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O NAS 

ANIMUS - z łaciny: 
duch, dusza, odwaga, 

rozum, umysł. 

Akademia ANIMUS to   15 lat organizacji zajęć nauki pływania, szkoleń ratowniczych  
i udzielania pierwszej pomocy, a także ponad 10 lat organizacji imprez turystycznych. 
To efekt pasji, zaangażowania, doświadczenia oraz pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami 
dorosłymi. 

Nasz zespół to grupa pedagogów, instruktorów i wychowawców pracujących z sobą na co 
dzień oraz kilkudziesięciu licencjonowanych pilotów, przewodników, ratowników i innych 
specjalistów realizujących z nami imprezy turystyczne, a także szkolenia. To,  co nas łączy   i 
pomaga w pracy to zainteresowania, ciekawość świata, otwartość, elastyczność, ciągła 
chęć uczenia się. 

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo, wysoka jakość usług, satysfakcja uczestników 
wyjazdów i szkoleń. 

Jesteśmy organizatorem wyjazdów szkolnych oraz dla osób dorosłych. Nasze imprezy 
realizujemy w Polsce i za granicą. Współpracujemy ze sprawdzonymi hotelami, pensjonatami, 
ośrodkami wypoczynkowymi oraz przewoźnikami gwarantującymi bezpieczny transport  
o wysokim standardzie. Z każdym kolejnym sezonem podnosimy poziom naszych usług. 

Z wielką satysfakcją przedstawiamy Państwu niniejszy katalog z naszymi propozycjami 
wycieczek i wyjazdów grupowych oraz zielonych szkół na sezon 2017/2018, który 
przygotowaliśmy biorąc pod uwagę Państwa sugestie i rady. 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wyjazdem w inne miejsce niż przedstawione 
propozycje, prosimy o kontakt, a my zrobimy  resztę. 

Ponadto, zapraszamy na nasze stałe imprez turystyczne corocznie organizowane przez 
Akademię ANIMUS dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz rodzin. 
Należą do nich: 
- Sylwester i Nowy Rok w Tatrach, 
- zimowe obozy narciarsko - snowboardowe w Austrii i w Polsce, 
- obozy i wyjazdy letnie krajowe i zagraniczne. 

 
Zapraszamy do obserwowania naszej strony internetowej www.akademiaanimus.pl oraz 

naszego profilu Akademia Animus na Facebook-u. To tam właśnie najwcześniej pojawiają 
się oferty naszych imprez. 

Oddając ten katalog w Państwa ręce dziękujemy za dotychczasową i mamy nadzieję na 
kolejny sezon wspaniałej współpracy. 

 
Zorganizujemy wszystko, wszędzie i dla każdego. Wystarczy tylko skontaktować się z nami 

i określić swoje potrzeby oraz budżet. My zrobimy resztę. 

W imieniu Akademii ANIMUS 
zapraszam na wspólny wyjazd 

Albert FRĄCZYK 

http://www.akademiaanimus.pl/
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OFERTA 
Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym katalogiem. Znajdą w nim Państwo wycieczki jedno 
i kilkudniowe, wyjazdy zarówno nad morze jak i w góry. Jeśli nie znajdziecie Państwo 
odpowiadającej oferty, prosimy o kontakt, przygotujemy nową propozycję. Przedstawione 
programy możemy modyfikować zgodnie z oczekiwaniami grupy, ich elementy są zamienne. 
Atrakcje wymienione jako OPCJONALNE wymagają odrębnej kalkulacji i są na zapytanie. Kwota 
za bilety wstępów jest orientacyjna, może ulec zmianie w zależności od wybranych atrakcji. 

CENA 
Propozycje wyjazdów zostały skalkulowane dla grupy 45 uczestników + opiekunowie gratis, 
przy wyjeździe ze Świdwina. W przypadku innej liczby osób lub innego miejsca wyjazdu cena 
zostanie ponownie skalkulowana. 

UMOWA 
Po ustaleniu szczegółów wyjazdu i zapoznaniu się z ofertą przygotujemy dla Państwa umowę, 
którą otrzymają Państwo do zapoznania się wraz z warunkami uczestnictwa. Po potwierdzeniu 
ustaleń, podpiszemy umowę. 

PŁATNOŚCI 
Przy podpisaniu umowy należy wpłacić zadatek w wysokości do 30% ceny imprezy. 
Pozostałą kwotę należy wpłacić na miesiąc przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. 

REZYGNACJA 
W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej zwrot kosztów następuje zgodnie z warunkami 
uczestnictwa. Rezygnacja z imprezy musi nastąpić pisemnie. 

UBEZPIECZENIE 
Każdy uczestnik naszej imprezy ubezpieczony jest od następstw nieszczęśliwych wypadków 
NNW na kwotę do 10 000 zł oraz, w przypadku imprez zagranicznych, kosztów leczenia za 
granicą KL na kwotę do 80 000 zł. Lista uczestników do ubezpieczenia musi być dostarczona 
do nas najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem na imprezę turystyczną, zgodnie z wzorem tabeli 
wysłanej przez nasze biuro. 

Jeśli Twojej wymarzonej wycieczki nie ma w tym katalogu, skontaktuj się z nami a my 
przygotujemy jej program. NAPISZ lub ZADZWOŃ. Chętnie umówimy się na spotkanie i 
ustalimy szczegóły wyjazdu. 

Jesteśmy gotowi zorganizować imprezę turystyczną dla każdej grupy, z  wyjazdem  
z dowolnego miejsca i w każdym kierunku. 

Zapraszamy po wycieczkę! 

Akademia ANIMUS Albert Frączyk 
Park Wodny Relax w Świdwinie, 
Plac Sybiraków 1, 78-300  Świdwin 

Kom. 534 150 545  lub  600 884 310 
E-mail: biuro@akademiaanimus.pl 

FB Akademia Animus 
www.akademiaanimus.pl 

mailto:biuro@akademiaanimus.pl
http://www.akademiaanimus.pl/
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NASZE STAŁE IMPREZY 

Zapraszamy na nasze stałe imprez turystyczne corocznie organizowane przez Akademię ANIMUS 
dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz rodzin. Poniżej przedstawiamy regiony, do których wyjeżdżamy 
i ramowe programy wyjazdów. W celu otrzymania pełnej oferty naszych wyjazdów zapraszamy do 
kontaktu z naszym biurem oraz na naszą stronę www.akademiaanimus.pl 

 

SYLWESTER I NOWY ROK W TATRACH - MAŁE CICHE, ZAKOPANE, BIAŁKA TATRZAŃSKA 

Dorośli, wyjazd rodzinny, dla grupy przyjaciół. 
Termin: 27.12.2017 - 02.01.2018 r. - 6/7 dni 
Miejsce: Dom Wczasowy Tatry, Małe Ciche. 

W programie miedzy innymi: 
- Zakopane - spacer po Krupówkach; 
- wyjazd do Aquaparku TERMY BANIA; 
- wyjazdy na stok - Stacja Narciarska Małe Ciche, 

Kotelnica w Białce Tatrzańskiej; 
- wieczorne spotkania integracyjne, karaoke; 
- zabawa sylwestrowo - noworoczna z zastawionym 

stołem i napitkami, ciepłe i zimne dania, przekąski, 
ciepłe i zimne napoje. 

Cena i szczegóły wyjazdu na: www.akademiaanimus.pl / turystyka / obozy i wyjazdy zimowe 
 

 

OBÓZ NARCIARSKO - SNOWBOARDOWY AUSTRIA 2018 

Grupy szkoleniowe - Narty i Snowboard, 
Dzieci, młodzież, dorośli, wyjazd rodzinny, 
dla grupy przyjaciół. 
Termin: 12.01 - 21.01.2018 r. 
Miejsce: Hotel Post, Fusch, Austria. 
Europa Sport Region - Kaprun, Zell am See, 
Lodowiec Kitzsteinhorn, 

 
W programie miedzy innymi: 
- 6 dni szkolenia i intensywnej jazdy na nartach 

i snowboardzie pod nadzorem licencjonowanych 
instruktorów, 

- zajęcia w grupach narciarskich i snowboardowych 
z podziałem wg poziomu umiejętności, 

- wykłady na temat bezpieczeństwa na stoku, 
- wykłady na temat sprzętu narciarskiego  i snowboardowego, 
- zabawy,  zajęcia integracyjne, karaoke. 

Cena i szczegóły wyjazdu na: www.akademiaanimus.pl / turystyka / obozy i wyjazdy zimowe 

http://www.akademiaanimus.pl/
http://www.akademiaanimus.pl/
http://www.akademiaanimus.pl/
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OBÓZ NARCIARSKO - SNOWBOARDOWY SZKLARSKA PORĘBA 2018 
OBÓZ NARCIARSKO - SNOWBOARDOWY MAŁE CICHE 2018 

Grupy szkoleniowe - Narty i Snowboard dla początkujących i średniozaawansowanych, 
Dzieci, młodzież, dorośli, wyjazd rodzinny, dla grupy przyjaciół. 
Termin: 22.01 - 28.01.2018 r. 
Miejsce: 
- Dom Wczasowy Jaś, Szklarska Poręba, Ski Arena Szrenica Szklarska Poręba, 
- Dom Wczasowy Tatry, Małe Ciche, Stacja Narciarska Małe Ciche, 

 

 
W programie miedzy innymi: 
- nauka jazdy na nartach i snowboardzie pod 

nadzorem  licencjonowanych instruktorów, 
- zajęcia w grupach narciarskich i snowboardowych 

z podziałem wg poziomu umiejętności, 
- wykłady na temat bezpieczeństwa na stoku, 
- wykłady na temat sprzętu narciarskiego 

i snowboardowego, 
- zabawy,  zajęcia integracyjne, karaoke. 

Cena i szczegóły wyjazdu na: www.akademiaanimus.pl / turystyka / obozy i wyjazdy zimowe 
 
 
 

 

OBÓZ LETNI HISZPANIA – Paryż, Barcelona, Costa Brava 2018 

Dzieci, młodzież, dorośli. 
Termin: wakacje letnie 2018 r. – I turnus 
Miejsce: 
Hotel Surf Mar, Lloret de Mar, Girona, Hiszpania. 

 

 
W programie miedzy innymi: 
- Paryż - po drodze do Hiszpanii zwiedzanie 

stolicy Francji, 
- Lloret de Mar - siedmiodniowy wypoczynek 

w komfortowym hotelu na Costa Brava, 
- Barcelona - zwiedzanie najciekawszych miejsc. 

Cena i szczegóły wyjazdu na: www.akademiaanimus.pl / turystyka / obozy i wyjazdy letnie 

http://www.akademiaanimus.pl/
http://www.akademiaanimus.pl/
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OBÓZ LETNI KASZUBY 2018 

Dzieci, Młodzież 
Termin: wakacje letnie 2018r. – II, III turnus, grupy profilowane 
Miejsce: Ośrodek Kolonijno - Wypoczynkowy Beaver, Wiele. 

W programie między innymi: 
- water zoorbing, 
- sky master, 
- quady, 
- paintball, 
- mtb, turystyka na dwóch kółkach, 
- park linowy, ścianka wspinaczkowa, 
- łucznictwo i strzelectwo, 
- spływ kajakowy, gry i zadania terenowe, 
- liga obozowa, gry i zabawy integracyjne, 
- pakiet wodny - banan, koło, platforma ratownicza 

i inne zabawki ślizgowe holowane przez skutery 
wodne i łodzie motorowe, kajaki, rower wodny, plażowanie, waterball, samoratownictwo wodne, 
doskonalenie umiejętności pływackich, 

- ognisko, karaoke, dyskoteka. 

Cena i szczegóły wyjazdów na: www.akademiaanimus.pl / turystyka / obozy i wyjazdy letnie 
 
 
 

 

 

Zapraszamy do obserwowania naszej strony internetowej www.akademiaanimus.pl oraz naszego 

profilu Akademia Animus na Facebook-u. To tam właśnie najwcześniej pojawiają się oferty naszych 

imprez. 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, opiekunów, wychowawców do stałej współpracy przy 

organizacji naszych imprez na atrakcyjnych warunkach. 

Zorganizujemy wszystko, wszędzie i  dla każdego. Wystarczy tylko skontaktować się z  nami i 

określić swoje potrzeby oraz budżet. My zrobimy resztę. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akademia ANIMUS Albert Frączyk 
Park Wodny Relax w Świdwinie, 
Plac Sybiraków 1, 78-300  Świdwin 

Kom. 534 150 545  lub  600 884 310 
E-mail: biuro@akademiaanimus.pl 

FB Akademia Animus 
www.akademiaanimus.pl 

http://www.akademiaanimus.pl/
http://www.akademiaanimus.pl/
mailto:biuro@akademiaanimus.pl
http://www.akademiaanimus.pl/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Wspaniałe propozycje wyjazdów dla najmłodszych, 
zapraszamy klasy szkolne i grupy przedszkolaków do pobliskich miejsc 

na całodzienną zabawę połączoną z nauką. 
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CENA ZAWIERA: 
transport, opłaty drogowe 

i parkingowe, ubezpieczenie, 
pilota wycieczki, 

OPIEKUNOWIE GRATIS! 

WYCIECZKI 
JEDNODNIOWE 
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CZAPLINEK  + SŁAWOGRÓD 
+ ZAMEK DRAHIM 

 
Zgłębimy sztukę kulinarną w „Wiejskim 
Gospodarstwie Edukacyjnym”, w pięknym 
otoczeniu ponad  300-letniego  dworku z 
tradycją. 

