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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 

 Akademia Animus 
www.akademiaanimus.pl 

Nr konta PLN:   36 1240 3682 1111 0010 7682 6754
Nr konta EURO: 43 1240 3682 1978 0010 1273 9319

Przedstawione programy możemy modyfikować zgodnie z oczekiwaniami grupy, ich elementy są zamienne. 
Atrakcje wymienione jako OPCJONALNE wymagają odrębnej kalkulacji i są na zapytanie. 

Ceny zostały skalkulowane dla grupy szkolnej 45 uczestników + opiekunowie gratis, przy wyjeździe ze Świdwina. 
Dla grup dorosłych, przygotujemy odpowiednią propozycję wyjazdu na podstawie przykładowych programów w katalogu 

albo według wskazanych oczekiwań, 

Zorganizujemy imprezę dla każdej grupy, z wyjazdem z dowolnego miejsca i w każdym kierunku.

Zapraszamy po wycieczkę! 

Pamiętaj! Jeśli interesuje Cię inny kierunek wyjazdu, którego nie znalazłeś w naszym katalogu, 
z innym programem / liczbą dni lub dodatkowymi opcjami, nasza firma przygotuje Ci aktualnie najlepszą ofertę !

Wycieczki wielodniowe

Wycieczki wielodniowe zagraniczne
Zielone szkoły



     Akademia ANIMUS to ponad 16 lat organizacji imprez turystycznych, organizacji zajęć nauki pływania, szkoleń 
ratowniczych i udzielania pierwszej pomocy. To efekt pasji, zaangażowania, doświadczenia oraz pracy z dziećmi, 
młodzieżą i osobami dorosłymi. 

     Nasz zespół tworzą licencjonowani piloci, przewodnicy, wychowawcy pracujący z sobą na co dzień oraz pedagodzy, 
instruktorzy, trenerzy, ratownicy i inni specjaliści realizujący z nami imprezy i 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 realizowanych w Polsce i za granicą. 
Współpracujemy ze sprawdzonymi hotelami, pensjonatami, ośrodkami wypoczynkowymi oraz przewoźnikami 
gwarantującymi bezpieczny transport o wysokim standardzie. 

     Z wielką satysfakcją przedstawiamy Państwu nasze propozycje wycieczek i wyjazdów grupowych oraz zielonych 
szkół na sezon 2018/2019. Przygotowaliśmy je biorąc pod uwagę Państwa sugestie i uwagi. 

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

     Zapraszamy na nasze stałe imprez turystyczne corocznie organizowane przez Akademię ANIMUS dla dzieci, młodzieży, 
dorosłych oraz rodzin. 
Są to: 
- Sylwester i Nowy Rok w górach, 
- zimowe obozy narciarsko - snowboardowe w Alpach i Polsce, 
- letnie obozy i wyjazdy krajowe i zagraniczne, 

     Zapraszamy do obserwowania naszego profilu Akademia Animus na Facebook-u oraz strony internetowej 
www.akademiaanimus.pl. To tam właśnie najwcześniej pojawiają się oferty naszych imprez.

     Dziękujemy za dotychczasową i czekamy na kolejny sezon udanej współpracy.

     Zorganizujemy wszystko, wszędzie i dla każdego. Wystarczy tylko skontaktować się z nami i określić swoje potrzeby 
oraz budżet. My zrobimy resztę.

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

ANIMUS – z łaciny:  duch, dusza, odwaga, rozum, umysł.ANIMUS – z łaciny:  duch, dusza, odwaga, rozum, umysł.

W imieniu Akademii ANIMUS
Zapraszam na wspólny wyjazd

Albert FRĄCZYK Albert FRĄCZYK 

O NASO NAS
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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 imprez. 
     W celu otrzymania pełnej oferty naszych wyjazdów 
zapraszamy do kontaktu z naszym biurem oraz 
na naszą stronę www.akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

SYLWESTER I NOWY ROK W TATRACH SYLWESTER I NOWY ROK W TATRACH 
– MAŁE CICHE, ZAKOPANE, BIAŁKA TATRZAŃSKA– MAŁE CICHE, ZAKOPANE, BIAŁKA TATRZAŃSKA
Dorośli. Wyjazd rodzinny, dla grupy przyjaciół.
Termin: 27.12.2018 – 02.01.2019 – 6/7 dni
Miejsce: Małe Ciche / Zakopanie
W programie między 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.

SYLWESTER I NOWY ROK W ALPACH SYLWESTER I NOWY ROK W ALPACH 
– FUSCH / ZELL AM SEE / AUSTRIA– FUSCH / ZELL AM SEE / AUSTRIA
Dorośli. Wyjazd rodzinny, dla grupy przyjaciół
Termin: 27.12.2018 – 02.01.2019 – 6/7 dni
Miejsce: Fusch / Sell am See
W programie między innymi:
- Sell am See - spacer po mieście, 
- wyjazd do Aquaparku,
- wyjazdy na stok – Stacja Narciarska Schmitten Zell am See,
- 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 OBÓZ NARCIARSKO - SNOWBOARDOWY 
AUSTRIA 2019AUSTRIA 2019
Grupy szkoleniowe - Narty i Snowboard, Dzieci, Młodzież, Dorośli. 
Wyjazd rodzinny, dla grupy przyjaciół
1 turnus : 19 - 26.01.19 - termin ferii zimowych woj. wielkopolskie 
2 turnus : 26.01 - 02.02.19 - termin ferii zimowych woj. zach-pom.
Miejsce: Hotel Post, Fusch, Austria
Europa Sport Region - Kaprun, Zell am See, Lodowiec Kitzsteinhorn, 
W programie między 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

Cena i szczegóły wyjazdu na:
www.akademiaanimus.pl / turystyka / obozy i wyjazdy zimowe
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Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

BERLIN - JARMARK BOŻONARODZENIOWY BERLIN - JARMARK BOŻONARODZENIOWY 

Mieniące się kolorami stragany pełne pyszności, korzenne przyprawy, 
zapach karmelu i piernika - to wszystko wprowadzi nas w świąteczny 
klimat Świąt Bożego Narodzenia. 
Ponadto zwiedzanie stolicy Niemiec: ulica Unter den Linden, Alexsander 
Platz, pozostałości Muru Berlińskiego, Wyspa Muzeów, Brama 
Brandenburska, Reichstag.

WAKACJE HISZPANIA WAKACJE HISZPANIA 
- Paryż, Barcelona, Costa Brava 2019- Paryż, Barcelona, Costa Brava 2019

Dzieci, Młodzież, Dorośli
Termin: wakacje letnie 2019
Miejsce: Hotel Surf Mar, Lloret de Mar, Girona, Hiszpania

W programie między 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

WAKACJE CHORWACJA WAKACJE CHORWACJA 
- Split, Dubrownik, Riwiera Makarska 2019- Split, Dubrownik, Riwiera Makarska 2019
Dzieci, Młodzież, Dorośli
Termin: wakacje letnie 2019
Miejsce: Makarska, Chorwacja

W programie między innymi:
- Split – Pałac Dioklecjana,
- Trogir – piękne, starożytne miasteczko na wybrzeżu, 
- Makarska i okolice – wypoczynek w hotelu na adriatyckim wybrzeżu 
   Riwiery Makarskiej,
- Dubrownik – wycieczka do jednej z największych i najpiękniejszych 
   starożytnych twierdz.

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

HEIDE PARK HEIDE PARK 

Dzień pełen zabawy w największym w północnych Niemczech Parku 
Rozrywki w Soltau. 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, pokazy 
w oceanarium i wiele innych atrakcji w cenie jednego biletu. 

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- wzbogacenie programu o pobyt w Serengeti Park.

Dzieci, Młodzież, Dorośli
Termin: 28.08.2019
Miejsce: Soltau, Niemcy

Dzieci, Młodzież, Dorośli
Termin: grudzień 2018
Miejsce: Berlin

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

Cena i szczegóły wyjazdu na: 
www.akademiaanimus.pl / turystyka / obozy i wyjazdy letnie
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Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

OBOZY LETNIE KASZUBY 2019OBOZY LETNIE KASZUBY 2019
Dzieci, Młodzież
Termin: wakacje letnie 2019 – I, II, III turnus, programy profilowane
Miejsce: Ośrodek Kolonijno - Wypoczynkowy Beaver, Wiele

W programie między innymi:
-water zorbing, quady, 
- paintball, 
- mtb, turystyka na dwóch kółkach 
- park linowy, ścianka wspinaczkowa 
- łucznictwo i strzelectwo
- pakiet wodny – banan, koło, platforma ratownicza i inne zabawki 
   ślizgowe holowane przez skutery wodne i łodzie motorowe, rowery 
   wodne, plażowanie, waterball, 
- ratownictwo wodne, doskonalenie umiejętności pływackich;
- szkolenia motorowodne, nurkowe, ratownicze,
- spływ kajakowy,
- gry i zadania terenowe, gry i zabawy integracyjne;

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

Zapraszamy do obserwowania naszego profilu 

Akademia Animus na facebook-u 

oraz naszej strony internetowej www.akademiaanimus.pl. 

To tam właśnie najwcześniej pojawiają się oferty naszych imprez.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, opiekunów, wychowawców 

do stałej współpracy przy organizacji naszych stałych 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.
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Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

JARMARKI ŚWIĄTECZNE

W każdym programie 
istnieje możliwość 

zamówienia
dodatkowych 

posiłków.

CENA ZAWIERA: 
Transport , ubezpieczenie, 

pilota wycieczki. 
OPIEKUNOWIE GRATIS!

W okresie Świąt Bożego Narodzenia wiele 
polskich i zagranicznych miast nabiera 
magicznej  atmosfery,  a  to  za  sprawą 
świątecznych jarmarków zdobiących place 
i rynki.
Poniżej przedstawiamy kilka propozycji 
wyjazdów pobliski Berlin, Poznań, Gdańsk… 
to tylko niektóre z miast, w których możemy 
poczuć świąteczną atmosferę…
Drezno, Wiedeń, Wrocław, Kraków również 
czekają.  Zapraszamy!

BETLEJEM POZNAŃSKIE BETLEJEM POZNAŃSKIE 
Poznański Stary Rynek i Plac Wolności w drugiej połowie 
listopada i w grudniu pełne są świątecznych atrakcji: Młyńskie 
Koło, żłóbek, świąteczny domek, liczne stragany z rękodziełem 
i wszystkim co smaczne. Pokazy, koncerty, wspólne śpiewanie 
kolęd. Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej. Ponadto 
spacer po Starym Rynku i wizyta w Rogalowym Muzeum 
Poznania-pokaz wyrobu świętomarcińskich rogali.  
Wyjazdy odbywają się koniec listopada-grudzień. 
OPCJONALNIE: OPCJONALNIE: 
- Makieta Dawnego Poznania-pokaz interaktywny;
- Palmiarnia;
Dodatkowo płatne bilety wstępu, opłaty drogowe, parkingowe 
ok. 25 zł/os. 

JARMARK BOŻONARODZENIOWY JARMARK BOŻONARODZENIOWY 
W GDAŃSKU W GDAŃSKU 
Gdański Targ Węglowy zamieni się w świąteczne miasteczko. 
Wielkoformatowe animacje świetlne, Anielski Młyn, Zaczarowana 
Kareta z reniferami, występy, animacje.Możliwość zakupu 
świątecznych ozdób, łakoci oraz posmakowania lokalnych 
przysmaków.
Ponadto zwiedzanie z przewodnikiem: Długi Targ, Fontanna 
Neptuna, Dwór Artusa, Brama Złota, Brama Zielona, ul. Mariacka, 
Żuraw nad Motławą.  
Wyjazdy odbywają się w grudniu. 

Dodatkowo płatne przewodnik lokalny, opłaty drogowe, parkingowe 
ok.  15 zł/os  

JARMARK BOŻONARODZENIOWY JARMARK BOŻONARODZENIOWY 
W BERLINIE W BERLINIE 
Stolica Niemiec w okresie przedświątecznym pełna jest 
bożonarodzeniowych jarmarków.
Na jednym z nich z pewnością poczujemy świąteczną atmosferę.
Mieniące się kolorami stragany pełne pyszności, korzenne 
przyprawy, zapach karmelu i piernika - to wszystko wprowadzi 
nas w świąteczny klimat Świąt Bożego Narodzenia. Ponadto 
zwiedzanie stolicy Niemiec: ulica Unter den Linden, Alexsander 
Platz, pozostałości Muru Berlińskiego, Wyspa Muzeów, Brama 
Brandenburska, Reichstag.
Wyjazdy odbywają się koniec listopada-grudzień. 

