru przed przyjazdem 2 programy zajęć dodatkowych.

• Mieszkanie i nowy sklep Stanisława Wokulskiego.

• Pierwsza pomoc przedmedyczna.

• Mieszkanie Ignacego Rzeckiego.

• Szyfrowanie wiadomości, odczytywanie listów, nadawanie komunikatów przez krótkofalówkę.

• Pomnik Bolesława Prusa i miejsce dawnej
redakcji Kuriera Warszawskiego.

• Strzelanie do tarcz z pistoletu na kulki (ASG).
• Strzelanie do tarcz z łuków klasycznych.

CENA

• Obiad.

od 78 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

CENA

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad.

SZLAKIEM „LALKI” BOLESŁAWA
PRUSA
Podczas zwiedzania będzie okazja, aby przenieść się do Warszawy XIX wieku i spojrzeć na
miasto oczami autora najbardziej warszawskiej
powieści w dziejach polskiej literatury.

• Obiad.

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

FIRMA
PRZYJAZNA
OŚWIACIE

od 128 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

• Hotel, w którym odbył się bal z okazji otwarcia nowego sklepu Wokulskiego.
• Kościół z tablicą wotywną Bolesława Prusa
i miejsce intencji modlitewnych baronowej
rzeszowskiej.
• Grób Bolesława Prusa na Powązkach.
• Obiad.

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad.

od 68 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, przewodnika,
program, wyżywienie - obiad.

www.wycieczki.hamak-tur.pl, tel. 606 427 718, mail: ania@hamak-tur.pl
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FIRMA
PRZYJAZNA
OŚWIACIE

SZLAKIEM FRYDERYKA
CHOPINA W WARSZAWIE

SZLAKIEM
JANA KOCHANOWSKIEGO

ŚLADAMI JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

Ten wielki kompozytor, urodzony w Żelazowej
Woli, już jako 8-miesięczny chłopiec znalazł się
z rodzicami w Warszawie. Przebywał tutaj 20
lat, pozostawił wiele wspomnień, a my postaramy się je odnaleźć.

Jan Kochanowski to polski poeta epoki renesansu, tłumacz, prepozyt kapituły katedralnej
poznańskiej w latach 1564-1574, poeta nadworny Stefana Batorego w 1579 roku, sekretarz królewski i wojski sandomierski w latach
1579-1584. Urodził się w Sycynie w 1530 roku.
Autor Trenów rozpoczął studia w Akademii Krakowskiej w 1544 roku. Następnie kształcił się
w Królewcu oraz w Padwie, gdzie otrzymał
gruntowną wiedzę humanistyczną. Zwiedził
liczne miasta (Rzym, Paryż, Neapol). Na stałe
do kraju powrócił w 1559 roku. Pierwsze teksty
pisał po łacinie. Przez pewien czas był związany
z dworem królewskim. Po ślubie z Dorotą Podlodowską zamieszkał na stałe w Czarnolesie.

Józef Piłsudski, osoba, którą łączymy z odzyskaniem niepodległości po 123 latach zaborów.
W programie zwiedzania zawarte są miejsca,
gdzie późniejszy marszałek odwiedzał, mieszkał
bądź znajdowały się przedmioty z nim związane.

• Przyjazd do Sycyny. Miejsce urodzenia Jana
Kochanowskiego.

• Galeria, w której przez tydzień można było
obejrzeć Buławę Marszałkowską.

• Przejazd do Zwolenia. Kaplica grobowa rodziny Kochanowskich – miejsce wiecznego
spoczynku Jana z Czarnolasu.

• Miejsce wręczenia Buławy Marszałkowskiej
w dniu 14.11.1918 r.