Warsztaty kulinarne; 
Udział w przygotowaniu wypieków; 
Poznanie domowych obyczajów; 
Zdobycie  „Certyfikatu Piernikarstwa”. 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu z posiłkiem ok. 55 zł/os. 

 
 

 

 

Odwiedzimy wczesnośredniowieczny gród 
słowiański. Przeniesiemy się do czasów 
przodków, spotkamy się z historią w zamku 
Joannitów i miło spędzimy czas w Czaplinku, 
nad malowniczym Jeziorem Drawskim. 

Sławogród; 
Zamek Drahim; 
Jezioro Drawskie. 

Opcjonalnie 
- różne pakiety gier i zabaw w Sławogrodzie; 
- pieczenie podpłomyka; 
- możliwość zorganizowania posiłku. 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu ok. 20-30 zł/os. 

BEŁCZNA 

OGRODY HORTULUS W DOBRZYCY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spacer po największej w regionie Szkółce Roślin 
Ozdobnych, zobaczymy ogrody tematyczne m.in. 
ogród japoński, zmysłów, różany, niezwykła 
feeria kolorów i zapachów. Możliwość zakupu 
roślin. 

Opcjonalnie: 
- zwiedzanie ogrodów z przewodnikiem; 
- lekcja przyrodnicza; 
- ogrody z labiryntem i wieżą widokową; 
- gra plenerowa Labirynt Mocy. 

Dodatkowo płatne: 
bilet wstępu ok. 15-28 zł/os. 
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KOSZALIN + MIELNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

W Koszalinie weźmiemy udział w lekcji muzea- 
lnej na wybrany temat, wejdziemy do katedry 
i pokonamy 140 schodów wieży widokowej by 
podziwiać panoramę Pomorza. Na końcu 
wycieczki odprężymy się nad morzem. 

zabytkowa zagroda rybacka; 
Fabryka Zabawek Pluszowych; 
Góra Chełmska; 
pomnik Morsa w Mielnie. 

 
 
 

Opcjonalnie: 
- Fly Park - park trampolin 
- czas na zakupy w galerii handlowej; 
- Wioska Hobbitów w Sierakowie  Sławieńskim; 
- Żydowo –zwiedzanie elektrowni  wodnej; 
- możliwość  zorganizowania posiłku. 

 

 
Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu ok. 20 zł/os. 

POMERANIA PARK ROZRYWKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaledwie 14 km od Kołobrzegu. Nowe miejsce 
na mapie turystycznej Polski, pełen atrakcji 
fun park, możliwość zabawy przez cały dzień. 

 

 
całoroczna hala zabaw (plac zabaw, 
zjeżdżalnie, baseny z piłkami, małpi gaj); 
drabinki, ślizgawki; 
dmuchany plac zabaw; 
strefa karuzel; 
Wioska Wikingów i wiele innych atrakcji. 

 
 

Opcjonalnie: 
- gra terenowa ”Poszukiwacze Skarbów”; 
- lekcja w Wiosce Wikingów; 
- możliwość zamówienia posiłku; 
- pobyt w Pomerani można wzbogacić o wizytę 

w Kołobrzegu 

 

 
Dodatkowo płatne: 
bilet wstępu: całodzienny ok. 39 zł/os.; 

2 godzinny ok. 29 zł/os. 
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CHLEBOWY DOM MARIANOWO KOŁOBRZEG + DZIKI ZACHÓD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gospodarstwo Agroturystyczne  -  udział 
w warsztatach, podczas którym dzieci zgłębią 
tajniki piekarniczo-ciastkarskie. 

 

 
W programie: 

przemiał ziaren zboża żarnami na mąkę; 
zapoznanie się z walorami odżywczymi; 
mąki mielonej żarnami w pieczywie; 
wyrób podpłomyków 
(do spożycia z konfiturą na drugie śniadanie); 

ciasteczka cynamonowe z posypką; 
ciasteczka kruche z posypką; 
ciasteczka piernikowe; 
drożdżówki nadziewane; 
chlebek z makiem; 
przejażdżka pojazdem 
wycieczkowo-spacerowym; 
poczęstunek pizzą wyrabianą na miejscu. 

 
 

Dodatkowo płatne: 
bilet wstępu ok. 45 zł/os. 

Nadmorska przygoda wzbogacona o pobyt 
w miasteczku westernowym Dziki Zachód 
w Zieleniewie, podczas którego zobaczymy 
pokazy kaskaderskie, miasteczko western, 
wioskę indiańską, mini ZOO i wiele innych 
atrakcji. 

PARK  ROZRYWKI ZIELENIEWO 
- 3 godzinny program animacyjny; 
KOŁOBRZEG –spacer po molo; 
wejście na latarnię morską; 
katedra, ratusz. 

 
 

Opcjonalnie: 
- możliwość zamówienia posiłku dla grupy; 
- rejs statkiem Viking; 
- Muzeum Oręża Polskiego. 

 
 
 
 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu ok. 36 zł/os. 
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WRZOSOWO W pradolinie rzeki Grabowej odwiedzimy 
Gospodarstwo Edukacyjne „W Labiryntach”, 
gdzie czeka nas przygoda z labiryntami, gry, 
zabawy terenowe, mega-bańki mydlane, 
balonowe katapulty. Wspaniała zabawa, 
edukacja i integracja dla grup! 

Wioska Labiryntów i Źródeł. 

Opcjonalnie: 
- możliwość zamówienia posiłku 

w gospodarstwie lub zorganizowania ogniska; 
- Darłówko- czas dla grupy nad morzem. 

Dodatkowo płatne: 
bilet wstępu ok. 29 zł/os. 

 

Odwiedzimy Park Dinozaurów, urządzimy safari, 
wstąpimy do Muzeum Minerałów i zmienimy 
się w małych Paleontologów. 

Zabawa i edukacja 
w BAŁTYCKIM PARKU DINOZAURÓW 

Opcjonalnie: 
- park linowy; 
- mini golf; 
- możliwość zamówienia posiłku . 

Dodatkowo płatne: 
bilet wstępu ok. 17 zł/os. 

 
SŁOWIŃSKI  PARK NARODOWY 

 
 

PAPROTY  
Pospacerujemy po ruchomych wydmach, 
wejdziemy na latarnię morską, a na edukacyjnej 
ścieżce poznamy przyrodę Słowińskiego Parku 
Narodowego. 

Smołdzino –Muzeum Słowińskiego PN; 
Kluki - Skansen Muzeum Wsi Słowińskiej; 
Czołpino –latarnia morska; 
Rowokół  –wieża widokowa. 

Opcjonalnie: 
- możliwość zorganizowania posiłku. 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu ok. 25 zł/os. 
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DARŁOWO + DARŁÓWKO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwiedzimy z przewodnikiem Zamek Książąt 
Pomorskich w Darłowie, pospacerujemy po 
starówce, następnie przejedziemy do Darłówka 
by przejść rozsuwanym mostem. Na końcu 
wycieczki 2- godzinny pobyt w Parku Wodnym. 

 
Zamek Książąt Pomorskich; 
Latarnia morska i rozsuwany most 
w Darłówku; 
Park Wodny „JAN”. 

 
 

Opcjonalnie: 
- lekcja muzealna na Zamku; 
- możliwość zamiany zwiedzania Zamku Książąt 

Pomorskich na „LEONARDIĘ”- królestwo gier 
drewnianych; 

- możliwość zorganizowania posiłku. 

 

 
Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu ok. 35 zł/os. 

WOLIŃSKI PARK NARODOWY 
+ MIĘDZYZDROJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapoznamy się z przyrodą parku, a w pobliskich 
Międzyzdrojach przejdziemy Promenadą Gwiazd 
z odciskami dłoni sławnych osób. Atrakcyjne 
miejsca w otoczeniu Wolińskiego Parku 
Narodowego umożliwiają skomponowanie 
własnej wycieczki w zależności  od preferencji  
i zainteresowań grupy. 

Międzyzdroje-spacer promenadą; 
Muzeum Figur Woskowych; 
Rezerwat Żubrów; 
Punkt widokowy Wzgórze Zielonka; 
Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego PN; 
Jezioro Turkusowe w Wapnicy. 

Opcjonalnie: 
- BUNKIER V3 - ekspozycja tajnej broni niemieckiej 

z czasów II wojny światowej; 
- ŚWINOUJŚCIE - Fort Gerharda, latarnia morska, 

Stawa Młyny; 
- TRZĘSACZ- Multimedialne Muzeum na Klifie, 

położne na południku 15. ruiny kościółka; 
- WOLIN - Centrum Słowian i Wikingów - warsztaty, 

gry, zabawy historyczne , lekcje żywej historii, 
pokazy i nauka dawnych rzemiosł; 

- KARSIBÓR – „Wyspa Skarbów” gospodarstwo 
agroturystyczne; 3 godzinny program m.in.: 
zabawy plenerowe, lot na miotle, zwiedzanie 
skarbca, strzelanie z łuku; 

- możliwość zorganizowania posiłku. 

Dodatkowo płatne: bilety wstępu ok. 20 zł/os. 
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BYDGOSZCZ DOLINA CHARLOTTY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwiążemy ciekawe naukowe zagadki, pomoże 
nam w tym Prof. Ciekawski, ponadto będzie 
czas na zabawę w Family Park, pospacerujemy 
też po pięknie odrestaurowanej Wyspie 
Młyńskiej. 

 
FAMILY PARK 3,5 godzinne interaktywne 
zajęcia edukacyjne z Prof. Ciekawskim lub 
2,5 godzinny pobyt na sali zabaw, m.in.: 
dmuchany zamek, małpi gaj, armatki, 
kręgle, ścianka wspinaczkowa; 
spacer po Wyspie Młyńskiej. 

Przejdziemy w okolice Słupska by wkroczyć 
w świat dziecięcych bajek, wziąć udział w ZOO 
Safari na wodzie i poznać królestwo zwierząt. 

 

 
Fokarium; 
ZOO; 
Kraina Bajek; 
rejs łodzią czyli wodne ZOO safari, 
podczas którego dopłyniemy do różnych 
wysepek tematycznych; 
czas dla grupy na placu zabaw. 

 

Opcjonalnie: 
- Muzeum Mydła i Historii Brudu - warsztaty 

wyrobu mydełek; 
- Manufaktura słodyczy - słodkie warsztaty 

wyrobu cukierków i lizaków; 
- MYŚLĘCINEK wizyta w ZOO; 
- park rozrywki „Zaginiony świat”; 
- rejs tramwajem wodnym z Wyspy Młyńskiej; 
- EXPLOSEUM - 2 km wielopoziomowych 

nadziemnych i podziemnych tuneli; 
- możliwość zorganizowania posiłku 

Opcjonalnie: 
- park linowy; 
- plac zabaw z dmuchawcami; 
- możliwość zamówienia posiłku. 

 
 
 
 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu ok. 35 zł/os. 

 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu ok. 25 - 30 zł/os. 
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ŚWINOUJŚCIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Świnoujście - Kraina 44 wysp, przeprawimy się 
na Wyspę Uznam, na własnej skórze poczujemy 
smak wojskowej służby, zobaczymy najwyższą 
nad Bałtykiem latarnię morską, pospacerujemy 
nad  Turkusowym Jeziorem. 

 
Stawa Młyny – wiatraki, symbol miasta; 
Fort Gerharda –zwiedzanie fortecy; 
Latarnia Morska; 
Wapnica –Turkusowe Jezioro. 

SZCZECIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwiedzimy stolicę Pomorza Zachodniego, 
usłyszymy legendę o Sydonii białej damie 
szczecińskiego zamku. Na interaktywnej 
wystawie poznamy prawa rządzące przyrodą, 
z wieży Bazyliki św. Jakuba podziwiać będziemy 
panoramę Szczecina. 

Zamek Książąt Pomorskich; 
Wały Chrobrego; 
Eureka- wystawa interaktywna; 
Bazylika św. Jakuba. 

 

 

Opcjonalnie: 
- zwiedzanie Podziemnego Miasta 

na wyspie Wolin; 
- rejs statkiem - 2 godzinny rejs, 

podczas którego zobaczyć można najciekawsze 
atrakcje Świnoujścia; 

- możliwość wzbogacenia programu o wizytę 
w „Centrum Słowian i Wikingów” lub „Wyspę 
Skarbów”  w Karsiborze; 

- możliwość zorganizowania  posiłku lub ogniska. 

 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu ok. 15 zł/os. 

 
Opcjonalnie: 
- podziemna trasa turystyczna; 
- Fun Jump - park trampolin; 
- Muzeum Techniki i Komunikacji ; 
- Park Wodny w Gryfinie; 
- możliwość zorganizowania posiłku. 

 

 
Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu oraz przewodnik ok. 29 zł/os. 



-  WYCIECZKI JEDNODNIOWE 22 

 

 

 

ŁEBA + SARBSK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

W Słowińskim Parku Narodowym pospaceruje- 
my po ruchomych wydmach, poznamy tez świat 
prehistorycznych gadów, zobaczymy na żywo 
karmienie fok, a w oceanarium również inne 
zwierzęta morskie. Będzie też czas na zabawę 
na atrakcyjnym placu zabaw, przejażdżkę 
pirackim pociągiem i obejrzenie latarni morskich 
w miniaturze. 

Ruchome wydmy w Słowińskim PN; 
Łeba Park m.in. Park Dinozaurów, kino 7D, 
małpi gaj, zjeżdżalnie, mini zoo, wioska 
indiańska; 
Sarbsk „Sea Park” fokarium, oceanarium, 
park miniatur, park zręcznościowo-linowy, 
muzeum marynistyczne i wiele innych 
atrakcji! 