Dodatkowo płatne przewodnik lokalny, opłaty drogowe, parkingowe 
ok.  5 euro/os.

Cena od: 
79 zł /os.   

Cena od: 
89 zł /os.   

Cena od: 
95 zł /os.   
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Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

WYCIECZKI JEDNODNIOWE POLSKA

CENA ZAWIERA:
transport, ubezpieczenie, 

pilota wycieczki, 
OPIEKUNOWIE 

GRATIS!

W każdym programie 
istnieje możliwość 

zamówienia 
posiłków.

KOSZALIN + MIELNOKOSZALIN + MIELNO

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Fly Park - park trampolin;
- Wioska Hobbitów w Sierakowie Sławieńskim;
- Żydowo - zwiedzanie elektrowni wodnej.
 

.

Dodatkowo płatne bilety wstępu  ok. 20 zł/os.

BEŁCZNABEŁCZNA
Wizyta w „Wiejskim Gospodarstwie Edukacyjnym” w pięknym otoczeniu 
ponad 300 - letniego Dworku z Tradycją.
Warsztaty kulinarne; udział w przygotowaniu wypieków; 
Zdobycie „Certyfikatu Piernikarstwa”.

OPCJONALNIE: OPCJONALNIE: 
- Piernikowe warsztaty bożonarodzeniowe;
- warsztaty kulinarne z noclegiem;
- warsztaty wielkanocne.

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

Cena od: 

39 zł /os.   

Cena od: 
45 zł /os.   

Cena od: 
46 zł /os.   

CZAPLINEK + SŁAWOGRÓD CZAPLINEK + SŁAWOGRÓD 
+ ZAMEK DRAHIM+ ZAMEK DRAHIM
Stare Drawsko - wizyta na średniowiecznym Zamku joannickim - Drahim. 
Sławogród - rekonstrukcja warowni z czasów wczesnego średniowiecza. 
Miejsce gdzie zabawa łączy się z historią. 
Pobyt w Czaplinku nad Jeziorem Drawskim, wspólne gry i zabawy. 

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Pakiety gier i zabaw w Sławogrodzie; 
- pokaz w kuźni; wyścigi na nartach króla Bolka, przeciąganie liny; 
   pieczenie podpłomyków; wybijanie monety.

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

Udział w lekcji muzealnej, katedra - wejście na wieżę widokową 
z panoramą Pomorza. Zabytkowa zagroda rybacka; Fabryka Zabawek 
Pluszowych; Góra Chełmska; pomnik Morsa w Mielnie. Na końcu 
wycieczki relaks na plaży.  
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Cena od: 

49 zł /os.   

KOŁOBRZEG + DZIKI ZACHÓD KOŁOBRZEG + DZIKI ZACHÓD 
Pobyt w miasteczku westernowym Dziki Zachód w Zieleniewie. Pokazy 
kaskaderskie, miasteczko westernowe, wioska indiańska, mini ZOO, 
3 godzinny program pełen atrakcji. 
W Kołobrzegu spacer nad morzem i wejście na latarnię morską.

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Rejs statkiem  „Viking”; Muzeum Oręża Polskiego. 

Dodatkowo płatne bilety wstępu  ok. 38 zł/os.

OGRODY HORTULUS W DOBRZYCYOGRODY HORTULUS W DOBRZYCY
Największa w regionie Szkółka Roślin Ozdobnych, ogrody tematyczne  
m.in. ogród japoński, zmysłów, różany. 
Niezwykła feeria kolorów i zapachów, możliwość zakupu roślin.

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Zwiedzanie ogrodów z przewodnikiem; lekcja przyrodnicza;
- Gra plenerowa „Labirynt Mocy”; wejście na wieżę widokową

Dodatkowo płatny bilet wstępu ok. 17- 30 zł/os.

CHLEBOWY DOM MARIANOWOCHLEBOWY DOM MARIANOWO
Gospodarstwo Agroturystyczne, udział w warsztatach ukazujacych
tajniki piekarniczo-ciastkarskie. m.in: przemiał ziar en zboża żarnami 
na mąkę, wyrób podpłomyków, przejażdżka pojazdem wycieczkowo -
- spacerowym, poczęstunek pizzą wyrabianą na m iejscu.
Zajęcia trwają 4 godziny, po wypieku uczestnicy zabierają wyroby ze
sobą.

Dodatkowo płatny bilet wstępu  ok. 40 zł/os.

Cena od: 

49 zł /os.   

Cena od: 

49 zł /os.   

WRZOSOWOWRZOSOWO
Bałtycki Park Dinozaurów + Safari - zabawa i edukacja m.in.: Park Dino,
Muzeum Minerałów, Plac Paleontologiczny i plac zabaw.

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Park linowy; mini golf; 
- warsztaty i lekcje muzealne. 

Dodatkowo płatny bilet wstępu  ok. 17 zł/os.
Cena od: 

49 zł /os.   

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl 7



Cena od: 
49 zł /os.   

Cena od: 

52 zł /os.   

Cena od: 

55 zł /os.   

PAPROTY PAPROTY 
Wycieczka do Gospodarstwa Edukacyjnego. Wioska Labiryntów 
i Źródeł w Pradolinie rzeki Grabowej. 
Przejście labiryntami, gry, zabawy terenowe, mega-bańki mydlane, 
balonowe katapulty. Wspaniała zabawa, edukacja i integracja dla 
grup!

OPCJONALNIE: OPCJONALNIE: 
- Darłówko - pobyt nad morzem.

Dodatkowo płatny bilet wstępu  ok.  29 zł/os.

DARŁOWO + DARŁÓWKODARŁOWO + DARŁÓWKO
Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie, spacer po starówce, następnie 
przejazd do Darłówka, przejście rozsuwanym mostem, na końcu 
wycieczki 2-godzinny pobyt w Parku Wodnym.

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Lekcja muzealna na Zamku; 
-  „LEONARDIA” - królestwo gier drewnianych. 

Dodatkowo płatne bilety wstępu  ok. 35 zł/os.

DOLINA CHARLOTTYDOLINA CHARLOTTY
Kompleks atrakcji w okolicach Słupska: Świat Bajek, fokarium, wodne 
ZOO Safari z tematycznymi wysepkami, pobyt na placu zabaw. 

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Park linowy; 
- Zajęcia edukacyjne.

Dodatkowo płatne bilety wstępu  ok. 35 zł/os.

Cena od: 
55 zł /os.   

WOLIŃSKI PARK NARODOWY WOLIŃSKI PARK NARODOWY 
+ MIĘDZYZDROJE + MIĘDZYZDROJE 

Słynna promenada gwiazd w Międzyzdrojach , wizyta w Muzeum Figur 
Woskowych. Spacer do Rezerwatu Zubrów w Wolińskim Parku 
Narodowym, wejście na punkt widokowy i spacer nad Jezioro 
Turkusowe. 

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Bunkier V3 - ekspozycja tajnej broni niemieckiej; 
- Trzęsacz - ruiny kościółka, Multimedialne Muzeum na klifie;
- Wolin - Centrum Słowian i Wikingów;
- Karsibór - „Wyspa Skarbów” gospodarstwo agroturystyczne.

Dodatkowo płatne bilety wstępu  ok. 20 zł/os. 

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl8



Cena od: 
59 zł /os.   

Cena od: 
59 zł /os.   

Cena od: 
65 zł /os.   

SZCZECIN SZCZECIN 
Zwiedzanie stolicy Pomorza Zachodniego, legenda o Sydonii białej 
damie szczecińskiego zamku, panorama Szczecina z wieży Bazyliki 
św. Jakuba. Zamek Książąt Pomorskich i Wały Chrobrego; 
Eureka - wystawa interaktywna.

OPCJONALNIE: OPCJONALNIE: 
- Muzeum Techniki i Komunikacji;
- Park Trampolin; 
- Park Wodny w Gryfinie.

Dodatkowo płatne bilety wstępu   ok. 29 zł/os. 

ŚWINOUJŚCIE ŚWINOUJŚCIE 
Przeprawa na Wyspę Uznam, Stawa Młyny - wiatraki, zwiedzanie Fortu 
Gerharda, wejście na najwyższą nad Bałtykiem latarnię morską, spacer 
nad nad Turkusowe Jezioro z punktem widokowym.

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Zwiedzanie Podziemnego Miasta na wyspie Wolin;
- Rejs statkiem; 
- Centrum Słowian i Wikingów;
- Karsibór - „Wyspa Skarbów”;

Dodatkowo płatne bilety wstępu  ok. 15 zł/os.

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ 

Zabawa w Family Park: małpi gaj, dmuchany zamek, armatki, kręgle, 
ścianka wspinaczkowa. Interaktywna lekcja oraz zagadki z Profesorem 
Ciekawskim. Spacer po pięknie odrestaurowanej Wyspie Młyńskiej 
z Operą Nova w tle. 
Mydła i Historii Brudu.

Udział w warsztatach wyrobu mydełek w Muzeum 

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Myślęcinek wizyta w ZOO; park rozrywki „Zaginiony świat”;
- Rejs tramwajem wodnym z Wyspy Młyńskiej;
- Exploseum 2 km wielopoziomowych nadziemnych i podziemnych 
   tuneli w kompleksie pofabrycznych budynków;
- Manufaktura Słodyczy.

Dodatkowo płatny bilet wstępu  ok. 39-45 zł/os.

Cena od: 
69 zł /os.   

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY 

Wejście na ruchome wydmy i ścieżkę edukacyjną Słowińskiego
Parku Narodowego. Wizyta w Muzeum Przyrodniczym w Smołdzinie 
oraz w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Ponadto latarnia morska 
w Czołpinie oraz wieża widokowa Rowokół.

Dodatkowo płatne bilety wstępu   ok. 25 zł/os. 

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl 9



Cena od: 
69 zł /os.   

Cena od: 
69 zł /os.   

Cena od: 
72 zł /os.   

SZYMBARK SZYMBARK 
Centrum Edukacji i Promocji Regionu; słynny 
największy fortepian świata; Dom Sybiraka; najdłuższa deska świata; 
bunkier Gryfa Pomorskiego; chata kaszubska. Wejście na wieżę 
widokową z panoramą Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

dom do góry nogami; 

OPCJONALNIE:  OPCJONALNIE:  
- Przejażdżka wodzem drabiniastym; wypiek chleba, park linowy, 
   Kaszubski Świat Bajek; kino XD; ognisko z kiełbaskami;
- Dla dorosłych wizyta w browarze, możliwość degustacji lokalnych 
   dań oraz trunków.

Dodatkowo płatne bilety wstępów ok.  25 zł/os.

ŁEBA  + SARBSK ŁEBA  + SARBSK 

Wizyta w Łeba Park m.in. Park Dinozaurów, kino 7D, małpi gaj, 
zjeżdżalnie, mini zoo, wioska indiańska. Spacer po Ruchomych 
wydmach na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. 
Sea Park w Sarbsku , pokaz karmienia fok, oceanarium, park miniatur, 
park zręcznościowo-linowy, muzeum marynistyczne i wiele innych 
atrakcji!

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Gra terenowa, warsztaty i lekcje muzealne.

Dodatkowo płatne bilety wstępu   ok. 65 zł/os. 

GNIEZNO GNIEZNO 

Pierwsza stolica Polski - zwiedzanie z przewodnikiem Katedry i Drzwi
Gnieźnieńskich ukazujących historię męczennika św. Wojciecha.
Wizyta w Muzeum Początków Państwa Polskiego.

OPCJONALNIE: OPCJONALNIE: 
- Fabryka Bombek - w okresie świąt Bożego Narodzenia, proces 
   produkcyjny, warsztaty ozdabiania, możliwość zakupu ozdób 
   świątecznych;
- Lekcje muzealne i warsztaty w Muzeum Początków Państwa 
   Polskiego.

Dodatkowo płatne bilety wstępów i lokalni przewodnicy  ok. 15 zł/os.

Cena od: 
72 zł /os.   

BISKUPIN BISKUPIN 

Zwiedzanie z przewodnikiem Rezerwatu Archeologicznego. 
Rekonstrukcje obozowiska łowców i zbieraczy epoki kamienia, osady 
pierwszych rolników oraz osady obronnej ludności kultury łużyckiej 
i wioski wczesnopiastowskiej.
Wystawy stałe i czasowe, zwierzyniec i pokazy zajęć przodków. 