• Zwiedzanie Muzeum Fryderyka Chopina z
pamiątkami po wieszczu.
• Spacer szlakiem Fryderyka Chopina z przewodnikiem.
• Kościół, w którym pochowane jest serce
Chopina.
• Salonik, ostatnie miejsce przed wyjazdem do
Paryża.
• Miejsce pierwszego publicznego koncertu
8-letniego chłopca.
• Plac Piłsudskiego, czyli pierwsze miejsce zamieszkania w Warszawie.
• Dawna poczta, spod której Fryderyk Chopin
wyjechał z Warszawy w 1831 roku, by tu nigdy nie powrócić.
• Łazienki Królewskie i Pomnik Fryderyka Chopina.
• Stare Powązki i grób rodziny Chopinów.
• Obiad.
CENA
od 88 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad.
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• Przejazd Policznej. Kościół i cmentarz, na
którym zostali pochowani żona, brat i córki
Kochanowskiego.
• Przejazd do Czarnolasu. Muzeum Biograficzne poety, miejsce gdzie tworzył i odpoczywał,
pomnik ukochanej córki Urszuli.

• Przyjazd do Cytadeli – zwiedzanie Cytadeli i
spacer z przewodnikiem .
• Cytadela warszawska – Muzeum X Pawilonu
– cela, w której był więziony Józef Piłsudski.
• Miejsce po dawnym dworcu, na którym wysiadł Piłsudski po powrocie z Magdeburga.
• Pensjonat Panien Romanówien i pierwszy
nocleg w Warszawie.

• Hotel z cukiernią, gdzie były wspaniałe lody,
jadane co niedzielę przez córki Piłsudskiego.
• Pałac Prezydencki.
• „Dom bez kantów”.
• Plac Józefa Piłsudskiego i pomnik.
• Obiad.

• Obiad.

CENA

CENA

od 78 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

od 108 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, przewodnika
program, wyżywienie – obiad.

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, przewodnika,
program, wyżywienie – obiad.

www.wycieczki.hamak-tur.pl, tel. 606 427 718, mail: ania@hamak-tur.pl
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TAJEMNICE ZAMKU I STAREGO
MIASTA
Barokowo - klasycystyczny zamek królewski,
początkowo rezydencja książąt mazowieckich,
od XVI wieku siedziba władz (króla i sejmu).
W 1980 roku wraz z Warszawskim Starym Miastem, Zamek Królewski został wpisany na listę
światowego dziedzictwa UNESCO.
• Przyjazd do Zamku Królewskiego w Warszawie – zajęcia edukacyjne.
• Zamek – 1001 drobiazgów. Zajęcia dają
najmłodszym możliwość poznania historii
Zamku od strony jego ciekawostek. Wędrując po Zamku, uczniowie poznają różne,
często dziwne przedmioty, zgadują do czego
służyły i dowiadują się jacy rzemieślnicy je
wykonywali.
• Spacer z przewodnikiem po Starym Mieście.
• Obiad.
CENA
od 88 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, przewodnika,
program, wyżywienie – obiad.

FIRMA
PRZYJAZNA
OŚWIACIE

WARSZAWSKIE ZOO

WIELKANOC NA WSI

Warszawskie ZOO istnieje od 1928 roku. Na
powierzchni 40 hektarów eksponowanych jest
około 5000 zwierząt należących do 500 gatunków. Są wśród nich zarówno zwierzęta żyjące w
Polsce, ale też liczne okazy egzotyczne.

Wycieczka tematyczna poświęcona historii,
tradycji i zwyczajom wielkanocnym na wsi realizowana w Młynie Gąsiorowo, autentycznej,
dawnej zagrodzie młynarskiej, która została rozbudowana i przystosowana do współczesnych
czasów.