Opcjonalnie: 
- możliwość zorganizowania posiłku; 
- gra terenowa, warsztaty i lekcje muzealne. 

SZYMBARK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przejdziemy ścieżką edukacyjną w Centrum 
Edukacji i Promocji Regionu, podczas, której 
zobaczymy m.in.: 

słynny dom do góry nogami; 
największy fortepian świata; 
Dom Sybiraka; 
najdłuższą deskę świata; 
bunkier Gryfa Pomorskiego; 
chatę kaszubską; 
WIEŻYCA wejdziemy na wieżę widokową 
z panoramą Kaszubskiego Parku Krajobra- 
zowego. 

 

Opcjonalnie: 
- w Szymbarku: przejażdżka wozem drabiniastym; 

wypiek chleba, park linowy, Kaszubski Świat 
Bajek; kino XD; ognisko z kiełbaskami; 

- dla dorosłych wizyta w browarze, możliwość 
degustacji lokalnych dań oraz trunku; 

- możliwość zamówienia posiłku. 
 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu ok. 65 zł/os. 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu ok. 22 zł/os. 



-  WYCIECZKI JEDNODNIOWE 23 

 

 

 

BISKUPIN Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, kościół 
św. Doroty, Golgota, spacer do cudownego 
źródełka, czas dla grupy. 

Opcjonalnie: 
- Możliwość zorganizowania posiłku. 

 
 

 

 

MALBORK 
 
 
 
 
 

 

Podczas tej wycieczki zapoznamy się z zajęciami 
naszych przodków, zobaczymy m.in. osadę 
obronną kultury Łużyckiej, wioskę Piastów, 
osadę neolityczną. 

Zwiedzanie z przewodnikiem Rezerwatu 
Archeologicznego  w Biskupinie. 

Opcjonalnie: 
- lekcja muzealna w Biskupinie; 
- możliwość wyjazdu do Biskupina na warsztaty 

wielkanocne  i Festyn Archeologiczny; 
- możliwość  zorganizowania posiłku. 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu oraz przewodnik ok. 10 zł/os. 

LICHEŃ 

 
 
 
 
 
 

Przejdziemy szlakiem „Tajemnic Zamku 
Krzyżackiego” rozwiążemy zagadki i poznamy 
sekrety krzyżackie. 

Grupa  staje   się   drużyną  rycerską 
i zwiedzając zamek zdobywa litery , które 
ułożą  hasło.  Wspaniała  integracja 
i zdobyta wiedza o potężnej twierdzy nad 
Nogatem. 

Opcjonalnie: 
- możliwość połączenia wycieczki do Malborka 

z Gdańskiem lub DINOPARKIEM w Malborku; 
- możliwość zorganizowania posiłku. 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu oraz przewodnik ok. 13 zł/os. 
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GNIEZNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odwiedzimy pierwszą stolicę Polski, poznamy 
historię męczennika św. Wojciecha uwiecznioną 
na Drzwiach Gnieźnieńskich. 

 

 
Katedra i Drzwi Gnieźnieńskie 
- zwiedzanie z przewodnikiem; 
Muzeum Początków Państwa Polskiego. 

BISKUPIN + WENECJA 
+ ZAUROLANDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przejdziemy się niezwykłą kolejką, zobaczymy 
Zamek Diabła w Wenecji,  zwiedzimy  Osadę 
w Biskupinie, gdzie poznamy dzieje i zajęcia 

przodków, na końcu spotkamy się z Dinozaurami. 

 
Wenecja - przejazd kolejką wąskotorową; 
Biskupin - zwiedzanie Rezerwatu 
Archeologicznego; 
Zabawa i zwiedzanie Parku Dinozaurów 
w Rogowie. 

 
 
 

Opcjonalnie: 
- w okresie świąt Bożego Narodzenia wizyta 

w Fabryce Bombek: proces produkcyjny, 
warsztaty ozdabiania, możliwość zakupu 
ozdób świątecznych; 

- lekcje muzealne i warsztaty w Muzeum 
Początków Państwa Polskiego; 

- możliwość zorganizowania posiłku. 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu oraz przewodnicy ok. 15 zł/os. 

Opcjonalnie: 
- możliwość zorganizowania posiłku 
- lekcja muzealna w Biskupinie 
- zajęcia manualne i artystyczne w Zaurolandii 

 
 
 
 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu oraz przewodnicy ok. 30 zł/os. 
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POZNAŃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wizyta w stolicy Wielkopolski, poznamy 
tajemnicę świętomarcińskich rogali, zobaczymy 
słynne koziołki, a w Palmiarni tropikalną 
roślinność. 

 

 
Stare Miasto rynek z ratuszem, 
„Poznańskie Koziołki”; 
Poznańska Fara; 
Rogalowe Muzeum Poznania; 
Palmiarnia; 
Ostrów Tumski. 

JURA PARK  SOLEC KUJAWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staniemy oko w oko z Dinozaurami, pospace- 
rujemy ścieżką dydaktyczną z przewodnikiem, 
który przybliży nam sylwetki wielkich gadów 
i odkryje świat sprzed milionów lat. Edukacja 
połączona ze wspaniałą zabawą w kinie i na 
urozmaiconym placu zabaw. 

wizyta w Parku Dinozaurów; 
Muzeum Ziemi; 
Kino 5D; 
czas na placu zabaw. 

 

Opcjonalnie: 
- Przejazd kolejką Maltanka do Nowego ZOO ze słoniarnią; 
- INEA STADION zwiedzanie stadionu piłkarskiego; 
- MANUFAKTURA CUKIERKÓW 

warsztaty i pokazy wyrobu słodyczy; 
- SPEKTAKL TEATRALNY w wybranym teatrze; 
- ICHOT BRAMA POZNANIA na Ostrowie Tumskim; 
- CH STARY BROWAR czas dla grupy na zakupy; 
- KÓRNIK zwiedzanie Zamku Zamoyskich oraz spacer 

po pięknym parku z arboretum. 

 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu ok. 25 zł/os. 

Opcjonalnie: 
- warsztaty tematyczne; 
- lekcje muzealne; 
- możliwość zamówienia posiłku 

lub zorganizowania ogniska. 

 
 
 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu ok. 20 zł/os. 
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BISKUPIN + GNIEZNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odwiedzimy rezerwat Archeologiczny 
w Biskupinie, a następnie zwiedzimy Gniezno 
- Wzgórze Katedralne z Drzwiami i Katedrą 
Gnieźnieńską z relikwiami św. Wojciecha. 

Biskupin -zwiedzanie Rezerwatu 
Archeologicznego; 

Katedra i Drzwi Gnieźnieńskie 
- zwiedzanie z przewodnikiem 

Opcjonalnie: 
- Muzeum Początków Państwa Polskiego; 
- możliwość zorganizowania posiłku; 
- przejazd kolejką wąskotorową. 

Dodatkowo płatne: 

bilety wstępu oraz przewodnicy ok. 20 zł/os. 

PAŁUKI 

 
Zobaczymy największe atrakcje Ziemi Pałuckiej, 
przejedziemy kolejką wąskotorową, odwiedzimy 
rezerwat archeologiczny oraz pierwszą stolicę 
Polski. 

Żnin - przejazd kolejką wąskotorową; 
Wenecja - Muzeum Kolejki Wąskotorowej, 
ruiny zamku „Diabła Weneckiego”; 
Biskupin - osada archeologiczna; 
Gniezno - Katedra i Drzwi Gnieźnieńskie. 

Opcjonalnie: 
- Muzeum Początków Państwa Polskiego; 
- możliwość zorganizowania posiłku. 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu oraz przewodnicy ok. 25 zł/os. 

 

MIĘDZYRZECKI REJON UMOCNIONY 
+ ZOO SAFARI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Przejdziemy podziemną trasa turystyczną, 
wejdziemy do bunkrów z czasów II wojny 
światowej. Następnie wizyta w ZOO Świerkocin, 
objazd po ZOO - mini Safari i czas na placu 
zabaw. 

Międzyrzecki Rejon Umocniony; 
ZOO Safari Świerkocin. 

Opcjonalnie: 
- Aquapark w Gorzowie Wielkopolskim; 
- możliwość zamówienia posiłku. 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu ok. 35 zł/os. 
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GDYNIA + SOPOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

W nowoczesnym, interaktywnym Centrum 
Nauki Experyment poznamy tajniki nauki. 
Na Skwerze Kościuszki podziwiać będziemy 
imponujący Dar Pomorza, a w Oceanarium 
zobaczymy wiele morskich zwierząt. 

 
Centrum Nauki Experyment; 
Dar Pomorza; 
Oceanarium; 
Molo w Sopocie; 
ulica Bohaterów Monte Cassino; 
Krzywy Domek. 

 
Opcjonalnie: 
- możliwość zorganizowania posiłku; 
- Jump City - park trampolin. 

 
 
 
 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu ok. 35 zł/os. 

GDAŃSK + SOPOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przejdziemy z przewodnikiem Długim Targiem 
aż do nadbrzeża Motławy, zobaczymy najbardziej 
znane   zabytki   pięknego   miasta zwanego 
„Perłą Bałtyku”. 

Stare Miasto; 
Fontanna Neptuna; 
Ratusz; 
Brama Zielona; 
nadbrzeże Motławy; 
Stary Żuraw; 
Bazylika NMP; 
Westerplatte; 
Stadion piłkarski; 
Molo w Sopocie; 
ulica Bohaterów Monte Cassino; 
Krzywy Domek. 

Opcjonalnie: 
- ZOO OLIWA i wizyta w katedrze ze słynnymi organami; 
- EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI 

- zwiedzanie nowoczesnego muzeum; 
- MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ 

- nowa atrakcja Gdańska; 
- koło widokowe Amber Eye - panorama miasta widziana 

z wysokości 55 metrów; 
- możliwość zamówienia posiłku; 
- Jump City - największy park trampolin w Trójmieście 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu oraz przewodnik ok. 22 zł/os. 
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TORUŃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odwiedzimy miasto Mikołaja Kopernika i poznamy 
recepturę toruńskich pierników. Każdy uczestnik 
samodzielnie przygotuje swój piernik, a na 
rozgwieżdżonym niebie planetarium zgłębi 
wiedzę  o wszechświecie. 

 
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem; 
Rynek z Fontanną Flisaka i pomnikiem 
Kopernika, Krzywa Wieża, Dom Kopernika, 
ruiny Zamku Krzyżackiego; 
Warsztaty wypieku pierników; 
Planetarium. 

PÓŁWYSEP HELSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przejedziemy na sam koniuszek Półwyspu 
Helskiego, po drodze zatrzymamy się na 
Przylądku Rozewie by wejść na latarnię morską, 
na żywo zobaczymy pokaz karmienia fok, 
wejdziemy też do Groty Mechowskiej- fenomen 
geologiczny  na Pomorzu. 

 
Hel - fokarium; 
Przylądek Rozewie - latarnia morska; 
Mechowo. 

 

Opcjonalnie: 
- Dom Legend Toruńskich; 
- Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy; 
- Baj Pomorski -teatr dla dzieci; 
- rejs statkiem; 
- Fort IV; 
- Manufaktura Cukierków; 
- możliwość zamówienia posiłku. 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu oraz przewodnik ok. 22 zł/os. 

Opcjonalnie: 
- Ocean Park we Władysławowie - park 
zwierząt morskich w skali 1:1; 

- możliwość zorganizowania posiłku. 

 
 
 
 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu ok. 15 zł/os. 
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NIEDERFINOW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podnośnia statków Niederfinow na szlaku 
wodnym Odra - Hawela, zobaczymy śluzę 
windową, która unosi statek na 36 metrów. 
To najstarsza tego typu, działająca konstrukcja 
w Niemczech. 

Opcjonalnie: 
- możliwość zorganizowania rejsu statkiem; 
- zwiedzanie gotyckiego klasztoru w Chorin; 
- możliwość wydłużenia wycieczki o zwiedzanie 

Berlina; 
- możliwość zorganizowania posiłku. 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu ok. 2 euro/os. 

 

STRALSUND 

Odwiedzimy miasto  zwane  „Bramą  Rugii” 
z największym w Europie Oceanarium- jedno 
z czterech obiektów Muzeum Morza. 
Zobaczymy ponad siedem tysięcy gatunków 
roślin i zwierząt morskich. Pospacerujemy 
także starym miastem by zobaczyć piękno 
budynków wpisanych na listę UNESCO. 

Oceanarium; 
Starówka; 
Żaglowiec - muzeum Gorch Fock. 

Opcjonalnie: 
- możliwość zamówienia posiłku; 
- wizyta w Muzeum Morza. 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu ok. 7 - 10 euro/os. 

 

HEIDE PARK 

 
 
 
 
 
 
 
 

Po nocnym przejeździe w kierunku Soltau 
czeka  nas  dzień  pełen  wspaniałej  zabawy  
w największym w północnych Niemczech 
Parku Rozrywki. Na 85 ha zlokalizowano  
ok. 50  atrakcji  skierowanych  dla  osób  w 
każdym wieku, m.in. tor bobslejowy, kolejki 
górskie, wieże widokowe, huśtawki, zjeżdżalnie 
wodne, rollercoastery i wiele innych! 
Nocny powrót. 