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Lekcja muzealna w Biskupinie;
- Rejs statkiem po Jeziorze Biskupińskim;
- Warsztaty wielkanocne i festyn archeologiczny. 

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

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
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Cena od: 

74 zł /os.   

Cena od: 

74 zł /os.   

JURA PARK SOLEC KUJAWSKI JURA PARK SOLEC KUJAWSKI 

Przejście z przewodnikiem ścieżką dydaktyczną pełną Dinozaurów. 
Edukacja połączona ze wspaniałą zabawą, wizyta w kinie 5D i w Muzeum 
Ziemi. Czas na placu zabaw. 

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Warsztaty tematyczne i lekcje muzealne. 

Dodatkowo płatny bilet wstępu  i przewodnik lokalny ok. 20 zł/os.

BISKUPIN + WENECJA + ROGOWOBISKUPIN + WENECJA + ROGOWO
Przejazd Kolejką Wąskotorową, Zamek Diabła Weneckiego, zwiedzanie 
Osady-Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, Park Dinozaurów 
Zaurolandia - zabawa w Rogowie. 

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Lekcja muzealna w Biskupinie; zajęcia manualne w Zaurolandii.

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

BISKUPIN + GNIEZNO BISKUPIN + GNIEZNO 

Rezerwat Archeologiczny w Biskupinie, przejazd do Gniezna na 
Wzgórze Katedralne z Drzwiami i Katedrą Gnieźnieńską z relikwiami 
św. Wojciecha.

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Muzeum Początków Państwa Polskiego; 
- przejazd kolejką wąskotorową do Biskupina;
- lekcja muzealna w Biskupinie;
- Fabryka Bombek - możliwość zakupu i wyrobu własnych ozdób 
   świątecznych.

Dodatkowo płatne bilety wstępów ok. 20 zł/os.

Cena od: 
75 zł /os.   

POZNAŃ  POZNAŃ  

Wizyta w stolicy Wielkopolski, Rogalowe Muzeum Poznania, Stare 
Miasto, rynek z ratuszem i słynne koziołki, Kościół Fary, Makieta 
Dawnego Poznania - pokaz multimedialny; spacer na Ostrów Tumski. 
Przejazd Kolejką Maltanka do Nowego ZOO. 

OPCJONALNIE: OPCJONALNIE: 
- Zwiedzanie stadionu piłkarskiego; 
- Maufaktura Cukierków - warsztaty i pokaz wyrobu słodyczy;
- Wizyta w wybranym teatrze 
- ICHOT Brama Pozania na Ostrowie Tumskim;
- Wizyta w Centrum Handlowym Stary Browar; 
- Zamek Zamoyskich w Kórniku;
- Deli Park pod Poznaniem – EkoWioska; ogrody świata; mini Zoo

Dodatkowo płatne bilety wstępów ok. 49 zł/os.

Cena od: 
79 zł /os.   

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
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Cena od: 
79 zł /os.   

Cena od: 

82 zł /os.   

PAŁUKI PAŁUKI 
Największe atrakcje Ziemi Pałuckiej: 
Żnin - przejazd kolejką wąskotorową; wizyta w Muzeum Kolejki 
Wąskotorowej w Wenecji, Zamek Diabła Weneckiego, Osada - Muzeum 
Archeologiczne w Biskupinie, Gniezno - pierwsza stolica Polski: 
Wzgórze Katedralne i Drzwi Gnieźnieńskie z żywotem Św. Wojciecha. 

OPCJONALNIE: OPCJONALNIE: 
- Muzeum Początków Państwa Polskiego. 

Dodatkowo płatne bilety wstępów  ok. 25 zł/os. 

MALBORKMALBORK
Przejście szlakiem „Tajemnice Zamku Krzyżackiego” gra podczas, 
której grupa staje się drużyną rycerską zwiedzając zamek poznaje  
zagadki i sekrety krzyżackie. Wspaniała integracja i wiedza o potężnej 
twierdzy nad Nogatem.  

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Połączenie wycieczki do Malborka z Gdańskiem lub DINOPARKIEM. 

Dodatkowo płatne bilety wstępu   ok. 13 zł/os. 

GDYNIA + SOPOTGDYNIA + SOPOT
Zabawa i nauka w interaktywnym Centrum Nauki Experyment. 
Skwer Kościuszki z Darem Pomorza, ORP Błyskawica. 
Wizyta w Oceanarium. Spacer po Molo w Sopocie i po Monciaku 
z krzywym domkiem.

OPCJONALNIE: OPCJONALNIE: 
- JUMP CITY – park trampolin. 

Dodatkowo płatne bilety wstępu  ok. 39 zł/os. 

Cena od: 

82 zł /os.   

Cena od: 

84 zł /os.   

GDAŃSK + SOPOT GDAŃSK + SOPOT 
Zwiedzanie Gdańska - „Perły Bałtyku”: 
Fontanna Neptuna, Długi Targ, nadbrzeże Motławy, Ratusz; Brama 
Zielona, Brama Złota, Stary Żuraw, Bazylika NMP; stadion piłkarski. 
Spacer po Molo w Sopocie, Monciak z krzywym domkiem. 

OPCJONALNIE: OPCJONALNIE: 
- Park trampolin; 
- ZOO Oliwa; wizyta w katedrze ze słynnymi organami;
- Muzeum Europejskie Centrum Solidarności lub Muzeum II Wojny 
   Światowej;
- Amber Sky - koło widokowe 55 m wysokości.

Dodatkowo płatny bilet wstępu  ok. 25 zł/os.

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl
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Cena od: 

85 zł /os.   

Cena od: 
85 zł /os.   

TORUŃ TORUŃ 

OPCJONALNIE: OPCJONALNIE: 
- Dom Legend Toruńskich;
- Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy;
- Baj Pomorski - teatr dla dzieci;
- Rejs statkiem; Fort IV;
- Geodium -wystawa interaktywna.

Dodatkowo płatne bilety wstępu ok. 26 zł/os. 

PÓŁWYSEP HELSKI PÓŁWYSEP HELSKI 

Przejazd na sam koniuszek Półwyspu Helskiego. Spacer nad morze. 
Pokaz karmienia fok na żywo w Fokarium na Helu. 
Przylądek Rozewie - wejście na latarnię morską. 
Groty Mechowskie - fenomen geologiczny na Pomorzu. 

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Ocean Park we Władysławowie - park zwierząt morskich w skali 1:1.

Dodatkowo płatne bilety wstępu   ok. 15 zł/os. 

LICHEŃLICHEŃ
Ośrodek Kultu Maryjnego, miejsce objawień Maryjnych. 
Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej - Bazylika, która jest największym 
kościołem w Polsce. Golgota, kościół św. Doroty, spacer do cudownego 
źródełka i nad Jezioro Licheńskie. 

Program realizowany bez biletów wstępu. 

Cena od: 
85 zł /os.   

Cena od: 
86 zł /os.   

MIĘDZYRZECKI REJON UMOCNIONY MIĘDZYRZECKI REJON UMOCNIONY 
+ ZOO Safari ŚWIERKOCIN+ ZOO Safari ŚWIERKOCIN
Podziemna trasa turystyczna, wejście do bunkrów z czasów II wojny 
światowej. 
Wizyta w ZOO Świerkocin, mini Safari i czas na placu zabaw. 

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Aquapark w Gorzowie Wlkp. 

Dodatkowo płatne bilety wstępu ok. 35 zł/os.

Odwiedziny Miasta Mikołaja Kopernika.
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Rynek z Fontanną Flisaka 
i pomnikiem Kopernika, Krzywa Wieża, Dom Kopernika, ruiny Zamku 
Krzyżackiego. Udział w warsztatach wypieku toruńskich pierników. 
Wszechświat na wyciągnięcie ręki czyli seans w Planetarium.

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE ZAGRANICZNE

CENA ZAWIERA:
transport, ubezpieczenie, 

pilota wycieczki, 
OPIEKUNOWIE 

GRATIS!

W każdym programie 
istnieje możliwość 

zamówienia 
posiłków.

Cena od: 
78 zł /os.   

Cena od: 
82 zł /os.   

NOWOŚĆ: MOTYLARNIA NOWOŚĆ: MOTYLARNIA 
+ TRUSKAWKOWE MIASTECZKO+ TRUSKAWKOWE MIASTECZKO
Przejazd do Trassenheide do największej w Europie Farmy Motyli. 
Koserow - truskawkowy park pełen atrakcji, pokazy tematyczne, 
plac zabaw, zjeżdżalnie, dmuchańce, labirynt. 
Możliwość zakupu truskawkowych przysmaków. 
Ahlbeck - cesarskie uzdrowisko, spacer po zabytkowym kurorcie.

Dodatkowo płatne bilety wstępów ok. 10 euro/os. 

NOWOŚĆ NOWOŚĆ 
UECKERMÜNDE + ANKLAM UECKERMÜNDE + ANKLAM 
Świnoujście, przeprawa promowana na Wyspę Uznam, objazd Zalewu 
Szczecińskiego, po drodze postój w Anklam - spacer po miasteczku. 
Ueckermünde - port i zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego. 

OPCJONALNIE: OPCJONALNIE: 
- Karsibór - „Wyspa Skarbów”;
- Rejs po „Krainie 44 Wysp”;
- Turkusowe Jezioro i punkt widokowy.

Dodatkowo płatne bilety wstępów ok. 5-10 euro/os. 

Cena od: 

89 zł /os.   

NIEDERFINOWNIEDERFINOW
Podnośnia statków Niederfinow na szlaku wodnym Odra - Hawela, 
śluza windowa, która unosi statek na 36 metrów - najstarsza tego typu, 
działająca konstrukcja w Niemczech. Arcydzieło sztuki inżynierskiej.

OPCJONALNIE: OPCJONALNIE: 
- Zwiedzanie gotyckiego klasztoru w Chorin;
- Wizyta w Berlinie;
- Rejs statkiem.

Dodatkowo płatny bilet wstępu ok. 2-4 euro/os. 

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
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Cena od: 

109 zł /os.   

Cena od: 
95 zł /os.   

Cena od: 
99 zł /os.   

POCZDAM POCZDAM 

Miasto wpisane na listę UNESCO, Pałac Sanssouci z parkiem; Oranżeria, 
Chiński domek; Pałac Cecilienhof - miejsce konferencji poczdamskiej; 
Dzielnica holenderska z domami z czerwonej cegły; Alexandrówka.

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Sanssouci wewnątrz;
- Babelsberg - park filmowy, medialne miasteczko, pokazy kaskaderskie, 
   studia filmowe i telewizyjne, kino 4D.

Dodatkowo płatne bilety wstępu  ok. 6 euro/os. 

BERLIN BERLIN 

Zwiedzanie stol icy Niemiec: ulica Unter den Linden; Brama 
Brandenburska; Muzeum Holocaustu; Plac Poczdamski; wieża TV, 
Mur Berliński, Check Point Charlie, Bundestag, przejazd metrem,
Wyspa Muzeów - wizyta w wybranym Muzeum. 

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Muzeum Techniki lub Pergamonu; wejście na kopułę Reichstagu; 
   wjazd na wieżę TV; ZOO i akwarium berlińskie; 
- zakupy w centrum handlowym;
- skrócenie zwiedzania, w zamian pobyt na Tropikalnej Wyspie;
- Festiwal Świateł w Berlinie. Wyjazdy organizowane w październiku.

Dodatkowo płatny bilety wstępu ok. 4 euro/os. 

STRALSUNDSTRALSUND
Miasto zwane „Bramą Rugii” z największym w Europie Oceanarium, 
ponad 7 tys. gatunków roślin i zwierząt morskich. Żaglowiec - muzeum 
Gorch Fock; Stare Miasto z budynkami wpisanymi na listę UNESCO. 

OPCJONALNIE: OPCJONALNIE: 
- Wizyta w Muzeum Morza;
- Przejazd na wyspę Rugia.

Dodatkowo płatny bilet wstępu ok. 7-10 euro/os. 

Cena od: 

329 zł /os.   

REJS NA BORNHOLMREJS NA BORNHOLM
Wypłynięcie z Kołobrzegu. Po 4,5 godzinnym rejsie na duńską wyspę 
zwiedzanie Bornholmu z polskojęzycznym przewodnikiem: Svaneke 
najmniejsze miasto Danii, Arsdale - wiatrak z XIX w.; Hammershus 
- ruiny zamku, Rytterknegten - panorama wyspy z wieży widokowej; 
miasteczko pełne kolorowych domków. Powrót do Kołobrzegu. 