• Przyjazd do warszawskiego ZOO – zajęcia
edukacyjne – Opieka nad zwierzętami egzotycznymi i domowymi.
• Lekcja ma charakter pokazowo-warsztatowy. Dzieci zapoznają się z podstawowymi
zasadami hodowli zwierząt egzotycznych w
domu. Poznają różne karmy dla zwierząt, a
podczas zadań zespołowych segregują produkty żywnościowe, dzieląc je na zdrowe i
niezdrowe dla zwierząt. Ponadto uczniowie w
grupach ustalają menu dla zwierząt roślinożernych, drapieżnych i wszystkożernych. Po
części warsztatowej następuje prezentacja
zwierząt dydaktycznych. Uczniowie mają
więc możliwość bezpośredniego kontaktu z
oswojonymi jaszczurkami, wężami, żółwiami, bezkręgowcami i gadającą papugą.
• Zwiedzanie ZOO.
CENA
od 68 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

• Opowieści o tradycjach i zwyczajach świątecznych na wsi.
• Własnoręczne wykonanie pisanek lub palemek wielkanocnych.
• Warsztaty kulinarne – nauka lepienia pierogów.
• Mazowiecki folklor – polki i oberki kurpiowskie na akordeonie w wykonaniu Gospodyni.
• Poszukiwanie oznak wiosny w przyrodzie.
• Biesiadowanie – zupa i własnoręcznie wykonane przez uczestników świąteczne pierogi.
CENA
od 118 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad.

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program.

www.wycieczki.hamak-tur.pl, tel. 606 427 718, mail: ania@hamak-tur.pl
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FIRMA
PRZYJAZNA
OŚWIACIE

WIELOKULTUROWA ŁÓDŹ

WIOSKA AFRYKAŃSKA

WYPRAWA PIRATÓW

Fenomen wielokulturowej i wielonarodowej Łodzi intryguje od wielu dziesięcioleci. Zagadnienie to wzbudza zainteresowanie zwłaszcza dziś,
gdy miasto i jego mieszkańcy wracają do swojej
tożsamości, budowanej w XIX i XX wieku. O wyjątkowości Łodzi decydował nie tylko gwałtowny
rozwój urbanistyczny i przemysłowy, ale przede
wszystkim skład etniczny jego obywateli. Polacy, Żydzi, Niemcy i Rosjanie mieli bezpośredni
wpływ na jego przemiany w sferach: materialnej, kulturowej, architektonicznej czy religijnej.

Wioska Afrykańska Kuanjamo powstała na wzór
wioski z Angoli, ludzi z plemienia Kuanjamo.
Wioska zbudowana z drewna. W jej przestrzeni znajdują się eksponaty dzikich zwierząt oraz
urządzeń rolniczych stosowanych w Afryce.

Stajnia Wilga to niesamowite miejsce położone
wśród łąk i lasów sosnowych w granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Przy bliskim kontakcie z naturą można wziąć
udział w ciekawych i różnorodnych zajęciach,
prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę,
która gwarantuje dobrą zabawę z elementami
edukacyjnymi.

• Zwiedzanie z przewodnikiem.
• Cmentarz żydowski – największy zachowany
w Europie lub synagoga - skromny obiekt,
jedyny, który przetrwał okupację niemiecką.
• Cerkiew – jedyna w Polsce o dekoracji mauretańskiej.

• Przywitanie przed wioską KUNAJAMO przez
gospodarzy w strojach afrykańskich.
• Pokaz zagrody i zbiorów zgromadzonych w
Afrykańskim Centrum.
• Nauka gry na instrumentach afrykańskich –
gra na DJEMBE - bębny afrykańskie z Afrykańczykiem – warsztaty muzyczne.

• Wędkowanie i połów pereł.
• Konkurencje pirackie – przejście po trapie,
lunety, bitwa morska, ucieczka przed rekinami, bieg w kołach ratunkowych, wyścigi w
płetwach.

• Nauka podstawowych słów w języku suahili.

• Katedra Katolicka – neogotycka monumentalna świątynia podniesiona przez Jana
Pawła II do rangi Bazyliki Mniejszej .

• Ognisko z kiełbaskami.

• Wystawa w Muzeum Miasta „Na wspólnym
podwórku - łódzki tygiel kultur i wyznań”.

• Obchody Święta Wioski – Taniec Maski.