Opcjonalnie: 
- możliwość zorganizowania posiłku 

Dodatkowo płatne: 
bilet wstępu ok. 19 - 25 euro/os. 
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BERLIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pełna atrakcji stolica Niemiec, ukażemy ją od 
strony historycznej jak i nowoczesnej. Wizyta 
w wybranym muzeum, a w czasie świąt 
bożonarodzeniowych odwiedzimy jeden 
z jarmarków, gdzie unosi się zapach karmelu, 
piernika i innych smakołyków. 

Wyspa Muzeów; 
Ulica Unter den Linden; 
Brama Brandenburska; 
Muzeum Holocaustu; 
Plac Poczdamski; 
pozostałości Muru Berlińskiego; 
Check Point Charlie; 
Bundestag; 
przejazd Metrem. 

Opcjonalnie: 
- Muzeum Techniki lub Pergamonu; 
- wejście na kopułę Reichstagu; 
- wjazd na wieżę TV; 
- ZOO i akwarium berlińskie; 
- zakupy w jednym z centrów handlowych; 
- możliwość skrócenia zwiedzania na rzecz 

pobytu na Tropikalnej Wyspie lub 
w Niederfinow - podnośnia statków; 

- możliwość zorganizowania posiłku. 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu ok. 3 euro/os. 

TROPIKALNA WYSPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spędzimy cudowny, pełen relaksu i zabawy czas 
w największej tropikalnej krainie w Europie, 
gdzie słońce świeci przez cały rok! 
Zjeżdżalnia wieżowa z czterema ślizgawkami, 
las z tropikalną roślinnością, Magiczna Laguna, 
grota z wodospadem, Morze Południowe, 
jacuzzi, oraz nowość AMAZONIA - zewnętrzna 
strefa basenów, obiekty sportowe, sztuczna 
rzeka o długości 250 metrów. 

 
Opcjonalnie: 
- bilet Kombi: Strefa Tropikalna + Strefa Saun; 
- możliwość skrócenia pobytu na Tropikalnej 

Wyspie na rzecz zwiedzania Berlina; 
- możliwość zamówienia posiłku. 

 

Dodatkowo płatne: 
bilet wstępu ok. 19-29 euro/os. 
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POCZDAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odwiedzimy piękny Poczdam - miasto wpisane 
na listę UNESCO, zobaczymy miejsce, gdzie 
odbyła się konferencja poczdamska,  
pospacerujemy po pięknym przypałacowym 
parku i holenderską  dzielnicą pełną domów  
z czerwonej cegły. 

Pałac Sanssouci z parkiem; 
Oranżeria, Chiński domek; 
Cecilienhof; 
Dzielnica holenderska; 
Alexandrówka. 

Opcjonalnie: 
- zwiedzanie Sanssouci wewnątrz; 
- Babelsberg - park filmowy, medialne 

miasteczko, pokazy kaskaderskie, studia 
filmowe i telewizyjne, kino 4D; 

- możliwość zamówienia posiłku. 

Dodatkowo płatne: 
bilet wstępu ok. 13 euro/os. 

BORNHOLM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po około 4,5 godzinnym rejsie katamaranem, 
objedziemy Bornholm z polskojęzycznym 
przewodnikiem. Zwiedzając tę duńską wyspę 
zobaczymy m.in. pełne kolorowych domków, 
najmniejsze miasto Danii, stary wiatrak, ruiny 
zamku, panoramę wyspy z wieży widokowej. 

W programie: 
Rejs z Kołobrzegu do Nexo godz. 07:00 
4 godzinna wycieczka po wyspie 
z przewodnikiem podczas której zobaczymy: 
Arsdale - XIX-wieczny wiatrak-muzeum; 
Svaneke - najmniejsze miasto Danii, 
wytwórnia cukierków, niewielka huta szkła 
artystycznego; 
Hammershus - ruiny średniowiecznego 
zamku - jednego z największych w Europie 
północnej; 
Rytterknegten - wieża widokowa; 
Powrót do Kołobrzegu ok. godz. 22:00. 

 
Opcjonalnie: 
- poszerzenie programu o wizytę 

w multimedialnym centrum przyrodniczym 
i edukacyjnym Naturbornholm; 

- możliwość zamówienia posiłku na statku 
(śniadanie i obiadokolacja). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejsy odbywają się 
od kwietnia do października. 
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CENA ZAWIERA: 
nocleg, wyżywienie: 

1 śniadanie + 1 obiadokolacja, 
transport, opłaty drogowe 

i parkingowe, ubezpieczenie, 
pilota wycieczki, 

OPIEKUNOWIE GRATIS! 

WYCIECZKI 
DWUDNIOWE 
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ŻNIN + WENECJA 
+ BISKUPIN + ROGOWO 

POMORZE ZACHODNIE: SZCZECIN 
+ ŚWINOUJŚCIE + WOLIŃSKI PN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 dzień: 
ŻNIN 

Muzeum  Kolei Wąskotorowej; 
WENECJA 

Zamek Diabła Weneckiego; 
Przejazd kolejką do Biskupina; 

BISKUPIN 
Biskupin - zwiedzanie Rezerwatu 
Archeologicznego; 

2 dzień: 
ROGOWO 

Zaurolandia - zabawa i edukacja w Parku 
Dinozaurów. 

 
Opcjonalnie: 
- lekcja muzealna w Biskupinie; 
- zajęcia manualne i artystyczne w Zaurolandii; 
- Kruszwica: Mysia wieża, rejs po Jeziorze Gopło; 
- możliwość zamówienia posiłku w drodze 
powrotnej. 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu i przewodnicy ok. 35 zł/os. 

1 dzień: 
SZCZECIN 

Zamek Książąt Pomorskich; 
Wały Chrobrego; 
Bazylika św. Jakuba; 
Eureka-  wystawa interaktywna; 

2 dzień: 
ŚWINOUJŚCIE 

Fort Gerharda; 
latarnia morska; 
Stawa Młyny; 

WOLIŃSKI PARK NARODOWY 
Lubin - punkt widokowy Wzgórze Zielonka 
z panoramą na archipelag 44 wysp; 
Wapnica- Turkusowe Jezioro. 

Opcjonalnie: 
- Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie; 
- BUNKIER V3 - ekspozycja tajnej broni niemie- 
ckiej z czasów II wojny światowej; 

- WOLIN - Centrum Słowian i Wikingów - warsz- 
taty, gry, zabawy historyczne, lekcje żywej 
historii, pokazy i nauka dawnych rzemiosł; 

- KARSIBÓR – „Wyspa Skarbów” gospodarstwo 
agroturystyczne; 3 godzinny program m.in. 
zabawy plenerowe, lot na miotle, zwiedzanie 
skarbca, strzelanie z łuku; 

- możliwość zamówienia posiłku w drodze 
powrotnej. 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu i przewodnik ok. 48 zł/os. 
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TORUŃ + GNIEW TORUŃ + SOLEC KUJAWSKI 
+ BYDGOSZCZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 dzień: 
TORUŃ 

zwiedzanie miasta z przewodnikiem: 
Rynek z Fontanną Flisaka i pomnikiem 
Kopernika, Krzywa Wieża, Dom Kopernika, 
ruiny Zamku Krzyżackiego; 
warsztaty wypieku pierników; 
seans w Planetarium. 

2 dzień: 
GNIEW 

Zamek Gniew- zwiedzanie z przewodnikiem: 
izba tortur, kaplica zamkowa, sala historii, 
wystawa czasowa. 

Opcjonalnie: 
- Dom Legend Toruńskich; 
- Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy; 
- Rejs statkiem; 
- Fort IV; 
- Manufaktura Cukierków; 
- „Wędrówka po warsztatach dawnych 

rzemieślników”; 
- Mega Park Grudziądz; 
- Zamek w Golubiu; 
- Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa; 
- możliwość zamówienia posiłku w drodze 
powrotnej. 

1 dzień: 
SOLEC KUJAWSKI  + BYDGOSZCZ 

wizyta w Jura Parku; 
Muzeum Ziemi; 
Kino 5D; 
czas na placu zabaw; 
spacer po Wenecji Bydgoskiej- Wyspa Młyńska. 

2 dzień: 
TORUŃ 

zwiedzanie miasta z przewodnikiem: 
Rynek z Fontanną Flisaka i pomnikiem 
Kopernika, Krzywa Wieża, Dom Kopernika, 
ruiny Zamku Krzyżackiego; 
warsztaty wypieku pierników; 
seans w Planetarium. 

Opcjonalnie: 
- Dom Legend Toruńskich; 
- Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy; 
- Rejs statkiem; 
- Fort IV; 
- Manufaktura Cukierków; 
- warsztaty tematyczne i lekcje muzealne 
w Jura Parku 

- muzeum Mydła i Brudu - warsztaty wyrobu 
pachnących mydełek 

- możliwość zamówienia posiłku w drodze 
powrotnej. 

Dodatkowo płatne: Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu i przewodnik ok. 30 zł/os. bilety wstępu i przewodnik ok. 39 zł/os. 
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ŁEBA: SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY 
+ PARK DINOZAURÓW 

TRÓJMIASTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 dzień: 
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY 

spacer po ruchomych wydmach. Wędrówkę 
zaczniemy w Rąbce między morzem, a Jeziorem 
Łebsko. 

2 dzień: 
Zabawa w Łeba Park m.in. Park Dinozaurów, 
kino 7D, małpi gaj, zjeżdżalnie, mini zoo, wioska 
indiańska, ścieżka edukacyjna, zamek strachu, 
kopalnia złota, strzelanie z łuku i wiele innych 
atrakcji. 

 

Opcjonalnie: 
- gra terenowa i animacyjne w Dino Parku; 
- przejazd do wydm melexami; 
- możliwość zamówienia posiłku w drodze 
powrotnej. 

1 dzień: 
GDAŃSK 

Stare Miasto, fontanna Neptuna, ratusz; 

Brama Zielona; 

nadbrzeże Motławy, Stary Żuraw; 
Bazylika NMP; 
Westerplatte; 
stadion piłkarski; 

2 dzień: 
GDYNIA 

Centrum Nauki Experyment; 
Dar Pomorza; 
Oceanarium; 

SOPOT 
Molo w Sopocie; 
Skwer kuracyjny z Domem Zdrojowym; 
Ulica Bohaterów Monte Cassino - Monciak 
z krzywym domkiem. 

Opcjonalnie: 
- JUMP CITY - największy park trampolin; 
- ZOO OLIWA i wizyta w katedrze ze słynnymi organami 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępów ok. 35 zł/os. 

- udział w koncercie organowym; 
- EUROPEJSKIE  CENTRUM SOLIDARNOŚCI 

nowoczesnego muzeum; 

 
- zwiedzanie 

W cenie biletu wybrany warsztat kreatywny 
(malowanie piaskiem, lepienie w glinie, 
czerpanie papieru). 

- MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ - nowa atrakcja; 
- koło widokowe Amber Eye- panorama miasta 
widziana z wysokości 55 metrów. 

- możliwość zamówienia posiłku w drodze powrotnej 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu i przewodnik ok. 58 zł/os. 
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POZNAŃ + GNIEZNO POZNAŃ + KÓRNIK + ROGALIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 dzień: 
POZNAŃ 

Stary Rynek, słynne koziołki; 
Rogalowe Muzeum Poznania - poznanie 
receptury wypieku świętomarcińskich rogali; 
przejazd  kolejką Maltanka; 
Nowe ZOO ze słoniarnią; 

2 dzień: 
GNIEZNO 

Wzgórze Katedralne; 
Katedra i Drzwi Gnieźnieńskie; 
Muzeum Początków Państwa Polskiego. 

Opcjonalnie: 
- letni tor saneczkowy Adrenaline w kompleksie Malta Ski; 
- wizyta w Palmiarni; 
- spektakl teatralny; 
- Centrum Handlowe Stary Browar; 
- możliwość zamówienia posiłku w drodze powrotnej; 
- zamiast wizyty w Gnieźnie: 
·Lednogóra: Muzeum Pierwszych Piastów; wyspa Ostrów 
Lednicki - rejs stateczkiem; 

·Dziekanowice - Wielkopolski Park Etnograficzny; 
·Pobiedziska - Skansen Miniatur; 
·Deli Park - park edukacyjno-rozrywkowy, a w nim m.in.: 
Park Miniatur, Plac zabaw, podniebna Eko-wioska, park 
owadów, możliwość zarezerwowania warsztatów przyro- 
dniczych, geograficznych, kulinarnych. 

 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu i przewodnicy ok. 45 zł/os. 

1 dzień: 
POZNAŃ 

Stary Rynek, słynne koziołki; 
Rogalowe Muzeum Poznania - poznanie 
receptury wypieku świętomarcińskich rogali; 
przejazd  kolejką Maltanka; 
Nowe ZOO ze słoniarnią; 

2 dzień: 
KÓRNIK + ROGALIN 

Kórnik - Zamek, Wozownia i Arboretum - park 
z okazami drzew; 
Rogalin - Pałac Raczyńskich, ogród, park, 
powozownia; 
Dęby  rogalińskie  o imponujących rozmiarach. 

 
Opcjonalnie: 
- letni tor saneczkowy Adrenaline w kompleksie 

Malta Ski; 
- wizyta w Palmiarni; 
- czas dla grupy w centrum handlowym Stary 

Browar ; 
- możliwość zamówienia posiłku w drodze 
powrotnej. 