Rejsy odbywają się od kwietnia do października. 

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
-Multimedialne centrum przyrodnicze i edukacyjne Naturbornholm. 

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
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WYCIECZKI DWUDNIOWE POLSKA

W każdym programie 
istnieje możliwość 

zamówienia
dodatkowych 

posiłków.

CENA ZAWIERA:
nocleg, wyżywienie:

1 śniadanie + 1 obiadokolację,
transport, ubezpieczenie, 

pilota wycieczki, 
OPIEKUNOWIE 

GRATIS!

Cena od: 

169 zł /os.   

POMORZE ZACHODNIE: SZCZECIN POMORZE ZACHODNIE: SZCZECIN 
+ ŚWINOUJŚCIE  + WOLIŃSKI PN+ ŚWINOUJŚCIE  + WOLIŃSKI PN
1 dzień: Szczecin: zwiedzanie stolicy Pomorza Zachodniego.
Panorama Szczecina z wieży Bazyliki św. Jakuba. Zamek Książąt 
Pomorskich i Wały Chrobrego; Eureka - wystawa interaktywna.
2 dzień: Świnoujście: przeprawa na Wyspę Uznam, Stawa Młyny, Fort 
Gerharda, wejście na  najwyższą nad Bałtykiem latarnię morską, 
spacer nad nad Turkusowe Jezioro z punktem widokowym - Wzgórze 
Zielonka.

OPCJONALNIE: OPCJONALNIE: 
- Rejs statkiem; Muzeum Techniki i Komunikacji lub Park Trampolin; 
- Centrum Słowian i Wikingów lub Karsibór- „Wyspa Skarbów”.

Dodatkowo płatne bilety wstępu   ok. 49 zł/os.

ŁEBA: SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY ŁEBA: SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY 
+ PARK DINOZAURÓW+ PARK DINOZAURÓW
1 dzień: Spacer po ruchomych wydmach. Rąbka między morzem, 
a Jeziorem Łebsko. 
2 dzień: Zabawa w Łeba Park m.in. Park Dinozaurów, kino 7D, świat 
bajek. Nowości: labirynt magicznych luster, zjeżdżalnie wodne 
i Diabelski Młyn wysoki na 27 metrów!

OPCJONALNIE:  OPCJONALNIE:  
- Gra terenowa i animacje w Dino Parku; 
- przejazd do wydm kolejką turystyczną.   

Dodatkowo płatne bilety wstępów ok. 35 zł/os.

Cena od: 
169 zł /os.   

Cena od: 
169 zł /os.   

TORUŃ + GNIEWTORUŃ + GNIEW
1 dzień: Miasto Mikołaja Kopernika, udział w warsztatach piernikarskich, 
seans w Planetarium. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem; Rynek 
z Fontanną Flisaka i pomnikiem Kopernika, Krzywa Wieża, Dom Kopernika, 
ruiny Zamku Krzyżackiego.
2 dzień: Zamek Gniew - zwiedzanie z przewodnikiem: izba tortur, 
kaplica zamkowa, sala historii.

OPCJONALNIE:  OPCJONALNIE:  
- Dom Legend Toruńskich; Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy; 
   rejs statkiem; Fort IV; Geodium; teatr Baj Pomorski; lekcja muzealna 
   na zamku.
- Bella Skyway Festival - międzynarodowy festiwal światła. 
   Wyjazdy organizowane w sierpniu.
- Plenerowe Centrum Rozrywki.

Dodatkowo płatne bilety wstępów ok.  35 zł/os. 

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
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Cena od: 
175 zł /os.   

ŻNIN + WENECJA + BISKUPIN + ROGOWOŻNIN + WENECJA + BISKUPIN + ROGOWO
1 dzień: Żnin: przejazd kolejką wąskotorową; wizyta w Muzeum Kolejki 
w Wenecji, Zamek Diabła Weneckiego, Osada - Muzeum Archeologiczne 
w Biskupinie, Gniezno - pierwsza stolica Polski: Wzgórze Katedralne 
i Drzwi Gnieźnieńskie z żywotem Św. Wojciecha. 
2 dzień: Rogowo: Park Dinozaurów Zaurolandia - zabawa i edukacja 
w świecie Dinozaurów. Przejście z przewodnikiem ścieżki edukacyjnej 
i czas na placu zabaw. 

OPCJONALNIE:  OPCJONALNIE:  
- Lekcja muzealna w Biskupinie; rejs po Jeziorze Biskupińskim;
- Zajęcia artystyczne w Zaurolandii.

Dodatkowo płatne bilety wstępów  i przewodnicy ok. 35 zł/os. 

Cena od: 

175 zł /os.   

Cena od: 
175 zł /os.   

TORUŃ + SOLEC KUJAWSKI TORUŃ + SOLEC KUJAWSKI 
+ BYDGOSZCZ+ BYDGOSZCZ
1 dzień: Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem; Rynek z Fontanną Flisaka 
i pomnikiem Kopernika, Krzywa Wieża, Dom Kopernika, ruiny Zamku 
Krzyżackiego; warsztaty wypieku pierników; seans w Planetarium.
2 dzień: Wizyta w Jura Park - ścieżka edukacyjna; Muzeum Ziemi; 
Kino 5D; czas na placu zabaw. Bydgoszcz - spacer po Wyspie Młyńskiej.

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Dom Legend Toruńskich; Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy;
- teatr Baj Pomorski; rejs statkiem; Fort IV; Geodium; 
- warsztaty i lekcje muzealne w Jura Parku; muzeum Mydła i Brudu.

Dodatkowo płatne bilety wstępu  ok. 39 zł/os. 

POZNAŃ + GNIEZNO POZNAŃ + GNIEZNO 
1 dzień: Rogalowe Muzeum Poznania, Stare Miasto rynek z ratuszem 
i słynne koziołki, Kościół Fary, Makieta Dawnego Poznania - pokaz 
multimedialny; Ostrów Tumski. Przejazd Kolejką Maltanka do Nowego ZOO. 
2 dzień: Pierwsza stolica Polski - zwiedzanie z przewodnikiem 
Katedry i Drzwi Gnieźnieńskich ukazujących historię męczennika 
św. Wojciecha. Wizyta w Muzeum Początków Państwa Polskiego.
OPCJONALNIE:  OPCJONALNIE:  
- letni tor saneczkowy Adrenaline w kompleksie Malta Ski;
- wizyta w Palmiarni; Makieta Dawnego Poznania ;
- Centrum Handlowe Stary Browar;
- Lednogóra: Muzeum Pierwszych Piastów i rejs stateczkiem;
- Dziekanowice - Wielkopolski Park Etnograficzny; 
- Pobiedziska - Skansen Miniatur.

Dodatkowo płatne bilety wstępów i przewodnik ok.  45 zł/os. 

Cena od: 
176 zł /os.   

POZNAŃ  + KÓRNIK + ROGALIN POZNAŃ  + KÓRNIK + ROGALIN 

1 dzień: Rogalowe Muzeum Poznania - receptura wypieku 
świętomarcińskich rogali; rynek z ratuszem i słynnymi koziołkami. 
Poznańska Fara, przejazd kolejką Maltanka do Nowego ZOO.
2 dzień: Zamek w Kórniku, wozownia i arboretum - park z okazami 
drzew; Pałac Raczyńskich w Rogalinie, spacer po parku, powozownia; 
dęby rogalińskie o imponujących rozmiarach.

OPCJONALNIE:  OPCJONALNIE:  

- letni tor saneczkowy Adrenaline w kompleksie Malta Ski.

- inne atrakcje w Poznaniu m.in.: wizyta w Palmiarni; Makieta dawnego 
   Poznania, Termy Maltańskie;

Dodatkowo płatne bilety wstępów ok. 49 zł/os. 

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
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Cena od: 
185 zł /os.   

TRÓJMIASTO TRÓJMIASTO 

1 dzień: Gdańsk „Perła Bałtyku”: Fontanna Neptuna, Długi Targ, 
nadbrzeże Motławy, Ratusz; Brama Zielona, Brama Złota, Stary Żuraw, 
Bazylika NMP, Westerplatte.
2 dzień: Gdynia: Centrum Nauki Experyment, Skwer Kościuszki z Darem 
Pomorza, ORP Błyskawica, Oceanarium. Sopot: Molo, Monciak 
z krzywym domkiem, skwer kuracyjny z Domem Zdrojowym.

OPCJONALNIE: OPCJONALNIE: 
- park trampolin; ZOO Oliwa; Park Oliwski i katedra ze słynnymi organami;
- Europejskie Centrum Solidarności lub Muzeum II Wojny Światowej;
- Amber Eye - koło widokowe 55 m wysokości.

Dodatkowo płatny bilet wstępu  ok. 39 zł./os.

Cena od: 
199 zł /os.   

KASZUBYKASZUBY
1 dzień: Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie; Centrum Edukacji 
i Promocji Regionu w Szymbarku; dom do góry nogami; największy 
fortepian świata; Dom Sybiraka; najdłuższa deska świata; bunkier 
Gryfa Pomorskiego; chata kaszubska. Wieżyca - wieża widokowa 
z panoramą Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
2 dzień: Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie; ferma strusi 
afrykańskich w Garczynie, Bytów - wizyta na Zamku Krzyżackim. 
OPCJONALNIE:  OPCJONALNIE:  
- przejażdżka wodzem drabiniastym; wypiek chleba, park linowy, Świat 
   Bajek; kino XD;
- dla dorosłych wizyta w browarze degustacja lokalnych dań oraz 
   trunków;
- Wdzydze Kiszewskie - Park Etnograficzny; 
- Chmielno - zwiedzanie Muzeum Ceramiki; warsztaty garncarskie.
Dodatkowo płatne bilety wstępów ok.  49 zł/os. 

Cena od: 

195 zł /os.   

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY 
+ PÓŁWYSEP HELSKI+ PÓŁWYSEP HELSKI
1 dzień: Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach; wieża widokowa, spacer 
po ruchomych wydmach. 
2 dzień: Rozewie-latarnia morska; Fokarium na Helu - pokaz karmienia 
fok; Muzeum Rybołówstwa.

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Ocean Park we Władysławowie- park zwierząt morskich w skali 1:1; 
- lekcja muzealna w Skansenie w Klukach.
- Muzeum Przyrodnicze Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie.

Dodatkowo płatne bilety wstępu  ok. 25 zł/os. 

Cena od: 
249 zł /os.   

WROCŁAW WROCŁAW 

1 dzień: Zwiedzanie z przewodnikiem stolicy Dolnego Śląska: rynek 
z ratuszem, malownicze kamieniczki, Jatki, Mostek Pokutnic, 
wrocławskie krasnale, Ostrów Tumski z Katedrą św. Jana Chrzciciela. 
2 dzień: Wjazd na Sky Tower, Hala Stulecia; grające fontanny 
z pergolą, spacer po Ogrodzie Japońskim, wizyta w Afrykarium i ZOO.

OPCJONALNIE:  OPCJONALNIE:  
- Panorama Racławicka; Hydropolis - Centrum Nauki i wiedzy o wodzie 
   lub Humanitarium - wiedza o człowieku; 
- Kolejkowo - świat kolejek w miniaturze, 
- Wieża Matematyczna i Aula Leopoldina na UW.

Dodatkowo płatne bilety wstępów i przewodnik ok.  52 zł/os.

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
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Cena od: 
249 zł /os.   

WYCIECZKI DWUDNIOWE ZAGRANICZNE

W każdym programie 
istnieje możliwość 

zamówienia
dodatkowych 

posiłków.

CENA ZAWIERA:
1 nocleg, wyżywienie:

1 śniadanie + 1 obiadokolację,
transport, ubezpieczenie, 

pilota wycieczki, 
OPIEKUNOWIE 

GRATIS!

BERLIN + NIEDERFINOWBERLIN + NIEDERFINOW
1 dzień: Zwiedzanie stolicy Niemiec: ulica Unter den Linden; Brama 
Brandenburska; Muzeum Holocaustu; Plac Poczdamski z Sony Center; 
Alexanderplatz; wieża TV; Mur Berliński; Check Point Charlie; 
Bundestag; przejazd metrem; Wyspa Muzeów - wizyta w wybranym 
muzeum. 
2 dzień: Przejazd do Niederfinow - podnośnia statków na kanale 
Odra - Hawela, śluza windowa unosząca statek na 36 metrów,  
to najstarsza tego typu, działająca konstrukcja w Niemczech.