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, przewodnika,
program, wyżywienie - obiad.
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• Afrykańskie Igrzyska.
• Poszukiwanie skarbów z mapą na terenie
ośrodka – zabawa na orientację w terenie.
• Przejażdżka ciuchcią „Mombasa Express”.
• Konkurs wiedzy o Afryce.

od 128 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

• Wyścigi stateczków.

• Wykonanie dla siebie maski w stylu afrykańskim.
• Noszenie koszy i dzbanów na głowie.

CENA

• Morskie tatuaże.

• Zwiedzanie Muzeum Afrykańskiego.

• Zbór ewangelików augsburskich lub reformowanych.

• Obiad.

• Budowanie papierowych statków z pirackimi
flagami.

CENA
od 128 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:

• Szukanie skarbu z mapą.
• Pasowanie na pirata.
• Zabawy na placu zabaw i piaszczystym boisku.
• Obiad.
CENA
od 118 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad.

transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – ognisko z pieczeniem kiełbasek.

www.wycieczki.hamak-tur.pl, tel. 606 427 718, mail: ania@hamak-tur.pl
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Z WIZYTĄ U KRÓLA - WILANÓW
Pałac w Wilanowie – pałac królewski w Warszawie, w Wilanowie Królewskim, barokowy,
wzniesiony w latach 1681–1696 dla króla Jana
III Sobieskiego i Marii Kazimiery według projektu Augustyna Wincentego Locciego, skrzydła
boczne dobudowano w latach 1723–1729[1];
mieści Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Pałac wraz z otaczającym parkiem oraz
zabudowaniami zachował niezmienioną formę
architektoniczną, walory historyczne i artystyczne mimo zaborów, wojen i okupacji. Zespół
pałacowo-parkowy w Wilanowie jest również
miejscem wydarzeń kulturalnych, koncertów i
spotkań.
• Zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu z zewnątrz od strony Parku i frontu.
• Muzeum Pałac w Wilanowie – zajęcia edukacyjne.
• „Wizyta u Króla” w formie dialogu z grupą.
W jej trakcie uczestnicy zwiedzają najstarsze
pomieszczenia Pałacu. Przymierzanie staropolskiej repliki stroju szlacheckiego (podział
na 2 grupy).
• Obiad.
TERMIN (1 dzień) - do ustalenia z biurem
CENA
od 108 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, przewodnika,
program, wyżywienie - obiad.

ZABAWY PLEMION INDIAŃSKICH
Stajnia Wilga to niesamowite miejsce położone
wśród łąk i lasów sosnowych w granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Przy bliskim kontakcie z naturą można wziąć
udział w ciekawych i różnorodnych zajęciach,
prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę,
która gwarantuje dobrą zabawę z elementami
edukacyjnymi.
• Wycinanie i dekorowanie papierowych pióropuszy.
• Indiańskie imiona i malowanie twarzy.
• Budowanie tipi i totemów.
• Zabawy indiańskie – wyścigi jaszczurek, polowanie na bizony, równoważnia czejeńska,
rzut lassem.
• Strzelanie z łuków (na przyssawki).
• Szukanie skarbu z mapą i wypłukiwanie złota.
• Przejażdżki bryczką.
• Zabawy na placu zabaw i piaszczystym boisku.
• Obiad.
CENA

FIRMA
PRZYJAZNA
OŚWIACIE

ZAGRODA BEDNARZA
Zagroda Bednarza to jedyne miejsce w Polsce,
gdzie na żywo można zobaczyć bednarza przy
pracy. Obiekt znajduje się w powiecie łowickim,
w miejscowości Bednary. Sama nazwa miejscowości pochodzi od rzemieślników produkujących naczynia metodą klepkową. Bednarstwo
jest to rzemiosło, które wymarło pod koniec XIX
wieku.
• Pokaz oraz warsztaty bednarstwa tradycyjnego.
• Pokaz wykonania łyżki drewnianej.
• Pokaz produkcji lodów w urządzeniu wykonanym przez bednarza około 100 lat temu.
• Pokaz i warsztaty kiszenia i szatkowania kapusty.
• Pranie i maglowanie – higiena na wsi łowickiej.
• Wiejskie zabawki – w trakcie zajęć dzieci
samodzielnie wykonają lalkę z sitowia, którą
zabiorą do domu.
• Zwiedzanie zagrody – ponad 500 eksponatów.
• Odgłosy wsi łowickiej – głaskanie i karmienie zwierząt w zagrodzie – kozy, owce, kury,
gęsi, indyki.

od 118 zł/os – cena skalkulowana na 45
uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

• Obiad.