 
Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu ok. 48 zł/os. 
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KASZUBY 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 dzień: 
KOŚCIERZYNA 

Muzeum Kolejnictwa - najbogatsza kolekcja 
taboru kolejowego w północnej Polsce; 

SZYMBARK 
ścieżka edukacyjna w Centrum Edukacji i Pro- 

mocji Regionu, podczas której zobaczymy m.in.: 
słynny dom do góry nogami; 

największy fortepian świata; 
Dom Sybiraka; 

najdłuższą deskę świata; 

bunkier Gryfa Pomorskiego; 
chatę kaszubską; 

WIEŻYCA 
wieża widokowa z panoramą Kaszubskiego 
Parku Krajobrazowego; 

2 dzień: 

BĘDOMIN 

wizyta w Muzeum Hymnu Narodowego; 
GARCZYN 

ferma strusi afrykańskich; 

BYTÓW 
Zamek Krzyżacki. 

Opcjonalnie: 
- w Szymbarku: przejażdżka wodzem drabiniastym; 

wypiek chleba, park linowy, Kaszubski Świat Bajek; 
kino XD; ognisko z kiełbaskami; 

- Wdzydze  Kiszewskie-  zwiedzanie  Parku Etnograficznego; 
- Chmielno - Muzeum Ceramiki; warsztaty garncarskie; 
- możliwość zorganizowania  posiłku w drodze  powrotnej. 

Dodatkowo płatne: 

bilety wstępu i przewodnicy ok. 48 zł/os. 

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY 
+ PÓŁWYSEP HELSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 dzień: 
KLUKI 

Muzeum Wsi Słowińskiej; 
Wieża widokowa; 
Spacer po ruchomych wydmach; 

2 dzień: 
PÓŁWYSEP HELSKI 

Rozewie - latarnia morska; 
Fokarium na Helu - pokaz karmienia fok; 
Muzeum Rybołówstwa. 

 
 
 

Opcjonalnie: 
- Ocean Park we Władysławowie - park zwierząt 
morskich w skali 1:1; 

- lekcja muzealna w Skansenie w Klukach; 
- możliwość zorganizowania posiłku w drodze 
powrotnej. 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu ok. 25 zł/os. 
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WROCŁAW WARSZAWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 dzień: 
Rynek Główny - zwiedzanie z przewodnikiem: 
malownicze kamieniczki; ratusz; Jatki, Mostek 
Pokutnic, wrocławskie krasnale; 
Ostrów Tumski z Katedrą św. Jana Chrzciciela. 

2 dzień: 
Wjazd na Sky Tower - punkt widokowy na 49 
piętrze; 
Park Szczytnicki z drewnianym kościółkiem; 
Hala Stulecia; 
Grające fontanny + pergola; 
Ogród Japoński; 
Afrykarium + Ogród zoologiczny. 

Opcjonalnie: 
- Panorama Racławicka; 
- Hydropolis- Centrum Nauki i wiedzy o wodzie; 
- Rejs po Odrze; 
- Humanitarium- interaktywne wystawy poświę- 

cone organizmowi ludzkiemu; 
- Kolejkowo –cudowny świat w miniaturze; 
- Gmach Uniwersytetu Wrocławskiego z Wieżą 

Matematyczną i Aulą Leopoldina; 
- wieczorne city tour; 
- możliwość zamiany drugiego dnia na zwiedzanie 
Zamku Książ ( ok. 70 km od Wrocławia); 

- obiad w drodze powrotnej. 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu i przewodnik ok. 49 zł/os. 

1 dzień: 
Pałac Kultury i Nauki- wjazd na punkt widokowy; 
Zwiedzanie z przewodnikiem: Trakt Królewski, 
Pałac Prezydencki, przejście Nowym Światem 
i Krakowskim Przedmieściem; 
Kolumna Zygmunta; 
Zamek Królewski; 
Plac Defilad, Park Saski; 
Muzeum Powstania Warszawskiego*. 

2 dzień: 
Centrum Nauki Kopernik*; 
Ogrody na dachu Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego; 
Stadion Narodowy - trasa „Piłkarskie Emocje” 
lub inna do wyboru. 

 
*Bilety do Centrum Nauki Kopernik oraz przewodnik 
w Muzeum Powstania Warszawskiego  na potwierdzenie. 

 
Opcjonalnie: 
- przejazd metrem; 
- Muzeum Historii Żydów Polskich; 
- Centrum Handlowe Złote Tarasy; 
- wizyta w Sejmie; 
- możliwość zamówienia posiłku w drodze 
powrotnej. 

 
Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu i przewodnik ok. 69 zł/os. 
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2 dzień: 
NIEDERFINOW 

 

BERLIN + POCZDAM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 dzień: 
BERLIN 

Muzeum Techniki - budynek Spectrum; 
Wyspa Muzeów; 
Ulica Unter den Linden; 
Brama  Brandenburska; 
Kopuła Reichstagu (jeśli będzie możliwość 
wejście na kopułę); 
Muzeum Holocaustu; 
nowoczesny Plac Poczdamski; 
Alexanderplatz z wieżą TV; 
Pozostałości Muru Berlińskiego; 
Check Point Charlie; 

2 dzień: 
POCZDAM 

Pałac Sanssouci z parkiem; 
Oranżeria, Chiński domek; 
Cecilienhof; 
Dzielnica holenderska; 
Alexandrówka. 

 
Opcjonalnie: 
- zamiast Muzeum Techniki inne muzeum np. 
Pergamońskie 

- wjazd na wieżę TV 
- przejazd metrem 
- ZOO i akwarium berlińskie 
- w okresie świąt Bożego Narodzenia wizyta na 

jarmarku świątecznym (wyjazdy odbywają  się 

pod koniec listopada - grudzień) 
- czas dla grupy na zakupy w jednym z centrów 
handlowych 

- Babelsberg Park Filmowy przybliży nam świat 
filmu i mediów 

- zwiedzanie Sanssouci wewnątrz; 
- możliwość zamówienia posiłku w drodze 
powrotnej lub w Parku Filmowym 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępów: ok. 6 euro/os. 
Muzeum Techniki młodzież szkolna, wejście po 
godz.15:00 bez opłat. Możliwa realizacja prog- 
ramu bez biletów wstępu - obiekty oglądane 
z zewnątrz. 

Drugiego dnia wycieczki zamiast pobytu w 
Poczdamie możemy odwiedzić Drezno, 
Tropikalną Wyspę, Niederfinow. 

 

BERLIN + NIEDERFINOW 

 
 
 
 
 
 
 
 

Po zwiedzaniu Berlina i noclegu ze śniadaniem, 
przejazd do Niederfinow- podnośnia statków 
na kanale Odra-Hawela, śluza windowa unoszą- 
ca statek na 36 metrów. To najstarsza tego typu, 
działająca konstrukcja w Niemczech. 

Opcjonalnie: 
- rejs statkiem 
- możliwość zorganizowania posiłku 
Dodatkowo płatne: 
bilety wstępów: ok. 2 euro/os. 
+ wybrane atrakcje w Berlinie 
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BERLIN + TROPIKALNA WYSPA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 dzień: 
TROPIKALNA  WYSPA 

Po zwiedzaniu Berlina i noclegu ze śniadaniem, 
pobyt na Tropikalnej Wyspie pod Berlinem, 
mnóstwo atrakcji: zjeżdżalnia wieżowa  
z czterema ślizgawkami, jacuzzi, las z tropikalną 
roślinnością oraz nowość AMAZONIA - zewnę- 
trzna strefa basenów, obiekty sportowe, 
sztuczna rzeka o długości 250 metrów! 

BERLIN + DREZNO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 dzień: 
DREZNO 

Po zwiedzaniu Berlina i noclegu ze śniadanie, 
przejazd do Drezna, zespół pałacowo-parkowy 
Zwinger , Galeria Malarska Mistrzów Dawnych, 
Muzeum   Porcelany,   Salon Matematyczno- 
-Fizyczny. Katedra, Albertinum, Taras Bruhla, 
Opera  Sempera,  Kościół Frauenkirche. 

 

Opcjonalnie: Opcjonalnie: 
- możliwość zarezerwowania posiłku i noclegu 

na Tropikalnej Wyspie 
- możliwość rezerwacji biletu do Strefy Saun 
- lot balonem pod kopułą Tropikalnej Wyspy 

- w okresie świąt Bożego Narodzenia wizyta na 
jarmarku świątecznym (wyjazdy odbywają się 
pod koniec listopada-grudzień) 

- możliwość zorganizowania posiłku w drodze 
powrotnej 

 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępów: ok. 19 - 29 euro/os. 
+ wybrane atrakcje w Berlinie. 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępów: młodzież do 16 roku życia 
możliwość zwiedzania bez opłat, pozostali ok. 
10 euro /os. + wybrane atrakcje Berlinie. 
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CENA ZAWIERA: 
nocleg, wyżywienie: 

2 śniadania + 2 obiadokolacje, 
transport, opłaty drogowe 

i parkingowe, ubezpieczenie, 
pilota wycieczki, 

OPIEKUNOWIE GRATIS! 

WYCIECZKI 
TRZYDNIOWE 
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TRÓJMIASTO + PÓŁWYSEP HELSKI KARKONOSZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 dzień: 
GDAŃSK 

Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Stare 
Miasto; Fontanna Neptuna; Ratusz; Brama 
Zielona; Brama Złota, nadbrzeże Motławy; 
Stary Żuraw; Bazylika NMP; 
Gdańsk Oliwa - wizyta w katedrze ze słynnymi 
organami i spacer po oliwskim parku. 

2 dzień: 
PÓŁWYSEP HELSKI 

Przylądek Rozewie-latarnia morska; 
Hel - Fokarium- pokaz karmienia fok; 
Muzeum Rybołówstwa. 

3 dzień: 
GDYNIA + SOPOT 

Centrum Nauki Experyment; 
Dar Pomorza; 
Oceanarium; 
Molo w Sopocie; 
Krzywy Domek przy ulicy Boh. Monte Cassino. 

Opcjonalnie: 
- Europejskie Centrum Solidarności - zwiedzanie 

1 dzień: 
MYSŁAKOWICE 

Budowle świata - park miniatur. 
2 dzień: 
KARKONOSKI PARK NARODOWY + KARPACZ 

Wejście na Śnieżkę z przewodnikiem górskim; 
Świątynia Wang; 
spacer po Karpaczu. 

3 dzień: 
SZKLARSKA  PORĘBA 

Wodospad  Szklarki; 
Huta szkła kryształowego „Julia”. 

 

Opcjonalnie: 
- podziemna trasa turystyczna „Sztolnie Kowary” 
- Park Rozrywki Espanada - alpinie coaster, 

wieża emocji, trampoliny, rodeo,  dmuchańce; 
- warsztaty w Hucie szkła „Julia”; 
- zamiast wejścia na Śnieżkę drugiego dnia 
przejazd do Pragi lub Rezerwatu Skalne Miasta 
w Adrspach, Czechy; 

- możliwość zamówienia posiłku w drodze 
nowoczesnego muzeum; -  ej - nowa atrakcja Gdańska; powrotnej. 
Muzeum II Wojny Światow 

- rejs na Westerplatte 
- Stadion Energa Gdańsk; 
- Jump city –największy park trampolin w Trójmieście; 
- koło widokowe Amber Eye - panorama miasta z wys. 55m. 
- możliwość zamówienia posiłku w drodze powrotnej. 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu i przewodnik ok. 58 zł/os. 

 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu i przewodnik ok. 49 zł/os. 
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WARSZAWA WROCŁAW + KSIĄŻ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 dzień: 
Wjazd na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki 
Stadion Narodowy - trasa „Piłkarskie Emocje” 
lub inna do wyboru. 

2 dzień: 
Zwiedzanie z przewodnikiem: Trakt Królewski; 
Pałac Prezydencki, przejście Nowym Światem 
i  Krakowskim Przedmieściem; 
Zamek Królewski i Kolumna Zygmunta; 
Grób Nieznanego Żołnierza, Park Saski; 
Spacer po Wilanowie lub Łazienkach Królewskich; 
Muzeum  Powstania Warszawskiego*; 
Park Fontann przy Wisłostradzie, iluminacje 
świetlne. 

3 dzień: 
Centrum Nauki Kopernik*; 
Ogrody na dachu Biblioteki UW. 

*Bilety do Centrum Nauki Kopernik oraz przewodnik 
w Muzeum Powstania Warszawskiego na potwierdzenie. 

Opcjonalnie: 
- wizyta w Sejmie; 
- przejazd metrem; 
- Zamek Królewski - zwiedzanie wewnątrz; 
- Muzeum Historii Żydów Polskich; 
- Cmentarz na Powązkach; 
- Centrum Handlowe Złote Tarasy; 
- paintball laserowy; 
- spektakl w teatrze lub wyjście do kina; 
- Żelazowa Wola - Dworek Chopina i spacer po parku; 
- możliwość zamówienia posiłku w drodze powrotnej. 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu i przewodnicy ok. 78 zł/os. 

1 dzień: 
WROCŁAW - stolica Dolnego Śląska 

zwiedzanie z przewodnikiem: Rynek Główny, 
malownicze kamieniczki; ratusz; Jatki, Mostek 
Pokutnic, wrocławskie krasnale; 
Ostrów Tumski z Katedrą św. Jana Chrzciciela. 

2 dzień: 
KSIĄŻ 

Zamek Książ - zwiedzanie wybranej trasy. 
3 dzień: 
WROCŁAW - dalsze zwiedzania miasta: 

Sky Tower-punkt widokowy na 49 piętrze; 
Park Szczytnicki z drewnianym kościółkiem; 
Hala Stulecia, grająca fontanna + pergola; 
Ogród Japoński; 
Afrykarium + ogród zoologiczny. 