Dodatkowo płatne bilety wstępów   ok. 2 euro/os.  +  wybrane atrakcje 
w Berlinie.

Cena od: 
269 zł /os.   

WARSZAWAWARSZAWA
1 dzień: Zwiedzanie stolicy z przewodnikiem: taras widokowy PKiN, 
Pałac Prezydencki, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Kolumna 
Zygmunta; Zamek Królewski, Plac Defilad, Park Saski; Muzeum 
Powstania Warszawskiego*.
2 dzień: Stadion Narodowy - zwiedzanie wybranej trasy, ogrody na 
dachu Biblioteki UW; Centrum Nauki Kopernik*.

OPCJONALNIE:  OPCJONALNIE:  
- przejazd metrem, Wilanów; Sejm; Muzeum Historii Żydów Polskich; 
   Złote Tarasy; Dworek Chopina w Żelazowej Woli
Dodatkowo płatne bilety wstępów  i przewodnik ok.  75  zł/os.
*Bilety do Centrum Nauki Kopernik i Muzeum 
  Warszawskiego na potwierdzenie. 

Powstania 

Cena od: 
256 zł /os.   

BERLIN + POCZDAMBERLIN + POCZDAM
1 dzień: Zwiedzanie stolicy Niemiec: ulica Unter den Linden; Brama 
Brandenburska; Muzeum Holocaustu; Plac Poczdamski; Alexanderplatz; 
wieża TV; Mur Berliński; Check Point Charlie; Bundestag; przejazd 
metrem; Wyspa Muzeów - wizyta w wybranym muzeum. 
2 dzień: Poczdam - miasto wpisane na listę UNESCO; Pałac Sanssouci 
z parkiem; Oranżeria, Chiński domek; Pałac Cecilienhof - miejsce 
konferencji poczdamskiej; Dzielnica Holenderska; Alexandrówka.
OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- wjazd na wieżę TV; wejście na kopułę Reichstagu;
- ZOO i akwarium berlińskie ;
- jarmark świąteczny (wyjazdy odbywają s się koniec listopada-grudzień);
- Park Filmowy Babelsberg.
Dodatkowo płatne bilety wstępów: ok. 6 euro/os.
Muzeum Techniki młodzież szkolna, wejście po godz.15:00 bez opłat. 
Możliwa realizacja programu bez biletów wstępu.

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
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Cena od: 
265 zł /os.   

BERLIN + TROPIKALNA WYSPA BERLIN + TROPIKALNA WYSPA 
1 dzień: Zwiedzanie stolicy Niemiec: ulica Unter den Linden; Brama 
Brandenburska; Muzeum Holocaustu; Plac Poczdamski z Sony Center; 
Alexanderplatz; wieża TV; Mur Berliński; Check Point Charlie; Bundestag; 
przejazd metrem; Wyspa Muzeów - wizyta w wybranym muzeum. 
2 dzień: Przejazd na Tropikalną Wyspę: zjeżdżalnia wieżowa z czterema 
ślizgawkami, jacuzzi, las z tropikalną roślinnością oraz nowość 
Amazonia - zewnętrzna strefa basenów, obiekty sportowe, sztuczna 
rzeka o długości 250 metrów!
OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- bilet Kombi Strefa Tropikalna + Strefa Saun;
- posiłek i/lub nocleg na Tropikalnej Wyspie;
- lot balonem pod kopułą Tropikalnej Wyspy.
Dodatkowo płatne bilety wstępów  ok.   19-29 euro/os. 
+  wybrane atrakcje w Berlinie.

Cena od: 
289 zł /os.   

Cena od: 
309 zł /os.   

BERLIN + DREZNO BERLIN + DREZNO 

1 dzień: Berlin - ulica Unter den Linden; Brama Brandenburska; 
Muzeum Holocaustu; Plac Poczdamski z Sony Center; Alexanderplatz; 
wieża TV; Mur Berliński; Check Point Charlie; Bundestag; przejazd 
metrem; Wyspa Muzeów- wizyta w wybranym muzeum. 
2 dzień: Drezno - zespół pałacowo - parkowy Zwinger, Galeria Malarska 
Mistrzów Dawnych, Muzeum Porcelany, Salon Matematyczno-Fizyczny. 
Katedra, Albertinum, Taras Bruhla, Opera Sempera, Kościół Frauenkirche.

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- NOWOŚĆ! Panometer - panorama 360° z muzyką i efektami świetlnymi;
- jarmark świąteczny (wyjazdy odbywają się koniec listopada-grudzień).
Dodatkowo płatne bilety wstępu: młodzież do 16 roku życia możliwość 
zwiedzania bez opłat, pozostali ok. 10 euro /os.  

+ wybrane atrakcje Berlinie.

NOWOŚĆ NOWOŚĆ 
DREZNO + PARK PRZYGODY KULTURINSEL DREZNO + PARK PRZYGODY KULTURINSEL 
1 dzień: Drezno - zespół pałacowo - parkowy Zwinger, Galeria Malarska 
Mistrzów Dawnych, Muzeum Porcelany, Salon Matematyczno-Fizyczny, 
Katedra, Albertinum, Taras Bruhla, Opera Sempera, Kościół Frauenkirche.
2 dzień: Park Przygody położony w lesie nad Nysą, magiczna kraina 
pełna ścieżek w koronach drzew, labiryntów i podziemnych tras, małe 
ZOO, pokazy karmienia zwierząt. Poznaj mity i legendy pradawnego
ludu Turisede.

Dodatkowo płatny bilet wstępu ok.10 euro/os.

Cena od: 
329 zł /os.   

COTTBUS + SPREEWALDCOTTBUS + SPREEWALD
1 dzień: Cottbus - Park i Pałac Branitz, jezioro z piramidą; secesyjny 
teatr, Brandenburskie Muzeum Aptekarstwa; Ogród zoologiczny 
w Cottbus z kolejką parkową; Kościoły Oberkirche i Klosterkirche.
2 dzień: Lübbenau - rejs łodziami po kanałach rzeki Szprewy 
w Rezerwacie Biosfery wpisanym na listę UNESCO, skansen na wyspie 
Lehde. Możliwość zakupów szprewaldzkich przysmaków i degustacji 
słynnych w tym regionie ogórków. 

Dodatkowo płatny bilet wstępu ok. 25 euro/os.  

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl20



WYCIECZKI TRZYDNIOWE POLSKA

W każdym programie 
istnieje możliwość 

zamówienia
dodatkowych 

posiłków.

Cena od: 
299 zł /os.   

TRÓJMIASTO + HELTRÓJMIASTO + HEL
1 dzień: Gdańsk zwiedzanie z przewodnikiem: Stare Miasto; Fontanna 
Neptuna; Ratusz; Brama Zielona; Brama Złota, nadbrzeże Motławy; Stary 
Żuraw; Bazylika NMP; Gdańsk Oliwa - katedra ze słynnymi organami 
i spacer po parku.
2 dzień: Fokarium na Helu-pokaz karmienia fok, Muzeum Rybołówstwa, 
latarnia morska na Przylądku Rozewie.
3 dzień: Gdynia: Centrum Nauki Experyment, Skwer Kościuszki z Darem 
Pomorza, ORP Błyskawica, Oceanarium. Molo w Sopocie, Monciak
 z krzywym domkiem, skwer kuracyjny z Domem Zdrojowym.
OPCJONALNIE: OPCJONALNIE: 
- Muzeum II Wojny Światowej lub Europejskie Centrum Solidarności;
- rejs na Westerplatte; stadion piłkarski; park trampolin; koło widokowe.

Dodatkowo płatne bilety wstępu i przewodnik  ok. 59 zł/os.

KARKONOSZE KARKONOSZE 

1 dzień: Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. 
2 dzień: Wejście na Śnieżkę z przewodnikiem górskim; Świątynia Wang; 
spacer po Karpaczu.
3 dzień: Spacer po Szklarskiej Porębie; Wodospad Kamieńczyka; Huta 
szkła kryształowego „Julia” w Piechowicach.

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- podziemna trasa turystyczna „Sztolnie Kowary”;
- Pałacowa Bawialnia - park pełen dmuchawców; 
- Park Rozrywki Espanada;
- zamiast wejścia na Śnieżkę : Praga lub Skalne Miasta w Adrspach;
- Termy Cieplickie.
Dodatkowo płatne bilety wstępu + lokalny przewodnik ok. 53 zł/os. 

Cena od: 
359 zł /os.   

Cena od: 
362 zł /os.   

NOWOŚĆ - ŁÓDŹNOWOŚĆ - ŁÓDŹ
1 dzień: Zwiedzanie z przewodnikiem: ulica Piotrkowska z pięknie 
odrestaurowanymi kamienicami; Aleja Gwiazd polskiego kina; 
Księży Młyn - osiedle robotnicze.
2 dzień: Muzeum Animacji Se-Ma-For; Interaktywne Muzeum 
Włókiennictwa - Kotłownia, multimedialna wystawa; 
Nowe Centrum Łodzi; nowoczesny dworzec kolejowy.
3 dzień: Muzeum Kinematografii; „Manufaktura” - centrum rozrywkowo
- handlowe.

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- gra miejska - zabawa w plenerze lub warsztaty manualne;
- warsztaty filmowe w Muzeum Animacji lub w Muzeum Włókiennictwa;
- Uniejów - zabawa w kompleksie termalno-basenowym „Termy Uniejów”.

Dodatkowo płatne bilety wstępów + przewodnik :  ok. 45zł/os.

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

CENA ZAWIERA:
2 noclegi i wyżywienie:

2 śniadania + 2 obiadokolacje,
transport, ubezpieczenie, 

pilota wycieczki, 
OPIEKUNOWIE 

GRATIS!
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Cena od: 
365 zł /os.   

WARSZAWA WARSZAWA 
1 dzień: Taras widokowy PKiN; Stadion Narodowy - zwiedzanie wybranej 
trasy. Wejście do szatni piłkarzy i strefy zawodników.
2 dzień: Zwiedzanie z przewodnikiem: Trakt Królewski; Pałac Prezydencki, 
przejście Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem; Kolumna 
Zygmunta; Zamek Królewski; Plac Defilad, Park Saski; Wilanów lub 
Łazienki Królewskie; Park Fontann przy Wisłostradzie - iluminacje 
świetlne; Muzeum Powstania Warszawskiego*. 
3 dzień: Ogrody na dachu Biblioteki UW; Centrum Nauki Kopernik*.
*Bilety do Centrum Nauki Kopernik oraz Muzeum Powstania
 Warszawskiego na potwierdzenie. 

OPCJONALNIE:  OPCJONALNIE:  
- Sejm; Muzeum Historii Żydów Polskich; Złote Tarasy; przejazd metrem; 

Dworek Chopina w Żelazowej Woli.

Dodatkowo płatne bilety wstępów i przewodnik ok. 79 zł/os. 

Cena od: 
376 zł /os.   

WROCŁAW + KSIĄŻWROCŁAW + KSIĄŻ
1 dzień: Zwiedzanie z przewodnikiem stolicy Dolnego Śląska: rynek 
z ratuszem, malownicze kamieniczki, Jatki, Mostek Pokutnic, 
wrocławskie krasnale, Ostrów Tumski z Katedrą św. Jana Chrzciciela. 
2 dzień: Dalsze zwiedzanie Wrocławia: wjazd na Sky Tower, Hala 
Stulecia; grające fontanny z pergolą, spacer po Ogrodzie Japońskim, 
wizyta w Afrykarium i ZOO.
3 dzień: Przejazd na Zamek Książ - zwiedzanie wybranej trasy.
OPCJONALNIE:  OPCJONALNIE:  
- Panorama Racławicka; Hydropolis - Centrum Nauki i wiedzy o wodzie 
   lub Humanitarium - wiedza o człowieku;
- Kolejkowo - świat kolejek w miniaturze, 
- Wieża Matematyczna i Aula Leopoldina na UW; 
- rejs po Odrze.

Dodatkowo płatne bilety wstępów i przewodnik ok.  79 zł/os.

Cena od: 
385 zł /os.   