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

od 98 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad.

CENA

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie - obiad.

www.wycieczki.hamak-tur.pl, tel. 606 427 718, mail: ania@hamak-tur.pl
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OFERTY WYCIECZEK 1-DNIOWYCH

ZAMEK KRÓLEWSKI i STARE
MIASTO

ŻELAZOWA WOLA, NIEBORÓW
I ARKADIA

Barokowo-klasycystyczny zamek królewski,
początkowo rezydencja książąt mazowieckich,
od XVI wieku siedziba władz (króla i sejmu). W
1980 roku wraz z Warszawskim Starym Miastem, Zamek Królewski został wpisany na listę
światowego dziedzictwa UNESCO.

To jedno z częściej odwiedzanych miejsc na
turystycznej mapie Polski. Tłumy przyciąga
Muzeum Fryderyka Chopina urządzone w dawnym dworku, w którym urodził się jeden z największych geniuszy w dziejach muzyki. Dworek
otoczony jest pięknym, dobrze utrzymanym parkiem, w którym odbywają się niedzielne koncerty muzyki fortepianowej. Muzeum w Nieborowie
i Arkadii powstało w 1945 roku. W jego skład
wchodzą Pałac Radziwiłłów wraz z ogrodem w
Nieborowie i Ogród Romantyczny Heleny Radziwiłłowej w Arkadii.

• Przyjazd na Stare Miasto – zajęcia edukacyjne w Zamku Królewskim w Warszawie, do
wyboru.
• „Bajanie na dywanie” – poznanie magicznego świata Orientu.
• „Spotkanie z Królem” – jak wyglądał król i
czym się zajmował?
• Hamakowa Gra Miejska po Starym Mieście o
Warszawskich Syrenkach.
• Obiad.
CENA
od 98 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie - obiad.
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FIRMA
PRZYJAZNA
OŚWIACIE

ŻYCIE NA WSI
Wycieczka tematyczna poświęcona historii, tradycji dawnego młyna i życia na wsi realizowana
w Młynie Gąsiorowo, autentycznej, dawnej zagrodzie młynarskiej, która została rozbudowana
i przystosowana do współczesnych czasów.
• Staropolskie powitanie przez Gospodarza
ubranego w strój ludowy.
• Historia i tajemnice gospodarstwa.
• Prezentacja budynków wchodzących w skład
siedliska.
• Wizyta w domu szczęśliwych zwierząt – kozy,
kury, kaczki, gęsi.

• Przyjazd do Żelazowej Woli – zajęcia edukacyjne.

• Pogadanka - rodzaje zbóż, różne typy i rodzaje mąki i chleba oraz degustacja.

• Spacer po parku w Żelazowej Woli.

• Warsztaty kulinarne.

• Zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu Radziwiłłów.

• Ręczne wyrabianie ciasta na chleb.

• Zwiedzanie z przewodnikiem Ogrodu Romantycznego Heleny Radziwiłłowej.

• Wypiek pieczywa w tradycyjnym piecu chlebowym opalanym drewnem.

• Obiad.

• Pieczenie podpłomyków nad ogniskiem.

CENA

CENA

od 118 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

od 118 zł/os - cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:

transport, ubezpieczenie, pilota, przewodnika,
program, wyżywienie – obiad.

transport, ubezpieczenie, pilota, program, wyżywienie – obiad.