Opcjonalnie: 
- Panorama Racławicka; 
- Hydropolis - Centrum Nauki i wiedzy o wodzie; 
- Humanitarium- interaktywne wystawy poświęcone 

organizmowi ludzkiemu; 
- Kolejkowo –cudowny świat w miniaturze; 
- Gmach Uniwersytetu Wrocławskiego z Wieżą 

Matematyczną i Aulą Leopoldina; 
- rejs po Odrze; 
- wieczorne city tour po Wrocławiu; 
- Kościół Pokoju w Jaworze wpisany na listę UNESCO; 
- obiad w drodze powrotnej. 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu i przewodnik ok. 78 zł/os. 
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KOTLINA KŁODZKA MAZURY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 dzień: 
ZŁOTY STOK 

zwiedzanie Kopalni Złota: Sztolnia Gertrudy, 
podziemny wodospad, Izba Górnictwa, 
Muzeum Minerałów. 

2 dzień: 
GÓRY STOŁOWE 

Błędne Skały - przejście skalnym labiryntem; 
Czermna- Kaplica Czaszek; 
Wambierzyce - ruchoma szopka, Bazylika 
Nawiedzenia NMP. 

3 dzień: 
KUDOWA ZDRÓJ 

Park Zdrojowy; 
Pijalnia Wód Mineralnych; 

DUSZNIKI ZDRÓJ 
Muzeum Papiernictwa. 

 

Opcjonalnie: 
- warsztaty i lekcje muzealne w Muzeum 
Papiernictwa; 

- Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie; 
- Twierdza Kłodzko; 
- Kościół Pokoju + starówka w Jaworze; 
- możliwość zamówienia obiadu w drodze 
powrotnej. 

 
Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu i przewodnik ok. 45 zł/os. 

1 dzień: 
WILCZY SZANIEC + ŚWIĘTA LIPKA 

Gierłoż - wizyta w Wilczym Szańcu - tajnej 
kwaterze Hitlera; 
Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce. 

2 dzień: 
MIKOŁAJKI + GIŻYCKO 

Giżycko - Twierdza Boyen; 
Mazurolandia - Mazurski Park Atrakcji m.in. 
Park Miniatur Warmii i Mazur, strzelnica 
rycerska, Park Militariów; 
Mikołajki nad Jeziorem Śniardwy. 

3 dzień: 
OLSZTYN + GRUNWALD 

Olsztyn - Stare Miasto, Brama Górna, 
ławeczka Mikołaja Kopernika; 
Grunwald-miejsce historycznej bitwy. 

 
Opcjonalnie: 
- rejs po mazurskich jeziorach; 
- możliwość zorganizowania ogniska 

z pieczeniem kiełbasek; 
- Aquapark Tropikana  w Mikołajkach; 
- seans w Planetarium w Olsztynie; 
- Muzeum Bitwy Pod Grunwaldem; 
- możliwość zamówienia posiłku w drodze 
powrotnej. 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu i przewodnicy ok. 48 zł/os. 
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KRAKÓW  + OŚWIĘCIM 
+ OJCOWSKI PARK NARODOWY 

KRAKÓW  + WIELICZKA 
+ WADOWICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 dzień: 
OŚWIĘCIM 

Zwiedzanie Obozu Auschwitz - Birkenau. 
2 dzień: 
KRAKÓW 

zwiedzanie z przewodnikiem: Stary Rynek 
z Sukiennicami, Barbakan, Bazylika Mariacka; 
Dziedziniec Collegium Maius Uniwersytetu 
Jagiellońskiego; 
Wzgórze Wawelskie: Katedra, Groby 
Królewskie, Dzwon Zygmunta; 
Smocza Jama. 

3 dzień: 
OJCÓW 

Ojcowski Park Narodowy Maczuga Herkulesa; 
Zamek w Pieskowej Skale; 
Jaskinia Łokietka. 

 

Opcjonalnie: 
- Podziemne Muzeum Historii Miasta Krakowa; 
- Zamek w Pieskowej Skale - zwiedzanie wnętrz; 
- Centrum  Edukacyjno-Muzealne OPN; 
- zamiast Ojcowa wizyta w Częstochowie, 
na Jasnej Górze; 

- możliwość zamówienia posiłku w drodze 
powrotnej. 

 
Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu i przewodnik ok. 58 zł/os. 

1 dzień: 
WIELICZKA 

wieczorne zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce. 
2 dzień: 
KRAKÓW 

zwiedzanie z przewodnikiem: Stary Rynek 
z Sukiennicami, Barbakan, Bazylika Mariacka; 
Dziedziniec Collegium Maius Uniwersytetu 
Jagiellońskiego; 
Wzgórze Wawelskie: Katedra, Groby 
Królewskie, Dzwon Zygmunta; 
Smocza Jama. 

3 dzień: 
WADOWICE 

Dom rodzinny Jana Pawła II; 
Bazylika -miejsce chrztu papieża; 
czas na papieskie kremówki. 

 

Opcjonalnie: 
- Podziemne Muzeum Historii Miasta Krakowa; 
- możliwość zamówienia posiłku w drodze 
powrotnej; 

- zamiast Wadowic wizyta w Ojcowskim Parku 
Narodowym lub w Częstochowie. 

 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu i przewodnik ok. 65 zł/os. 



 

 

46 - WYCIECZKI TRZYDNIOWE ZAGRANICZNE 

 

BERLIN + POCZDAM + DREZNO PRAGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 dzień: BERLIN 
Wyspa Muzeów; Muzeum Techniki; 
ulica Unter den Linden; 
Brama Brandenburska; 
Kopuła Reichstagu; 
Muzeum Holocaustu; 
nowoczesny Plac Poczdamski; 
Alexanderplatz z wieżą TV 
Mur Berliński, Check Point Charlie. 

2 dzień: POCZDAM 
Pałac Sanssouci z parkiem; 
Oranżeria, Chiński domek; 
Cecilienhof; 
Dzielnica holenderska; 
Alexandrówka. 

3 dzień: DREZNO 
zespół pałacowo-parkowy Zwinger; 
Taras Bruhla; 
Opera Sempera; 
Kościół Frauenkirche. 

Opcjonalnie: 
- zamiast Muzeum Techniki  inne muzeum np.  Pergamońskie; 
- wjazd na wieżę TV; 
- ZOO i akwarium berlińskie; 
- jarmark świąteczny  (wyjazdy koniec  listopada-grudzień); 
- Babelsberg Park Filmowy - świat filmu i mediów; 
- zwiedzanie Sanssouci wewnątrz; 
- możliwość zorganizowania posiłku w drodze powrotnej. 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu ok. 14 euro /os., do 16 roku życia 
możliwość realizacji programu bez biletów 
wstępu. 

1 dzień: 
Przejazd do Pragi; 
City tour wieczorową porą. 

2 dzień: 
PRAGA 

Złota Uliczka, Pałac Prezydencki; 
Pogorzelec, Loreta, plac Hradczański, katedra 
św. Wita; 
klasztor Strahowski; 
Wzgórze Petrin z repliką wieży Eiffla; 
Hradczany z Mostem Karola. 

3 dzień: 
PRAGA - dalsze zwiedzanie z przewodnikiem: 

Stare Miasto; 
Rynek z ratuszem i zegarem astronomicznym 
„Orloj”; 
dzielnica żydowska Josefov. 

 

Opcjonalnie: 
- grające fontanny - wieczorny pokaz światło 
i dźwięk; 

- rejs po Wełtawie; 
- możliwość zamówienia posiłku w drodze 
powrotnej. 

 
Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu i przewodnicy ok. 20 zł/os. 

+ 130 CzK/os. 
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CENA ZAWIERA: 
noclegi, wyżywienie: 

- ilość dostosowana do długości 
trwania wycieczki. 

Pobyt zaczyna się obiadokolacją, 
a kończy śniadaniem. 

Transport, opłaty drogowe 
i parkingowe, ubezpieczenie, 

pilota wycieczki, 
OPIEKUNOWIE GRATIS! 

WYCIECZKI 
WIELODNIOWE 
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KARKONOSZE 4 DNI ZAKOPANE + PIENINY 4 DNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 dzień: 
MYSŁAKOWICE 

Budowle świata - park miniatur. 
2 dzień: 
KOWARY  + CHOJNIK 

Zamek Chojnik - wejście na górę, panorama 
Karkonoszy z wieży zamkowej; 
Kowary - zwiedzanie podziemnych sztolni; 
Wodospad Kamieńczyk. 

3 dzień: 
KARKONOSKI PARK  NARODOWY + KARPACZ 

Wejście lub wjazd na Śnieżkę; 
Świątynia Wang; 
Kompleks Kolorowa - letni tor saneczkowy. 

4 dzień: 
SZKLARSKA PORĘBA 

Wodospad Szklarki; 
Huta szkła kryształowego „Julia”. 

Opcjonalnie 
- „Western City” w Karpaczu; 
- wjazd wyciągiem krzesełkowym na Kopę; 
- warsztaty w Hucie „Julia” m.in. malowanie 
na szkle, mini huta itp. 

- Kościół Pokoju + starówka w Jaworze; 
- możliwość zamówienia posiłku w drodze 
powrotnej. 
Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu i przewodnik ok. 78 zł/os. 

1 dzień: 
ZAKOPANE 

Wieczorny spacer po Zakopanem; 
Krupówki. 

2 dzień: 
TATRZAŃSKI  PARK NARODOWY 

Całodzienna wyprawa nad Morskie Oko. 
3 dzień: 
PIENINY 

Pieniński Park Narodowy; 
Spływ przełomem Dunajca; 
Trzy Korony. 

4 dzień: 
ZAKOPANE 

Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku; 
Wielka Krokiew - skocznia narciarska. 

 

Opcjonalnie: 
- Zamek w Niedzicy; 
- Aqua Park Zakopane - rwąca rzeka, jacuzzi, 

zjeżdżalnie, taras widokowy z leżakami; 
- Gubałówka - wjazd kolejką; 
- targ pod Gubałówką; 
- możliwość zamówienia posiłku w drodze 
powrotnej. 

 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu i przewodnik ok. 69 zł/os. 
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KRAKÓW + ZAKOPANE 4 DNI SUWALSZCZYZNA + WILNO 4 DNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 dzień: KRAKÓW 
city tour wieczorową porą 

2 dzień: KRAKÓW 
zwiedzanie z przewodnikiem: Stary Rynek 
z Sukiennicami, Barbakan, Bazylika Mariacka; 
Dziedziniec Collegium Maius Uniwersytetu 
Jagiellońskiego; 
Wzgórze Wawelskie: Katedra, Groby 
Królewskie, Dzwon Zygmunta; 
Smocza Jama. 

3 dzień: ZAKOPANE 
przejście z przewodnikiem górskim Doliną 
Kościeliską; 
Jaskinia Mroźna; 
spacer po Zakopanem , czas na Krupówkach; 
Cmentarz na Pęksowym Brzyzku. 

4 dzień: ZAKOPANE 
Wielka Krokiew - skocznia narciarska; 
Gubałówka - wjazd kolejką; 
Targ  pod Gubałówką. 

Opcjonalnie: 
- podziemne Muzeum Historii Miasta Krakowa; 
- zamiast Doliny Kościeliskiej całodzienna 

wyprawa nad Morskie Oko; 
- wejście na Nosal; 
- możliwość zamówienia posiłku w drodze 

powrotnej. 
Dodatkowo płatne: 
Bilety wstępu + przewodnik ok. 72 zł/os. 

1 dzień: AUGUSTÓW 
Kanał Augustowski - unikatowe dzieło 
budownictwa wodnego; 
Sanktuarium Maryjne w  Studzienicznej. 

2 dzień: WILNO 
Ostra Brama; 
Wileńska Starówka; 
Archikatedra Wileńska; 
Kościół św.Piotra i Pawła; 
Uniwersytet Wileński. 

3 dzień: WIGRY 
przejażdżka Wigierską Koleją Wąskotorową 
po Wigierskim Parku Narodowym i Puszczy 
Augustowskiej; 
Klasztor Kamedułów; 
rejs po Jeziorze Wigry. 

4 dzień: DOWSPUDA 
Pałac Ludwika Paca. 

Opcjonalnie 
- Muzeum Wigier w Suwałkach; 
- w drodze powrotnej możliwość zwiedzania 

Wilczego Szańca oraz Sanktuarium w Świętej 
Lipce; 

- możliwość zamówienia posiłku w drodze 
powrotnej. 

Dodatkowo płatne: 
Bilety wstępu + przewodnik ok. 48 zł/os. 

+ 10 euro/os. 
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KOTLINA KŁODZKA + PRAGA 4 DNI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 dzień: KŁODZKO 

Zwiedzanie Twierdzy. 
2 dzień: PRAGA 

Hradczany z Mostem Karola; 
Zamek na Hradczanach; 
Katedra św. Wita; 
Złota Uliczka; 
Rynek staromiejski z Ratuszem ze słynnym 
zegarem  astronomicznym „Orloj”; 
Brama Prochowa; 
Plac Wacława. 

3 dzień: GÓRY STOŁOWE 
Błędne Skały - przejście skalnym labiryntem; 
Czermna - Kaplica Czaszek; 
Wambierzyce - bazylika i ruchoma szopka. 

4 dzień: KUDOWA ZDRÓJ 
Park Zdrojowy; 
Pijalnia Wód Mineralnych. 

ZŁOTY STOK 
zwiedzanie KopalniZłota: Sztolnia Gertrudy, 
podziemny wodospad, Izba Górnictwa, 
Muzeum Minerałów. 