NOWOŚĆ NOWOŚĆ 
ZIELONA GÓRA - KRAINA POLSKICH WINNIC ZIELONA GÓRA - KRAINA POLSKICH WINNIC 
1 dzień: Zwiedzanie Zielonej Góry: Wieża Głodowa, rynek, ratusz, 
kamienice, Park Winny, mury obronne.
2 dzień: Udział w Winobraniu - Święcie Wina - jarmark z lokalnymi 
produktami, korowód; koncerty. Wizyta w jednej z winnic i Muzeum 
Wina - możliwość degustacji lokalnych win.
3 dzień: Skansen Etnograficzny w Ochli - krainie miodem płynącej. 
Świebodzin - pomnik Chrystusa Króla i spacer po miasteczku. 
Wyjazd szczególnie polecamy w okresie Winobrania - początek września.

Dodatkowo płatne bilety wstępu + lokalni przewodnicy ok.  35 zł/os. 

Cena od: 
385 zł /os.   

KOTLINA KŁODZKA KOTLINA KŁODZKA 
1 dzień: Zwiedzanie Kopalni Złota w Złotym Stoku: Sztolnia Ger trudy, 
podziemny wodospad, Izba Górnictwa, Muzeum Minerałów, Kościół 
Pokoju w Jaworze - wpisany na listę UNESCO. 
2 dzień: Wycieczka w Góry Stołowe - Błędne Skały - przejście skalnym 
labiryntem; Kaplica Czaszek w Czermnej, ruchoma szopka i Bazylika 
Nawiedzenia NMP w Wambierzycach. 
3 dzień: Spacer po Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju, wizyta w Pijalni 
Wód Mineralnych i w Muzeum Papiernictwa w Kudowie Zdroju.

OPCJONALNIE: OPCJONALNIE: 
- Twierdza Kłodzko; warsztaty i lekcje muzealne w Muzeum Papiernictwa;
- Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie; 
- Szlak Ginących Zawodów w Kudowie Zdroju.

Dodatkowo płatne bilety wstępu + lokalny przewodnik ok.  55 zł/os.

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl22



Cena od: 
396 zł /os.   

MAZURYMAZURY
1 dzień: Gierłoż - Wilczy Szaniec - tajna kwatera Hitlera; Sanktuarium 
Maryjne w Świętej Lipce. 
2 dzień: Giżycko - Twierdza Boyen; Mazurolandia - Mazurski Park 
Atrakcji m.in. Park Miniatur Warmii i Mazur, strzelnica rycerska, Park 
Militariów. Spacer po Mikołajkach.
3 dzień: Olsztyn - Stare Miasto, Brama Górna, ławeczka Mikołaja 
Kopernika. Grunwald - miejsce historycznej bitwy.

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- rejs Kanałem Ostródzko-Elbląskim; Aquapark Tropikana w Mikołajkach; 
- seans w Planetarium w Olsztynie; Muzeum Bitwy Pod Grunwaldem; 
- rejs po mazurskich jeziorach.

Dodatkowo płatne bilety wstępu + lokalni przewodnicy ok.  49 zł/os. 

Cena od: 
405 zł /os.   

KRAKÓW + OŚWIĘCIM KRAKÓW + OŚWIĘCIM 
+ OJCOWSKI PARK NARODOWY+ OJCOWSKI PARK NARODOWY
1 dzień: Oświęcim - Muzeum 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: Ojcowski Park Narodowy: Maczuga Herkulesa; Zamek 
w Pieskowej Skale, wejście do Jaskini Łokietka.
OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Muzeum Historii Miasta Krakowa; Zamek w Pieskowej Skale - wewnątrz; 
- Centrum Edukacyjno-Muzealne Ojcowskiego Parku Narodowego; 
- Jasna Góra w Częstochowie. 
Dodatkowo płatne bilety wstępu + lokalni przewodnicy ok. 65 zł/os. 

Cena od: 
439 zł /os.   

KRAKÓW + WIELICZKA + WADOWICEKRAKÓW + WIELICZKA + WADOWICE
1 dzień: Zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce. 
2 dzień: Kraków z przewodnikiem: Stary Rynek 
Barbakan; Bazylika Mariacka; Dziedziniec Collegium Maius 
Uniwersytetu Jagiellońskiego; Wzgórze Wawelskie: Katedra; 
Groby Królewskie; Dzwon Zygmunta; Smocza Jama.

z Sukiennicami; 

3 dzień: Wadowice wizyta w Domu rodzinnym Jana Pawła II; Bazylika 
-miejsce chrztu papieża; możliwość zakupu papieskich kremówek.

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Podziemne Muzeum Historii Miasta Krakowa, zamiast Wadowic 
   Ojcowski Park Narodowy lub Jasna Góra w Częstochowie. 

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

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

NOWOŚĆ: CHEŁMNO - TORUŃ NOWOŚĆ: CHEŁMNO - TORUŃ 
- CIECHOCINEK - BYDGOSZCZ- CIECHOCINEK - BYDGOSZCZ
1 dzień: Chełmno - „Miasto Zakochanych”, zwiedzanie: gotyckie 
budowle, kościół farny, mury obronne, rynek z ratuszem, Ławeczka 
Zakochanych. Toruń - spacer wieczorową porą. Fontanna Cosmopolis 
- pokaz światło i dźwięk.
2 dzień: Zwiedzanie Miasta Kopernika: Ratusz Staromiejski, rynek 
z Pomnikiem Wielkiego Astronoma, Krzywa Wieża, urokliwe uliczki, 
ruiny Zamku Krzyżackiego. Seans w Planetarium. Ciechocinek -Tężnie 
Solankowe, spacer po uzdrowisku. 
3 dzień: Udział w warsztatach piernikarskich w Toruniu. Bydgoszcz: spacer 
Wenecją Bydgoską, Wyspa Młyńska, Spichrze nad Brdą, Opera Nova.
OPCJONALNIE: OPCJONALNIE: 
- Międzynarodowy festiwal światła Bella Skyway Festival - wyjazdy w sierpniu. 
- Piernikowa biesiada z miodem pitnym i piernikową kawą.
- Interaktywna wystawa w Orbitarium. 
Dodatkowo płatne bilety wstępu i przewodnicy  ok. 35- 45zł/os.  

Cena od: 
465 zł /os.   
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Cena od: 
295 zł /os.   

WYCIECZKI TRZYDNIOWE ZAGRANICZNE

W każdym programie 
istnieje możliwość 

zamówienia
dodatkowych 

posiłków.

CENA ZAWIERA:
noclegi i wyżywienie:

ilość dostosowana do programu
transport, ubezpieczenie, 

pilota wycieczki, 
OPIEKUNOWIE 

GRATIS!

KOPENHAGA KOPENHAGA 
1 dzień: Nocny przejazd przez Niemcy do miejscowości Rostock. 
2 dzień: Przeprawa promowa, rejs z Rostock do duńskiego Gedser. 
Przejazd autokarem do Kopenhagi. Zwiedzanie stolicy Danii: symbol 
miasto - pomnik Syrenki, Nyhaven - dzielnica portowa, Kościół 
Marmurowy, Fontanna Gefion, Pałac Królewski Amalienborg. 
Przeprawa promowa Gedser-Rostock. 

 Przyjazd autokarem do Polski. 3 dzień:
OPCJONALNIE: OPCJONALNIE: 
- Akwarium Błękitna Planeta; rejs po kopenhaskich kanałach; Ogrody 
   Tivoli. 
Dodatkowo płatne przewodnik lokalny, opłaty drogowe, parkingowe 
15 euro/os + 10 zł składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 
Świadczenia Świadczenia zawarte zawarte w w cenie: cenie: rejs na trasie Rostock-Gedser-Rostock, 
transport autokarem, pilot wycieczki, ubezpieczenie.

Cena od: 
299 zł /os.   

OGRODY KEUKENHOF OGRODY KEUKENHOF 
czyli AMSTERDAM WIOSENNIE czyli AMSTERDAM WIOSENNIE 
1 dzień: Wyjazd z Polski, nocny przejazd w kierunku Holandii. 
2 dzień: Ogrody Keukenhof - ponad 7 milionów roślin cebulowych, 
wystawy kwiatowe, niezwykłe bogactwo barw i zapachów. Przejazd do 
Amsterdamu zwiedzanie stolicy Holandii: Plac Dam z Pałacem 
Królewskim, spacer wąskimi ulicami wśród licznych mostów i kanałów; 
Nieuwe Kerk; Plac Rembrandta, nocny przejazd w kierunku Polski.
3 dzień: Powrót do Polski. 
Ze względu na okres kwitnienia roślin w Keukenhof, wyjazdy odbywają 
się w okresie koniec marca - początek maja.
OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- rejs kanałami Amsterdamu. 
Dodatkowo płatne bilety wstępów + przewodnik  10-20 euro/os.  

+10 zł składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Cena od: 
465 zł /os.   

BERLIN + POCZDAM + DREZNO BERLIN + POCZDAM + DREZNO 
1 dzień: Berlin-Unter den Linden; Brama Brandenburska; Muzeum 
Holocaustu; Plac Poczdamski; Alexanderplatz; wieża TV, Mur Berliński; 
Check Point Charlie; Bundestag; Wyspa Muzeów. 
2 dzień: Poczdam- miasto wpisane na listę UNESCO, Pałac Sanssouci 
z parkiem; Oranżeria, Chiński domek; Pałac Cecilienhof; Dzielnica 
holenderska; Alexandrówka.
3 dzień: Drezno-Zwinger; Galeria Malarska Mistrzów Dawnych; Muzeum 
Porcelany; Salon Matematyczno-Fizyczny; Katedra; Albertinum; Taras 
Bruhla; Opera Sempera; Frauenkirche.
OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- NOWOŚĆ! Panometer - panorama 360°; Sanssouci wewnątrz; wjazd 
   na wieżę TV; ZOO i akwarium berlińskie; Babelsberg Park Filmowy; 
   Park Przygody Kulturinsel. 
Dodatkowo płatne bilety wstępu ok. 14 euro /os. do 16 roku życia 
możliwość realizacji programu bez biletów wstępu.

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl24



Cena od: 
469 zł /os.   

Cena od: 
475 zł /os.   

PRAGA  PRAGA  
1 dzień: Przejazd do Pragi. City tour wieczorową porą.
2 dzień: Zwiedzanie Pragi z przewodnikiem: Zota Uliczka; Pałac 
Prezydencki; Pogorzelec; Loreta; plac Hradczański; katedra św. Wita; 
klasztor Strahowski; Wzgórze Petrin z repliką wieży Eiffla; Hradczany 
z Mostem Karola.
3 dzień: Dalsze zwiedzanie Pragi: Stare Miasto; rynek z ratuszem 
i zegarem astronomicznym „Orloj”; dzielnica żydowska Josefov.

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- NOWOŚĆ! Park MIRAKULUM - Park wodny, labirynty i podziemne 
korytarze, trampoliny, zjeżdżalnie, plac zabaw, leśny szlak edukacyjny.

Dodatkowo płatne bilety wstępu + lokalny przewodnik  ok. 25 zł/os.  

CZESKA SZWAJCARIA + LIBERECCZESKA SZWAJCARIA + LIBEREC
1 dzień: Liberec - Stare Miasto; iQlandia nowoczesne 4 piętrowe 
centrum nauki.
2 dzień: Kompleks turystyczny - Brama Pravcicka - największy 
w Europie Łuk Skalny; pałacyk „Sokole Gniazdo”; tarasy widokowe 
na Szwajcarię Czeską i Saksonię. 
3 dzień: Ścieżka geoturystyczna dawnej Kopalni Babina; Park 
Mużakowski; wieża widokowa na terenie Parku Krajobrazowego Łuk 
Mużakowa. 
OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
-zwiedzanie Drezna;
-Most w Bastei - Szwajcaria Saksońska;
-wjazd kolejką na Górę Jested.
Dodatkowo płatne bilety wstępu  ok. 10-15 euro/os. 

+ 125-250 CzK/os. 

WYCIECZKI WIELODNIOWE POLSKA

W każdym programie 
istnieje możliwość 

zamówienia
dodatkowych 

posiłków.

CENA ZAWIERA:
noclegi, wyżywienie: - ilość dostosowana 

do długości trwania wycieczki. 
Transport, ubezpieczenie, 

pilota wycieczki, 
OPIEKUNOWIE

GRATIS!

Cena od: 
439 zł /os.   