• Własnoręczne wykonanie chlebów.

www.wycieczki.hamak-tur.pl, tel. 606 427 718, mail: ania@hamak-tur.pl

SPACERUJĘ – POZNAJĘ

FIRMA
FIRMA
PRZYJAZNA
PRZYJAZNA
OŚWIACIE
OŚWIACIE

100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI
WARSZAWY

ARCHITEKTURA WARSZAWY NA
PRZESTRZENI WIEKÓW

ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
I UJAZDÓW

To spacer śladami Marszałka Piłsudskiego
oraz osób, które odegrały kluczową rolę w
kształtowaniu Państwa Polskiego (m.in: Roman
Dmowski, Ignacy Mościcki, Ignacy Paderewski,
Stanisław Wojciechowski). W trakcie wędrówki
poruszymy tematy związane z realiami życia
mieszkańców wolnej na nowo Polski.

To spacer, którego celem jest pokazanie różnorodności architektonicznej Warszawy i przedstawienie jak zmieniła się zabudowa miasta na
przestrzeni wieków. Podczas spaceru pokazane
będą najciekawsze budynki z różnych okresów
w architekturze wraz z przedstawieniem ich
krótkiej historii i jaką funkcję sprawują obecnie. Spacer obejmuje zwiedzanie obiektów z
zewnątrz, bez wstępu do obiektów.

Łazienki Królewskie to zespół pałacowo-ogrodowy w Warszawie założony w XVIII wieku przez
Stanisława Augusta Poniatowskiego znajdujące się w rejonie Ujazdowa. Spacer obejmuje
zwiedzanie obiektów z zewnątrz, bez wstępu do
obiektów.

MIEJSCE ZBIÓRKI: Kolumna Zygmunta na
Placu Zamkowym.

CZAS SPACERU: ok 3-4 godziny, w trakcie
przerwa na zakup pamiątek i posiłek we własnym zakresie.

MIEJSCE ZBIÓRKI: pomniki Piłsudskiego
przy Belwederze.
CZAS SPACERU: ok 3-4 godziny, w trakcie
przerwa na zakup pamiątek i posiłek we własnym zakresie.
DŁUGOŚĆ SPACERU: ok 5 kilometrów.
• Pomniki Piłsudskiego przy Belwederze.
• Zwiedzanie Belwederu.
- Wystawa poświęcona Marszałkowi Józefowi
Piłsudskiemu.
- Sala historii Orderu Wojennego Virtuti
Militari.
- Kaplica Belwederska.
- Rekonstruowany Gabinet Marszałka
Piłsudskiego.
• Wizyta w Łazienkach Królewskich.
• Pomnik Romana Dmowskiego na Placu na
Rozdrożu.
• Pomnik Ignacego Paderewskiego w Łazienkach.

CZAS SPACERU: ok 3-4 godziny, w trakcie
przerwa na zakup pamiątek i posiłek we własnym zakresie.
DŁUGOŚĆ SPACERU: ok 5 kilometrów.
• Stare Miasto – Starówka, Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela, Zamek Królewski, Pałac Małachowskich (ob. Siedziba ZG
PTTK).

- Pałac na Wodzie, Amfiteatr.
- Stara Pomarańczarnia.
- Pałac Myślewicki.
• Osiedle Jazdów.

• Plac Piłsudskiego, Gmach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja, Kościół
Ewangelicko-Augsburski św. Trójcy.

• Hotel Polonia Palace.

• Rotunda.

- Pomniki Marszałka.

• Pałac Kultury i Nauki.

- Tzw. Pomnik Peowiaka.

• Dworzec Centralny.

- Grób Nieznanego Żołnierza.

• Marriott.

CENA
od 25 zł/os cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
przewodnika, program, ubezpieczenie.

• Złote Tarasy.

- Krypta w której znajduje się grób Gabriela
Narutowicza.

• Złota 44.

- Tablice nagrobne prezydentów Ignacego
Mościckiego i Stanisława Wojciechowskiego.

od 25 zł/os cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

Maksymalna wielkość grupy to 25 osób z nauczycielami.

- Pomnik Fryderyka Chopina.