Opcjonalnie: 
- Duszniki Zdrój - Muzeum Papiernictwa; 
- możliwość zamówienia obiadu w drodze 
powrotnej. 

Dodatkowo płatne: 
Bilety wstępu + przewodnik ok. 55 zł/os. 

+ 150 CzK/os. 

KRAKÓW  + WIELICZKA 
+ ENERGYLANDIA 4 DNI 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 dzień: WIELICZKA 
wieczorne zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce. 

2 dzień: KRAKÓW 
zwiedzanie z przewodnikiem: Stary Rynek 
z Sukiennicami, Barbakan, Bazylika Mariacka; 
Dziedziniec Collegium Maius Uniwersytetu 
Jagiellońskiego; 
Wzgórze Wawelskie: Katedra, Groby 
Królewskie, Dzwon Zygmunta; 
Smocza Jama. 

3 dzień: ENERGYLANDIA 
Największy Park Rozrywki w Polsce. 

Całodniowa zabawa Bajkolandia, Roller coaster, 
Wioska Wikingów, Jungle Adventure, kolejka 
widokowa i wiele innych atrakcji. 

4 dzień: KRAKÓW 
Kraków  Żydowski, Dzielnica Kazimierz: 
- Synagoga i Cmentarz Remuh. 

 

Opcjonalnie: 
- Kopiec Kościuszki - panorama miasta, wystawy 
stałe i czasowe; 

- podziemne Muzeum Historii Miasta Krakowa; 
- możliwość zamówienia posiłku w drodze 
powrotnej. 

 

Dodatkowo płatne: 
Bilety wstępu + przewodnik ok. 109 zł/os. 
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Świadczenia zawarte w cenie: 

transport, pilot wycieczki, 2 noclegi, 
wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 

ubezpieczenie.  Opiekunowie GRATIS. 

 

BIESZCZADY + SOLINA + ŁAŃCUT 5 DNI PRAGA + SKALNE MIASTA 4 DNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 dzień: 
Całodzienny  przejazd  w kierunku Bieszczadów. 

2 dzień: SOLINA 
Zapora Wodna, spacer + zwiedzanie; 
Rejs po Jeziorze Solińskim; 
Przejazd „Małą Pętlą Bieszczadzką”, Lesko, 
Myczków,  Polańczyk, Hoczew. 

SANOK 
Skansen  budownictwa ludowego. 

3 dzień: BIESZCZADY 
Wędrówka Połoniną Wetlińską do schroniska 
Chatka Puchatka; 
Objazd fragmentem „Wielkiej  Pętli Bieszczadzkiej”. 

4 dzień: ŁAŃCUT 
Muzeum Zamek - zwiedzanie z przewodnikiem 
jednej z najpiękniejszych rezydencji arysto- 
kratycznych w Polsce. 

5 dzień: 
Powrót do miejsca zbiórki. 

Opcjonalnie: 
- Odkryj dzikie Bieszczady! Całodniowa „Traperska 
Przygoda” przejazd dyliżansami, trasa 20 km, podczas 
której zobaczymy m.in. Jeziorka Duszatyńskie, cerkiew 
w Smolniku, bacówkę góralską, na koniec ognisko 
z kiełbaskami; 

- możliwość zamiany Połoniny Wetlińskiej na wejście 
na Tarnicę; 

- możliwość zamówienia dodatkowych posiłków. 

Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu + przewodnik górski ok 65 zł/os. 

1 dzień: 
Przejazd do Pragi; 
City tour wieczorową porą. 

2 dzień: PRAGA - zwiedzanie z przewodnikiem: 
Złota Uliczka, Pałac Prezydencki; 
Pogorzelec, Loreta, plac Hradczański; 
katedra św. Wita; 
klasztor Strahowski; 
Wzgórze Petrin z repliką wieży Eiffla; 
Hradczany z Mostem Karola. 

3 dzień: PRAGA - zwiedzanie z przewodnikiem: 
Stare Miasto; 
Rynek z ratuszem i zegarem astronomicznym 
„Orloj”; 
dzielnica żydowska Josefov. 

4 dzień:  SKALNE MIASTA 
Przejazd do Adrspach w Czechach - tzw. Skalne 
Miasto, rezerwat z nietuzinkowymi kształtami; 
rejs po jeziorku. 

Opcjonalnie: 
- grające fontanny - wieczorny pokaz światło 
i dźwięk; 

- rejs po Wełtawie; 
- dla dorosłych zwiedzanie Browaru + degustacja; 
- możliwość zamówienia posiłku w drodze 
powrotnej 

Dodatkowo płatne: 
Bilety wstępu + przewodnik ok. 20 zł/os. 

+ 215 CzK/os. 



-  WYCIECZKI WIELODNIOWE 52 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Świadczenia zawarte w cenie: 
transport, pilot wycieczki, 2 noclegi, 
wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
ubezpieczenie.  Opiekunowie GRATIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Świadczenia zawarte w cenie: 

transport, pilot wycieczki, 2 noclegi, 
wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 

ubezpieczenie.  Opiekunowie GRATIS. 

 

WIEDEŃ 4 DNI WILNO + TROKI 5 DNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 dzień: 
Nocny przejazd w kierunku Austrii 

2 dzień: WIEDEŃ - zwiedzanie z przewodnikiem: 
Pałac Schonbrunn - dawna, letnia rezydencja 
Habsburgów, Glorieta; 
Wieża Dunajska - najwyższa wieża Austrii (252m); 

3 dzień: WIEDEŃ 
dalsze zwiedzanie miasta z przewodnikiem: 
Ringstrasse - bulwar w centrum Wiednia; 
Opera, Parlament, Ratusz, Belweder; 
Katedra Św. Szczepana - gotycki symbol 
Wiednia - wjazd na wieżę. 
Ulica Graben z wiedeńską Kolumną Morowa; 
Hofburg- wiedeński pałac władców Austrii; 

4 dzień: 
Prater - czas dla grupy w wesołym miasteczku; 
Wzgórze Kahlenberg z polskim kościołem; 
wyjazd w drogę powrotną. 

Opcjonalnie: 
- Diabelski Młyn na Praterze - panorama 
Wiednia z 65 metrów; 

- rejs po Dunaju; 
- Muzeum Historii Naturalnej; 
- Motylarnia- egzotyczne motyle i ptaki; 
- wiedeński wieczorek przy muzyce na żywo; 
- możliwość  zamówienia  dodatkowych posiłków. 
Dodatkowo płatne: 
Bilety wstępu + przewodnik ok. 25 euro/os. 

+ napoje do obiadokolacji 

1 dzień: 
Nocny przejazd w kierunku Litwy 

2 dzień: WILNO - zwiedzanie z przewodnikiem: 
Ostra Brama; 
Wileńska Starówka; 
Archikatedra Wileńska ; 
Kościół św. Piotra i Pawła; 
Cerkwie św. Trójcy i św. Ducha. 

3 dzień: WILNO - zwiedzanie z przewodnikiem: 
Wzgórze Trzech Krzyży; 
Uniwersytet Wileński; 
Pomnik A.Mickiewicza; 
Kościół św. Anny; 
Dziedziniec Słowackiego; 
Cmentarz na Rossie. 

4 dzień: TROKI 
Zwiedzanie Zamku Księcia Litewskiego 
Giedymina; 
Jezioro Galve; 
Czas na zakup tradycyjnych litewskich 
przysmaków. 

5 dzień: 
przyjazd do Polski w godzinach nocnych 

Opcjonalnie: 
- Druskienniki na Litwie - pobyt na basenach 
termalnych; 

- możliwość zamówienia posiłku w drodze 
powrotnej. 

Dodatkowo płatne: 
Bilety wstępu + przewodnicy 15 euro/os. 



-  WYCIECZKI WIELODNIOWE 53 

 

 

1 dzień: 
LUBLIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Świadczenia zawarte w cenie: 

transport, pilot wycieczki, 2 noclegi, 
wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 

ubezpieczenie.  Opiekunowie GRATIS. 

 

BUDAPESZT + ZAKOLE DUNAJU 5 DNI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 dzień: 

Nocny przejazd w kierunku Budapesztu. 
2 dzień: 
Po przyjeździe krótki spacer z pilotem po części 
peszteńskiej: 

Plac Bohaterów; 
Park miejski, Łaźnie Szechenyiego; 
Opera Narodowa; 
Most Łańcuchowy. 

3 dzień: 
PESZT - zwiedzanie z przewodnikiem: 

Bazylika Św. Stefana; 
Parlament; 
Ulica Vaci - czas dla grupy. 

BUDA 
Panorama miasta ze Wzgórza Gellerta: 
Statua Wolności, Cytadela; 
Wjazd kolejką Siklo na Wzgórze Zamkowe: 
Kościół Macieja, Baszty Rybackie, Pałac 
Prezydencki, Pałac Królewski. 

4 dzień: 
SZENTENDRE 

Spacer po urokliwym mieście; 
trójkątna Starówka; 
Muzeum Marcepanu. 

WYSZEHRAD 
Cytadela na wzgórzu; 
Panorama na Zakolę Dunaju; 
Wyjazd w drogę powrotną. 

5 dzień: 
Powrót do Polski. 

Opcjonalnie: 
- wieczorny rejs po Dunaju; 
- Tropicarium – Oceanarium, tunel z rekinami, 
ściana tropikalnego deszczu i wiele atrakcji 
podwodnego świata; 

- wieczorek integracyjny z pokazem tańców, 
muzyką na żywo; 

- pobyt w kąpielisku termalnym Szechenyi; 
- Eger - wizyta w winnicy połączona ze 
zwiedzaniem miasta i degustacją (wydłużenie 
wycieczki o jeden dzień); 

- Morawski Kras w Czechach: zwiedzanie 
jaskini krasowej+ podziemny spływ łódkami 
(wydłużenie wycieczki o jeden dzień); 

- możliwość zamówienia posiłku w drodze 
powrotnej. 

Dodatkowo płatne: 
Bilety wstępu + przewodnik ok. 20 euro/os. 
+ napoje do obiadokolacji 

 
 

LUBELSZCZYZNA + ZAMOŚĆ 
+ SANDOMIERZ 6 DNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

wieczorny city tour po mieście 
2 dzień: 
LUBLIN - zwiedzanie z przewodnikiem: 

Stare Miasto; 
Wieża Trynitarska ; 
Zamek Lubelski; 
Kaplica Świętej Trójcy z Lapidarium. 
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3 dzień 
KAZIMIERZ DOLNY 

Starówka z zabytkowymi kamienicami; 
Góra Trzech Krzyży - punkt widokowy; 
Kościół Farny; 
Wzgórze Zamkowe: Zamek + Baszta 
Wąwóz Korzeniowy Dół. 

4 dzień: 
NAŁĘCZÓW 

spacer po Parku Zdrojowym; 
Pijalnia wód i czekolady; 

KOZŁÓWKA 
zwiedzanie Pałacu Zamoyskich; 

5 dzień: 
ZAMOŚĆ - zwiedzanie z przewodnikiem: 

Rynek Wielki z ratuszem i renesansowymi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 dzień: 

PARYŻ 5 DNI 

kamieniczkami; 
spacer uliczkami, słynne podwórka; 
Katedra  z dzwonnicą; 
Muzeum - Pałac Zamoyskich; 
Arsenał i fortyfikacje. 

6 dzień 
SANDOMIERZ - zwiedzanie z przewodnikiem: 

Stary Rynek; 
Brama Opatowska, Ratusz; 
Bazylika Katedralna; 
Zamek na skarpie wiślanej. 

 

Opcjonalnie: 
- Muzeum Wsi Lubelskiej; 
- Muzeum na Majdanku- były obóz hitlerowski; 
- rejs Wisłą z Kazimierza Dolnego do Zamku 

w Janowcu; 
- podziemna trasa turystyczna w  Sandomierzu; 
- Muzeum Fortyfikacji i Broni w Zamościu; 
- możliwość zarezerwowania posiłku w drodze 
powrotnej. 

 

Dodatkowo płatne: 
Bilety wstępu + przewodnicy ok. 55 zł/os 

Całonocny przejazd do Francji 
2 dzień: PARYŻ 

Wyspa La Cite z katedrą Notre Dame, kaplicą 
Sainte Chapelle, Conciergerie; 
Dzielnica Łacińska: Sorbona, Collage do France; 
Panteon; 
Wyspa św. Ludwika: Hotel Lambert, Muzeum 
A. Mickiewicza; 
Ogrody Luksemburskie. 

3 dzień: PARYŻ - dalsze zwiedzanie: 
Wieża Eiffla - wjazd na wybrany poziom; 
Łuk Triumfalny, słynne Pola Elizejskie; 
Dzielnica Montmartre: Moulin Rouge, Plac 
Pigalle, Bazylika Sacre Coeur; 
Cmentarz Pere-Lachaise. 

4 dzień: PARYŻ 
Muzeum Luwr; 
Ogrody Tuilleries, Plac Concorde; 
Dzielnica La Defense z La Grande Arche; 
Czas dla grupy. 

5 dzień: 
Powrót do Polski. 

Opcjonalnie: 
- rejs po Sekwanie; 
- Muzeum d'Orsay; 
- możliwość modyfikacji programu; 
- możliwość zamówienia dodatkowych posiłków. 