KARKONOSZE 4 dniKARKONOSZE 4 dni
1 dzień: Kościół Pokoju w Jaworze wpisany na listę UNESCO. Kowary
- Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska.
2 dzień: Wejście na Zamek Chojnik; spacer po Szklarskiej Porębie
i do Wodospadu Kamieńczyka.
3 dzień: Śnieżka - wejście na najwyższy szczyt Karkonoszy, spacer po 
Karpaczu; Świątynia Wang; Kompleks Kolorowa - letni tor saneczkowy.
4 dzień: Wodospad Szklarki, zwiedzanie Huty szkła kryształowego „Julia”. 

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Podziemne sztolnie w Kowarach; Kopalnia uranu Liczyrzepa;„Western 
   City” w Karpaczu; wjazd wyciągiem krzesełkowym na Kopę; warsztaty 
   w Hucie szkła „Julia”;
- Tremy Cieplickie.

Dodatkowo płatne bilety wstępu + lokalny przewodnik ok.  75 zł/os.

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl 25



Cena od: 
499 zł /os.   

Cena od: 
515 zł /os.   

Cena od: 
485 zł /os.   

ZAKOPANE + PIENINY 4 dni ZAKOPANE + PIENINY 4 dni 
1 dzień: Przyjazd do Zakopanego; wieczorny spacer po Krupówkach. 
2 dzień: Tatrzański Park Narodowy - całodzienna wyprawa nad 
Morskie Oko.
3 dzień: Pieniński Park Narodowy - spływ przełomem Dunajca 
z widokiem na Trzy Korony.
4 dzień: Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku; Wielka Krokiew 
- skocznia narciarska; targ pod Gubałówką.

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Tatralandia - pobyt w Parku Wodnym na Słowacji; Zamek w Niedzicy; 
   Aqua Park w Zakopanem; wjazd kolejką na Gubałówkę. 

Dodatkowo płatne bilety wstępu + lokalny przewodnik ok. 69 zł/os. 

KRAKÓW + ZAKOPANE 4 dniKRAKÓW + ZAKOPANE 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: Dolina Kościeliska; Jaskinia Mroźna; spacer po Zakopanem; 
Krupówki; Cmentarz na Pęksowym Brzyzku.
4 dzień: Wjazd kolejką na Gubałówkę; targ pod Gubałówką - czas na 
zakupy; Wielka Krokiew - skocznia narciarska.
OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Podziemne Muzeum Historii Miasta Krakowa; zamiast Doliny 
   Kościeliskiej Morskie Oko lub wejście na Nosal.
Dodatkowo płatne bilety wstępu + lokalny przewodnik ok. 75 zł/os. 

SUWLASZCZYZNA + WILNO 4 dniSUWLASZCZYZNA + WILNO 4 dni
1 dzień: Kanał Augustowski-unikatowe dzieło budownictwa wodnego; 
Sanktuarium Maryjne w Studzienicznej.
2 dzień: Przejazd do Wilna - zwiedzanie z przewodnikiem: Ostra Brama; 
Wileńska Starówka;Archikatedra Wileńska; Kościół św. Piotra i Pawła; 
Uniwersytet Wileński.
3 dzień: Przejażdżka Wigierską Koleją Wąskotorową po Wigierskim 
Parku Narodowymi Puszczy Augustowskiej; Klasztor Kamedułów; rejs 
po Jeziorze Wigry; 
4 dzień: Dowspuda - Pałac Ludwika Paca.
OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Muzeum Wigier w Suwałkach; Wilczy Szaniec; Sanktuarium w Świętej 
   Lipce. 
Dodatkowo płatne bilety wstępu + lokalny przewodnik ok.  49 zł/os. 

+ 10 euro/os. 

Cena od: 
535 zł /os.   

BIESZCZADY + SOLINA + ŁAŃCUT 5 dniBIESZCZADY + SOLINA + ŁAŃCUT 5 dni
1 dzień: Całodzienny przejazd w kierunku Bieszczadów. 
2 dzień: Solina - zapora Wodna i rejs po Jeziorze Solińskim. Przejazd 
„Małą Pętlą Bieszczadzką” Lesko, Myczków, Polańczyk, Hoczew; Sanok
-największy w Polsce skansen budownictwa ludowego.
3 dzień: Wędrówka po Bieszczadach: Połonina Wetlińska aż do schroniska 
Chatka Puchatka; objazd fragmentem „Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej”.  
4 dzień: Muzeum Zamek w Łańcucie - zwiedzanie z przewodnikiem jednej 
z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Nocny powrót.
5 dzień: Przyjazd na miejsca zbiórki.

OPCJONALNIE: OPCJONALNIE: 
- „Traperska Przygoda” przejazd dyliżansami, ognisko z kiełbaskami; 
   zamiast Połoniny Wetlińskiej wejście na Tarnicę.

Dodatkowo płatne bilety wstępu + przewodnik ok 68 zł/os

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl26



Cena od: 
554 zł /os.   

Cena od: 
585 zł /os.   

Cena od: 
539 zł /os.   

KOTLINA KŁODZKA + PRAGA 4 dni KOTLINA KŁODZKA + PRAGA 4 dni 
1 dzień: Zwiedzanie Twierdzy Kłodzko.
2 dzień: Przejazd do Pragi, zwiedzanie z przewodnikiem: Hradczany 
z Zamkiem i Mostem Karola; Katedra św. Wita; Złota Uliczka; rynek 
staromiejski z Ratuszem i zegarem Orloj; Brama Prochowa; Plac Wacława.
3 dzień: Spacer po Górach Stołowych - Błędne Skały; przejście skalnym 
labiryntem; Czermna - Kaplica Czaszek; przejazd do Wambierzyc 
- bazylika i ruchoma szopka.
4 dzień: Park Zdrojowy i Pijalnia Wód Mineralnych w Kudowie Zdroju. 
Kopalnia złota w Złotym stoku; Sztolnia Gertrudy, podziemny wodospad, 
Izba Górnictwa, Muzeum Minerałów.
OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Duszniki Zdrój - Muzeum Papiernictwa.
Dodatkowo płatne bilety wstępu + lokalny przewodnik ok.  55 zł/os. 

KRAKÓW + WIELICZKA KRAKÓW + WIELICZKA 
+ ENERGYLANDIA 4 dni+ ENERGYLANDIA 4 dni
1 dzień: zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce.
2 dzień: Kraków - zwiedzanie z przewodnikiem: Stary Rynek z Sukiennicami;
Barbakan; Bazyl ika Mariacka;Dziedziniec Collegium Maius 
Uniwersytetu Jagiellońskiego; Wzgórze Wawelskie: Katedra, Groby 
Królewskie, Dzwon Zygmunta; Smocza Jama.
3 dzień: Kraków Żydowski, Dzielnica Kazimierz - Synagoga i Cmentarz 
Remuh. Klimatyczne uliczki.
4 dzień: Całodniowa zabawa w Energylandii mi.in: Bajkolandia, Roller 
coaster, Wioska Wikingów, Jungle Adventure, kolejka widokowa.
Moc atrakcji i adrenaliny.
OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- podziemne Muzeum Historii Miasta Krakowa; Kopiec Kościuszki.
Dodatkowo płatne bilety wstępu + lokalny przewodnik ok.  109 zł/os. 

NOWOŚĆ - BESKIDY: SZCZYRK + WISŁA NOWOŚĆ - BESKIDY: SZCZYRK + WISŁA 
+ KONIAKÓW 4 dni+ KONIAKÓW 4 dni
1 dzień: Przejazd do Koniakowa. Muzeum Koronki - możliwość zakupów 
oryginalnych wyrobów; Centrum Produktu Regionalnego.
2 dzień: Przełęcz Salmopolska; wędrówka z przewodnikiem górskim
-Malinowska Skała - Skrzyczne - Szczyrk; spacer po Szczyrku: Karczma 
Polska, kompleks skoczni Skalite. Przejazd do Wisły: Galeria Małysza; 
skocznia w Wiśle Malince; wodospady Białej Wisełki; Duża Zapora.
3 dzień: Żywiec - zwiedzanie Muzeum i Browaru połączone z degustacją; 
rynek; Stary Zamek; zabytkowy Park; kaskada rzeki Soły. Wjazd kolejką 
terenową na Górę Żar.
4 dzień: Muzeum „Stara Chałupa” w Milówce; wyjazd w drogę powrotną. 
OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Słowacja - Zamek Orawski; Jaskinia Demianowska; Liptovska Mara; 
rejs po Jeziorze Żywieckim.
Dodatkowo płatne bilety wstępu + przewodnik ok. 90 zł/os.

Cena od: 
799 zł /os.   

LUBELSZCZYZNA LUBELSZCZYZNA + + ZAMOŚĆ ZAMOŚĆ 

1 dzień: Lublin wieczorową porą - city tour. 
2 dzień: Zwiedzanie z przewodnikiem: Stare Miasto; Wieża Trynitarska; 
Zamek Lubelski; Kaplica Świętej Trójcy z Lapidarium.
3 dzień: Kazimierz Dolny-ówka; Góra Trzech Krzyży; Kościół Farny; 
Wzgórze Zamkowe; ąwóz Korzeniowy Dół.
4 dzień: Park Zdrojowy w Nałęczowie; czas dla grupy w pijalni wód 
i czekolady; Pałac Zamoyskich w Kozłówce. 
5 dzień: Zamość: renesansowy rynek z ratuszem, spacer uliczkami; 
słynne podwórka; Katedra z dzwonnicą; Muzeum-Pałac Zamoyskich;
 Arsenał i fortyfikacje.
6 dzień: Sandomierz: Stary Rynek; Brama Opatowska, Ratusz; Bazylika 
Katedralna; Zamek na skarpie wiślanej.
OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
-Muzeum na Majdanku lub Wsi Lubelskiej; podziemna trasa turystyczna; 
   rejs Wisłą z Kazimierza Dolnego do Zamku w Janowcu.
Dodatkowo płatne bilety wstępu + lokalni przewodnicy ok. 58 zł/os.

+ SANDOMIERZ 6 dni+ SANDOMIERZ 6 dni

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl 27



WYCIECZKI WIELODNIOWE ZAGRANICZNE

W każdym programie 
istnieje możliwość 

zamówienia
dodatkowych 

posiłków.

CENA ZAWIERA:
noclegi, wyżywienie: - ilość dostosowana 

do długości trwania wycieczki. 
Transport, ubezpieczenie, 

pilota wycieczki, 
OPIEKUNOWIE

GRATIS!

Cena od: 
499 zł /os.   

NOWOŚĆ - AMSTERDAM 4 dni NOWOŚĆ - AMSTERDAM 4 dni 
1 dzień: Wyjazd w godzinach nocnych. Nocny przejazd przez Niemcy 
w kierunku Holandii. 
2 dzień: Zaanse Schans – skansen etnograficzny na obrzeżach 
Amsterdamu, holenderska zabudowa, warsztaty, sklepy, wiatraki, 
możliwość zakupu serów, chodaków i innych tradycyjnych wyrobów. 
Zwiedzanie Amsterdamu: Plac Dam; Pałac Królewski; Nieuwe Kerk.
3 dzień: Dalsze zwiedzanie; Plac Rembrandta; dzielnica Czer wonych 
Latarni; Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds lub inne do 
wyboru; The Amsterdam Dungeon. Wyjazd w drogę powrotną, nocny 
przejazd do Polski.
4 dzień: Powrót do Polski.
OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Muzeum Państwowe z dziełami m.in. Rembrandta i Vermeera lub 
   Muzeum van Gogha; rejs kanałami Amsterdamu; 
- Edam miasteczko słynące z produkcji sera; 
- Ogrody Keukenhof (w okresie koniec marca - początek maja).
Świadczenia zawarte w cenie: Transport, pilot wycieczki, 1 nocleg, 
wyżywienie: 1 śniadanie, ubezpieczenie. 
Dodatkowo płatne bilety wstępów + podatek miejski ok. 40 euro/os. 
+10 zł składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Uczestnicy sami 
zakupują posiłki - z wyjątkiem 1 śniadania. 

Cena od: 
595 zł /os.   

WILNO + TROKI 5 dniWILNO + TROKI 5 dni
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: Dalsze zwiedzanie Wilna z przewodnikiem: Wzgórze Trzech 
Krzyży; Uniwersytet Wileński; pomnik Adama Mickiewicza; Kościół 
św. Anny; Dziedziniec Słowackiego; Cmentarz na Rossie.
4 dzień: Troki-zwiedzanie Zamku Księcia Litewskiego Giedymina na 
Jeziorze Galve. Czas na zakup tradycyjnych litewskich przysmaków.
5 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach nocnych. 