• Trakt Królewski – Pałac Czartoryskich-Potockich (ob. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego), Pałac Radziwiłłów (Pałac Prezydencki), Hotel Bristol.

• Plac Piłsudskiego.

od 35 zł/os cena skalkulowana na 16-23
uczestników + 2 osoby kadry ze szkoły.

• Łazienki Królewskie.

• Zamek Ujazdowski.

• Domy Towarowe Centrum.

CENA

DŁUGOŚĆ SPACERU: ok 5 kilometrów.

• Teatr Wielki Opera Narodowa.

• Pomnik Wincentego Witosa przy Placu
Trzech Krzyży.

• Wizyta w Katedrze Św. Jana.

MIEJSCE ZBIÓRKI: Wejście do Łazienek
Królewskich na wprost Pomnika Fryderyka Chopina.

CENA

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
przewodnika, program, ubezpieczenie.

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
przewodnika, program, ubezpieczenie, wstępy.
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SPACERUJĘ – POZNAJĘ

STARE POWĄZKI i CMENTARZ
WOJSKOWY NA POWĄZKACH

ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Stare Powązki - najpiękniejszy i najstarszy
cmentarz Warszawy. Cmentarz Wojskowy - pochowani zostali na nim żołnierze walczący podczas powstania listopadowego, styczniowego,
wielkopolskiego, powstań śląskich, podczas
wojny polsko-bolszewickiej, przewrotu majowego, jak również kampanii wrześniowej, I i II
wojnie światowej. Jest to również miejsce pochówku wielu znanych i popularnych postaci
m.in. Zbigniewa Religi, Władysława Szpilmana,
Kazimierza Deyny i wielu innych.

Powstanie warszawskie – wystąpienie zbrojne
przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową
w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych
struktur Polskiego Państwa Podziemnego.
Celem spaceru jest zapoznanie uczestników
z najważniejszymi miejscami i wydarzeniami
związanym z Powstaniem Warszawskim. Spacer odbywa się w formie gry miejskiej wraz z
komentarzem przewodnika.

MIEJSCE ZBIÓRKI: Kościół św. Karola Boromeusza – przy wejściu od ul. Powązkowskie.j

MIEJSCE ZBIÓRKI: ul. Krasińskiego 31.
Klasztor Sióstr Nazaretanek.

CZAS SPACERU: ok 3-4 godziny.

CZAS SPACERU: ok 4 godziny, w trakcie przerwa na zakup pamiątek i posiłek we własnym
zakresie.

DŁUGOŚĆ SPACERU: ok 4 kilometry.
• Stare Powązki.

DŁUGOŚĆ SPACERU: ok 10 kilometrów.

- Aleja Zasłużonych.

• ul. Krasińskiego 31. Klasztor Sióstr Nazaretanek.

- Katakumby.
• Cmentarz Wojskowy.

FIRMA
PRZYJAZNA
OŚWIACIE

WARSZAWSKIE JUDAICA
W Warszawie, mimo katastrof jakie spotkały
społeczność żydowską podczas II wojny światowej, nadal można nadal zobaczyć ślady wielowiekowego sąsiedztwa, które oddziałują też na
współczesne oblicze tego niezwykłego miasta.
Celem spaceru jest przedstawienie historii Żydów w Warszawie od XV wieku do współczesności i ich roli we współczesnej kulturze.
MIEJSCE ZBIÓRKI: Metro Świętokrzyska,
parking przy ul. Zielnej.
CZAS SPACERU: ok 3-4 godziny, w trakcie
przerwa na zakup pamiątek i posiłek we własnym zakresie.
DŁUGOŚĆ SPACERU: ok 5 kilometrów.
• Ulica Próżna. Miejsce corocznego festiwalu
„Warszawa Singera”.
• Menora InfoPunkt & Charlotte Menora.
Punkt Informacji oraz kawiarnia żydowska.
• Synagoga im. Małżonków Nożyków. Zwiedzanie z przewodnikiem jedynej przedwojennej
Synagogi.