Dodatkowo płatne: 
Bilety wstępu, opłaty wjazdowe, przejazdy 
metrem ok. 40 euro/os 
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Świadczenia zawarte w cenie: 
transport, pilot wycieczki, 5 noclegów, 
wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji, 
ubezpieczenie.  Opiekunowie GRATIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Świadczenia zawarte w cenie: 

transport, pilot wycieczki, 4 noclegi, 
wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 

ubezpieczenie.  Opiekunowie GRATIS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 dzień: 

WŁOCHY 7 DNI 6 dzień: 
FLORENCJA - zwiedzanie z przewodnikiem: 

Kościół Santa Croce; 
Piazza del Duomo; 
Katedra Santa Maria del Fiore, Piazza della 
Signoria; 
Most Złotników - Ponte Vecchio; 
Czas dla grupy. 

7 dzień: 
Powrót do Polski. 

 

Opcjonalnie: 
- Mirabilandia - pobyt w Parku Rozrywki; 
- możliwość zamówienia dodatkowych 
posiłków; 

- możliwość modyfikacji programu. 
Całonocny przejazd do Włoch. 

2 dzień: 
WENECJA - zwiedzanie z przewodnikiem: 

Most Westchnień; 
Bazylika i plac św. Marka; 
Most Rialto; 
przejazd na wybrzeże Adriatyku. 

3 dzień: 
WYBRZEŻE ADRIATYKU 

Odpoczynek po podróży, czas na plażowanie 
i relaks nad Adriatykiem. 

4 dzień: 
ASYŻ 

Bazylika Świętego Franciszka; 
Wzgórze Rajskie; 
Przejazd w okolice Rzymu. 

5 dzień: 
RZYM - zwiedzanie z przewodnikiem: 

Panteon; 
Plac Wenecki, Kapitol; 
Schody Hiszpańskie; 
Fontanna di Trevi; 
Forum Romanum i Koloseum; 
kościół św. Jana na Lateranie. 

WATYKAN 
Plac oraz Bazylika św. Piotra; 
groby papieskie, w tym grób św. Jana Pawła II; 

 

Dodatkowo płatne: 
Bilety wstępu + opłaty wjazdowe, 
lokalni przewodnicy ok. 80 euro/os. 

 

HISZPANIA + ASTERIX PARK 
+ EUROPA PARK 10 DNI 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 dzień: 
Wyjazd w kierunku Francji. 

2 dzień: PARYŻ - po drodze do Hiszpanii 
całodniowa zabawa w ASTERIX PARK, 
zwiedzanie stolicy Francji (z zewnątrz): 

Luwr; 
Katedra Notre Dame; 
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Świadczenia zawarte w cenie: 
transport, pilot wycieczki, 6 noclegów, 
wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji, 
ubezpieczenie.  Opiekunowie GRATIS. 

 

Łuk Triumfalny; 
Pola Elizejskie; 
Wieża Eiffla; 

3-8 dzień: COSTA BRAVA + BARCELONA 
Lloret de Mar - wypoczynek w nadmorskim 
kurorcie; 
gry i zabawy integracyjne na terenie kompleksu 
hotelowego; 
plażowanie nad morzem i basenem; 
piesze wycieczki do centrum Lloret de Mar 
i na sąsiednie plaże; 
stadion piłkarski FC BARCELONA; 
Sagrada Familia - dzieło Gaudiego; 
słynna ulica La Rambla, Pomnik Kolumba, Plac 
Katalonii, wzgórze widokowe; 
Montjuic, okolice stadionu olimpijskiego. 

9 dzień: EUROPA PARK - w drodze powrotnej 
zabawa w niemieckim parku rozrywki; 

10 dzień: 
Powrót do Polski. 

 

Opcjonalnie: 
- Sagrada Familia wewnątrz; 
- Magiczne Fontanny Barcelony, wyjazd na 

wieczorne pokazy „Światło, Muzyka, Woda”; 
- Water World - jednen z największych Parków 

Wodnych na Costa Brava ze zjeżdżalniami, 
rwącymi rzekami, basenami gwarantującymi 
niezapomnianą zabawę; 

- możliwość wydłużenia pobytu na Costa Brava; 
- możliwość zamówienia posiłku w drodze 

powrotnej. 
 

Dodatkowo płatne: 
Bilety wstępów ok. 95 euro/os. 

CHORWACJA + JASKINIA POSTOJNA 
+ MORAWSKI KRAS 7 DNI 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 dzień: 
przejazd w kierunku Słowenii; 
JASKINIA POSTOJNA + Zamek Predjama. 

2 dzień:  PLITWICKIE JEZIORA 
park wpisany na listę UNESCO; 
malownicze wodospady, kryształowa woda, 
gwarancja pięknych widoków. 

3 dzień:  WYBRZEŻE ADRIATYKU 
plażowanie i relaks nad Adriatykiem; 

4 dzień: DUBROWNIK 
zwiedzanie „Perły Dalmacji”; 

5 dzień: SPLIT i TROGIR 
zwiedzanie miast z przewodnikiem; 
Stare Miasto, Katedra Św. Wawrzyńca, wieża 
zegarowa, liczne uliczki, Pałac Dioklecjana, 
relaks nad morzem; 

6 dzień: 
Przejazd w kierunku Czech; 

7 dzień: MORAWSKI KRAS 
zwiedzanie jednej z jaskiń; 
Wyjazd w drogę powrotną; powrót do Polski 
w godzinach nocnych. 

 

Opcjonalnie: 
- modyfikacja programu; 
- możliwość  zamówienia  dodatkowych posiłków. 
Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu, przewodnik , opłaty wjazdowe 
ok. 85 euro/os. + napoje do obiadokolacji. 
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NASZE POZOSTAŁE KIERUNKI 
 
 

 

KRAJE 
BENELUXU 

 
 

LONDYN 

REJSY: 
SKANDYNAWIA 

MIASTA 
NADBAŁTYCKIE 

KOPENHAGA 

 
 

LEGOLAND 

 

NURKOWANIE: 
EGIPT 

CHORWACJA 
MALTA 

ZIELONA GÓRA 
KRAINA POLSKICH 

WINNIC 

 

 
BAWARIA 

 
 
 

 

SUWALSZCZYZNA 
SURFING: 
MAROKO 

PORTUGALIA 
FRANCJA 

REJS KANAŁEM 
OSTRÓDZKO - 

- ELBLĄSKIM 

 
 
 

Zapraszamy do obserwowania naszej strony internetowej www.akademiaanimus.pl oraz naszego 

profilu Akademia Animus na Facebook-u. To tam właśnie najwcześniej pojawiają się oferty naszych 

imprez. 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, opiekunów, wychowawców do stałej współpracy przy 

organizacji naszych imprez na atrakcyjnych warunkach. 

Zorganizujemy wszystko, wszędzie i  dla każdego. Wystarczy tylko skontaktować się z  nami i 

określić swoje potrzeby oraz budżet. My zrobimy resztę. 
 
 

Akademia ANIMUS Albert Frączyk 
Park Wodny Relax w Świdwinie, 
Plac Sybiraków 1, 78-300  Świdwin 

Kom. 534 150 545  lub  600 884 310 
E-mail: biuro@akademiaanimus.pl 

FB Akademia Animus 
www.akademiaanimus.pl 

 

http://www.akademiaanimus.pl/
mailto:biuro@akademiaanimus.pl
http://www.akademiaanimus.pl/
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SZKOŁA PŁYWANIA 
SZKOLENIA 

UPRAWNIENIA 



 

 

SZKOŁA PŁYWANIA 
Akademia ANIMUS to również organizator zajęć nauki pływania, które realizujemy w Parku 

Wodnym RELAX w Świdwinie. Szkolenie pływackie prowadzimy wg autorskiego programu 
podzielonego na etapy dostosowane do wieku i poziomu umiejętności uczestników. 

W ramach funkcjonowania naszej szkółki pływackiej dzieciom, młodzieży i dorosłym 
proponujemy między innymi: 
- zajęcia oswajające z wodą; 
- zajęcia przygotowujące do nauki pływania 
elementarnego; 

- naukę pływania elementarnego; 
- naukę pływania stylami sportowymi; 
- trening pływacki. 

Zajęcia prowadzimy indywidualnie i w grupach, zgodnie z poniższymi poziomami: 
POZIOM 0 - "MALUCHY" - dla dzieci w wieku 3 - 4 lata. Świetna zabawa wpływająca na 
prawidłowy rozwój, poprawiająca koordynację psychoruchową, wzmacniająca więzi 
emocjonalne. Dzięki zajęciom na pływalni wzrasta u maluchów odporność, odwaga, 
samodzielność. 

POZIOM I - PODSTAWOWY Pływanie Elementarne - dzieci poznają nowe środowisko jakim 
jest woda, opanują podstawowe umiejętności pływackie i przygotują się do kolejnego etapu 
nauki pływania. 

POZIOM II - PŁYWANIE STYLOWE Techniki Pływania Sportowego - kształcimy i utrwalamy 
poprawne techniki pływania stylami sportowymi. Po opanowaniu prawidłowych technik 
okazuje się, że można pływać szybciej, dłużej, dalej, więcej, mniej się przy tym męcząc,  a 
przez to przyjemniej i bezpieczniej spędzać czas w wodzie. 

POZIOM III - PŁYWANIE UKIERUNKOWANE Rekreacja i Ratownictwo Wodne - wskazujemy 
możliwości jakie pojawiają się wraz ze zdobywaniem wyższych umiejętności pływackich. W 
trakcie zajęć nadal doskonalimy pływanie stylowe oraz poznajemy techniki pływackie 
wykorzystywane w ratownictwie wodnym. 

GRUPY PRZEDSZKOLNE I SZKOLNE – zajęcia dla grup, które planują pobyt w Parku Wodnym 
„RELAX” w godzinach lekcyjnych. 

Poniżej przedstawiamy przykładowe ramowe programy zajęć. 
BLOK PROGRAMOWY I: 15 - 17 godzin w semestrze ( grupy początkujące): 
1.Zajęcia oswajające z wodą. 
2.Ćwiczenia wypornościowe i oddechowe. 
3.Podstawowe ruchy lokomocyjne kończyn górnych i dolnych. 
4.Pływanie elementarne na grzbiecie i piersiach. 
BLOK PROGRAMOWY II: 15 – 17 godzin w semestrze ( grupy pływające): 
1.Doskonalenie pracy rąk i nóg. 
2.Ćwiczenia rąk i nóg z deską pływacką i bez deski. 
3.Podstawowe ćwiczenia doskonalące pływanie stylami sportowymi. 
4.Doskonalenie pływania stylowego. 

Szczegóły naszego programu na www.akademiaanimus.pl / nauka pływania 
Zapraszamy do obserwowania naszej strony internetowej www.akademiaanimus.pl oraz 
naszego profilu Akademia Animus na Facebook-u. To tam właśnie najwcześniej pojawiają się 
nasze oferty.  Serdecznie zapraszamy nauczycieli, opiekunów, wychowawców do  stałej 

współpracy przy organizacji zajęć na atrakcyjnych warunkach. 
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SZKOLENIA, UPRAWNIENIA 
Akademia ANIMUS to nowe umiejętności, uprawnienia i kwalifikacje. We współpracy   

z  wieloma podmiotami prowadzimy kursy i  szkolenia, przygotowujemy do egzaminów 
i  nadajemy uprawnienia. 

Ratownictwo Wodne - szkolenia prowadzone 
modułowo zgodnie z ramowym programem 
szkoleń ratowników wodnych. 
- Młodszy Ratownik Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego 

- Ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego 

- Ratownik Wodny Zawodowy 
Uprawnienia ratownika wodnego, szczególnie 

uczniom i studentom daje możliwość zdobycia 
stałej lub dodatkowej pracy przez cały  rok 
w parkach wodnych, na pływalniach, a w sezonie letnim na kąpieliskach śródlądowych   
i morskich. To doskonały sposób na wolny czas i atrakcyjne wakacje. 

Motorowodniactwo - szkolenia przygotowujące do egzaminu na patenty i licencje Polskiego 
Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego: 
- Patent Sternik Motorowodny 
- Licencja Holowanie narciarza lub innych obiektów pływających 

Pływanie - kurs przygotowujący do wykonywania zawodu: 
- Instruktor Sportu - specjalność Pływanie 

Pierwsza Pomoc - szkolenia BLS/AED realizowane zgodnie z wytycznymi Polskiej 
i Europejskiej Rady Resuscytacji: 
- schemat działań ratowniczych, resuscytacja krążeniowo - oddechowa 
- obsługa Defibrylatora Półautomatycznego 
Szkolenie zakończone wręczeniem certyfikatu uczestnikom może być realizowane w siedzibie 
grupy, w trakcie wyjazdu np. wycieczka/zielona szkoła! 

Płetwonurkowanie - szkolenia realizowane zgodnie z programem Światowego 
Stowarzyszenia Profesjonalnych Instruktorów Nurkowania PADI: 
- patent OWD - Open Water Diver 
- patent AOWD - Advanced Open Water Diver 

Szkolenia PADI w formie stacjonarnej na bazie 
obiektów PW RELAX w Świdwinie i okolicznych 
jezior oraz wyjazdowej w trakcie letnich obozów 
szkoleniowych z ANIMUSEM. 

Na zamówienie grup organizujemy nurkowe 
wyjazdy krajowe i zagraniczne. 
Nurkowe wyjazdy europejskie - zgłoszenie grupy 
minimum 3 miesiące wcześniej. 
Nurkowe wyjazdy pozaeuropejskie - zgłoszenie 
grupy minimum 6 miesięcy wcześniej. 

Szczegóły naszych szkoleń i kursów na www.akademiaanimus.pl 
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- NOTATKI: 
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