- Powstańcy listopadowi i styczniowi.

• ul. Popiełuszki róg Krasińskiego 22. Tablica
upamiętniająca „szczury kanałowe”.

- Rosjanie z armii carskiej.

• ul. Hozjusza 2. Kościół św. St. Kostki.

- Mogiły obrońców kraju z 1920 roku.

• Ulica Twarda 6. „Biały Budynek”. Siedziba
Gminy Żydowskiej.

• ul. Mickiewicza róg Zajączka. Pomnik ku czci
żołnierzy AK poległych w ataku na Dworzec
Gdański.

• Ulica Chłodna 20. „Kamienica Pod Zegarem”.

• ul. Słomińskiego róg Dawidowskiego. Skwer
im. Batalionu „Czata 49”.

• Ulica Chłodna 22. Miejsce gdzie była kładka.

- Mogiły Juliana Marchlewskiego i Karola
Świerczewskiego, którzy wkroczyli do
Polski z Armią Czerwoną dowódcy AK z
Tadeuszem Komorowskim „Borem” na
czele.
- Bohaterowie Polski Podziemnej i Powstania Warszawskiego, w tym bohaterowie
książki „Kamienie na Szaniec”.
- Komunistyczna elita z Bolesławem Bierutem i Wiesławem Gomułką.
- Aleja słynnych Polaków wielu znanych
i popularnych postaci m.in. Zbigniewa
Religi, Władysława Szpilmana, Kazimierza
Deyny.
- Tzw. Kwatera Pamięci Ofiar Katastrofy
Smoleńskiej – tych, którzy zginęli w
katastrofie prezydenckiego samolotu
10.04.2010 r.
CENA
od 35 zł/os cena skalkulowana na 24-32
uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

• ul. Gen. Wł. Andersa. Skwer im. batalionu
harcerskiego „Wigry”.
• ul. Długa 29. Reduta powstańcza zwana „Reduta Matki Boskiej”.
• ul. Podwale. Pomnik Małego Powstańca.
• Plac Krasińskich. Pomnik Powstania Warszawskiego.
• Plac Powstańców Warszawy.
• ul. Bracka 5. Symboliczna mogiła powstańcza Antoniego Godlewskiego – „Antka Rozpylacza”.
• Aleje Jerozolimskie 11/19. Tablica upamiętniająca śmierć „Antka Rozpylacza”.

• Ulica Waliców. Mur Getta.
• Ulica Prosta 51. Właz, którym w maju 1943
r. wydostało się z getta kilkudziesięciu powstańców, w tym Marek Edelman.
• Fragment muru getta przy ul. Siennej 55.
CENA
od 25 zł/os cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.
W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.
CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
przewodnika, program, ubezpieczenie.

• ul. Wilcza 35/41. Tablica upamiętniająca
działalność Harcerskiej Poczty Polowej.
CENA

Maksymalna wielkość grupy to 35 osób z nauczycielami.

od 25 zł/os cena skalkulowana na 45 uczestników + 3 osoby kadry ze szkoły.

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:

W przypadku innej ilości uczestników oraz kadry cena zostanie skalkulowana wg zapotrzebowania.

przewodnika, program, ubezpieczenie.

• Dom Kreta. Najwęższy dom na świecie.

CENA KOMPLEKSOWA OBEJMUJE:
przewodnika, program, ubezpieczenie, odznakę
małego powstańca.
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FIRMA
PRZYJAZNA
OŚWIACIE
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ORGANIZUJEMY RÓWNIEŻ WYCIECZKI KILKUDNIOWE
ORAZ ZIELONE SZKOŁY
O CHARAKTERZE TURYSTYCZNYM, SPORTOWYM
I EDUKACYJNYM

FIRMA
PRZYJAZNA
OŚWIACIE

WYJAZDY INTEGRACYJNE
DLA NAUCZYCIELI
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FIRMA
PRZYJAZNA
OŚWIACIE

FIRMA
PRZYJAZNA
OŚWIACIE
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