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
-Druskienniki - pobyt na basenach termalnych. 

Świadczenia zawarte w cenie: Transport, pilot wycieczki, 2 noclegi, 
2 śniadania,  2 obiadokolacje, ubezpieczenie. 

Dodatkowo płatne bilety wstępu + lokalni przewodnicy  ok. 15 euro/os. 

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
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Cena od: 
676 zł /os.   

Cena od: 
599 zł /os.   

WIEDEŃ 4 dni WIEDEŃ 4 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 (252 m).
3 dzień: Dalsze zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Ringstrasse; opera; 
parlament; ratusz; Belweder; Katedra Św. Szczepana - wjazd na wieżę; 
ulica Graben z  Kolumną Morowa; Hofburg - pałac władców Austrii.
4 dzień: Przejazd na Prater - park rekreacyjny pełen atrakcji. Wzgórze 
Kahlenberg - miejsce zwycięskiej bitwy Jana III Sobieskiego. 
Wyjazd w drogę powrotną.
OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
-Diabelski Młyn na Praterze; rejs po Dunaju; Muzeum Historii Naturalnej;
Motylarnia; wiedeński wieczorek przy muzyce na żywo.
Świadczenia zawarte w cenie: Transport, pilot wycieczki, 2 noclegi, 
2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie. 
Dodatkowo płatne bilety wstępu + lokalny przewodnik ok. 25 euro /os.
+ napoje do obiadokolacji +10 zł składka na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.

PRAGA + SKALNE MIASTA  4 dni PRAGA + SKALNE MIASTA  4 dni 
1 dzień: Przejazd do Pragi - city tour wieczorową porą.
2 dzień: Zwiedzanie Pragi: 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: Dalsze zwiedzanie z przewodnikiem:Stare Miasto; rynek 
z ratuszem i zegarem „Orloj”; dzielnica żydowska Josefov.
4 dzień: Przejazd do Adrspach w Czechach – tzw. Skalne Miasto, 
rezerwat z nietuzinkowymi kształtami skał; rejs po skalnym jeziorku.

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- rejs po Wełtawie; 
- dla dorosłych zwiedzanie browaru z degustacją trunków.

Dodatkowo płatne bilety wstępu +  przewodnik ok. 20 zł/os. 
+ ok 250 CzK/os.

Cena od: 
689 zł /os.   

BUDAPESZT + ZAKOLE DUNAJU 5 dni 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. 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: Przejazd do Szentendre - spacer po urokliwym miasteczku 
z trójkątną starówką i Muzeum Marcepanu. Przejazd do Wyszehradu: 
cytadela; panorama na Zakole Dunaju. Wyjazd w drogę powrotną. 
5 dzień: Powrót do Polski.

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- rejs po Dunaju; Tropicarium - Oceanarium; 
- wieczorek z pokazem tańców i muzyką na żywo;
- pobyt w kąpielisku termalnym Szechenyi;
- Eger - zwiedzanie miasta i wizyta w winnicy połączona z degustacją 
   lub Morawski Kras w Czechach.

Świadczenia zawarte w cenie: Transport, pilot wycieczki, 2 noclegi, 
2 śniadania,  2 obiadokolacje, ubezpieczenie. 
Dodatkowo płatne bilety wstępu + przewodnik ok. 25 euro/os + napoje 
do obiadokolacji +10 zł składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

Świadczenia zawarte w cenie: Transport, pilot wycieczki, 3 noclegi, 
3 śniadania,3 obiadokolacje, ubezpieczenie. 

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
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Cena od: 
909 zł /os.   

Cena od: 
935 zł /os.   

PARYŻ 5 dni PARYŻ 5 dni 

1 dzień: Całonocny przejazd do Francji.
2 dzień: Zwiedzanie Paryża: 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: Dalsze zwiedzanie stolicy Francji: Wieża Eiffla; Łuk Triumfalny; 
Pola Elizejskie; Dzielnica Montmartre: Moulin Rouge; Plac Pigalle; 
Bazylika Sacre Coeur.
4 dzień: Muzeum Luwr; Ogrody Tuilleries; Plac Concorde; Dzielnica 
La Defense z La Grande Arche.
5 dzień: Powrót do Polski. 

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- rejs po Sekwanie; Muzeum d'Orsay.
Świadczenia zawarte w cenie: Transport, pilot wycieczki, 2 noclegi, 
wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie. 

Dodatkowo płatne bilety wstępu, opłaty wjazdowe, przejazdy metrem 
ok.  40 euro/os. +10 zł składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Cena od: 
919 zł /os.   

NOWOŚĆ - BAWARIA 5 dni NOWOŚĆ - BAWARIA 5 dni 
1 dzień: Całonocny przejazd w okolice Monachium.
2 dzień: Monachium: symbol miasta - Frauenkirche; spacer po 
starówce; Marienplatz z Nowym Ratuszem; Stary Ratusz; Park 
Olimpijski ze stadionem i wieżą Olimpijską; Świat i Muzeum BMW; 
Rezydencja Wittelsbachów; Hofbräuhaus - najbardziej znana piwiarnia 
na świecie. Opcja dla dorosłych.
3 dzień: Zamki: Hohenschwangau i Neuschwanstein - bajkowy 
zamek. Przejazd do Linderhof: zamek Ludwika II, ogrody królewskie
z Grotą Wenus.
Ettal - możliwość zakupów wyrobów benedyktyńskich. 
4 dzień: Garmish Partenkirchen- obiekty olimpijskie.  
Możliwość wjazdu na Zugspitze-najwyższy szczyt Alp Bawarskich. 
Wyjazd w drogę powrotną.
5 dzień: Powrót do Polski.
OPCJONALNIE: OPCJONALNIE: 
- wieczorek bawarski; zwiedzanie stadionu Bayern Monachium.  
Świadczenia zawarte w cenie: Transport, pilot wycieczki, 2 noclegi, 
wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie. 
Dodatkowo płatne bilety wstępu, opłaty wjazdowe, przejazdy metrem 
ok.  55 euro/os. +10 zł składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

KRAJE BENELUXU 6 dniKRAJE BENELUXU 6 dni
Dzień 1: Wyjazd z Polski, nocny przejazd do Luksemburga. 
Dzień 2: Dzielnica Europejska; forteca Bock Casemates, Katedra Notre 
Dame, fortyfikacje miejskie, Pałac Książęcy, Plac Armii. 
Przejazd do Brukseli; 
Dzień 3: Zwiedzanie Brukseli: Grand Place z listy UNESCO; Katedra św. 
Michała i św. Guduli; Atomium; Dzielnica Unii Europejskiej; Pałac 
Sprawiedliwości i Pałac Królewski; Manneken Pis. 
Dzień 4: Przejazd do Antwerpii: Grote Markt z fontanną Brabo; Katedra 
NPM. Rotterdam-port, kubiczne domy; Most Erazma; Euromast- wieża 
widokowa. Haga - polityczna stolica Holandii z Międzynarodowym 
Trybunałem Sprawiedliwości; siedziba Parlamentu, Grote Kerk.
Dzień 5: Amsterdam: Rijksmuseum; Plac Dam z Pałacem Królewski; 
Dzielnica Czerwonych Latarni; szlifiernia diamentów. Zaanse Schans
- skansen z holenderską zabudową i wiatrakami; wytwórnia sera 
i czekolady. Nocny przejazd do Polski.
Dzień 6: Powrót do Polski. 
OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Muzeum van Gogha lub Autoworld; Atomium wewnątrz; Park Madurodam; 
rejs kanałami Amsterdamu.
Świadczenia zawarte w cenie: Transport, pilot wycieczki, 3 noclegi, 
wyżywienie: 3 śniadania, ubezpieczenie.  
Dodatkowo płatne bilety wstępów + podatek miejski + parkingi/opłaty 
drogowe ok. 50 euro/os. +10 zł składka na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny. Uczestnicy sami zakupują posiłki z wyjątkiem 3 śniadań.   

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl30



Cena od: 
1199 zł /os.   

Cena od: 
1215 zł /os.   

Cena od: 
1315 zł /os.   

LONDYN 6 dniLONDYN 6 dni
1 dzień: Przeprawa promowa przez Kanał La Manche lub przejazd 
Eurotunelem w kierunku Wielkiej Brytanii.
2 dzień: Zwiedzanie Londynu: Parlament z Big Benem, Katedra 
św. Pawła; Trafalgar Square z kolumną Nelsona; Opactwo Westminster; 
Pałac Buckingham.    
3 dzień: Dalsze zwiedzanie Londynu: Tower of London z królewskim 
skarbcem; Tower Bridge;  British Museum; Muzeum Figur Woskowych 
Madame Tussaud. 
4 dzień: Dalsze zwiedzanie: Picadilly  Circus; Chinatown; Oxford Street; 
Harrod's. Hyde Park - jeden z parków królewskich.
5 dzień: Przejazd do Greenwich –południk zero; Obserwatorium 
Królewskie; Cutty  Sark. Przeprawa promem przez Kanał La Manche 
lub przejazd Eurotunelem. 
6 dzień: Powrót do Polski. 
OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
-Rejs po Tamizie; London Eye, Muzeum Historii Naturalnej.
Świadczenia zawarte w cenie: Transport, pilot wycieczki, 3 noclegi, 
wyżywienie: 3 śniadania, ubezpieczenie. 
Dodatkowo płatne bilety wstępu, opłaty wjazdowe, przejazdy metrem 
ok.  95 GBP/os. + 10 zł składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 
Posiłki z wyjątkiem 3 śniadań płatne we własnym zakresie. 

WŁOCHY: RZYM + WENECJA + ASYŻ 7 dni WŁOCHY: RZYM + WENECJA + ASYŻ 7 dni 
1 dzień: Całodzienny przejazd do Włoch.
2 dzień: Wenecja - rejs do Placu Św. Marka; zwiedzanie z przewodnikiem: 
Most Westchnień; Bazylika św. Marka; Most Rialto. Przejazd nad 
wybrzeże Adriatyku.
3 dzień: Wybrzeże Adriatyku - odpoczynek po podróży, czas na 
plażowanie i relaks nad Adriatykiem.
4 dzień: Asyż - zwiedzanie: Bazylika Św. Franciszka i Św. Klary; 
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.Watykan - Plac oraz Bazylika św. Piotra; groby papieskie, 
w tym grób św. Jana Pawła II.
6 dzień: Florencja - zwiedzanie z przewodnikiem: Kościół Santa Croce; 
Piazza del Duomo; Katedra Santa Maria del Fiore, Piazza della Signoria; 
Most Złotników.
7 dzień: Powrót do Polski.

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
-Mirabilandia – pobyt w Parku Rozrywki w okolicy Rimini. 

Świadczenia zawarte w cenie: Transport, pilot wycieczki, 4 noclegi, 
wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje, ubezpieczenie. 

Dodatkowo płatne bilety wstępu + opłaty wjazdowe, lokalni przewodnicy
 ok. 80 euro/os.  +10 zł składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

NOWOŚĆ - PARYŻ + ZAMKI NAD LOARĄ NOWOŚĆ - PARYŻ + ZAMKI NAD LOARĄ 
1 dzień: Wyjazd do Francji. 
2 dzień: Zwiedzanie Paryża: Wyspa La Cité z katedrą Notre-Dame, 
Dzielnica Łacińska z Sorboną i bulwarem Saint Michel, Panteon. 
3 dzień: Dalsze zwiedzanie stolicy Francji: Wzgórze Montmartre, Bazylika 
Sacré Coeur, Place Pigalle,  Moulin Rouge, Wieża Eiffla, Pola Marsowe.
4 dzień: Wycieczka do zamków: królewskiego Amboise i największego 
w Dolinie Loary-, renesansowego Chambord. Kaplica św. Huberta z grobem 
Leonarda da Vinci, spotkanie z piękną architekturą i zachwycającymi 
ogrodami. Ponadto przejazd do romantycznego Zamku Chenonceau 
zwanego „Zamkiem Dam”. 
5 dzień: Spacer Champs Elysées, aż do Łuku Triumfalnego, Plac de la 
Concorde, Luwr. Pożegnanie z Paryżem.
6 dzień: Powrót do Polski.
OPCJONALNIE: OPCJONALNIE: 
- Rejs po Sekwanie 
- Wjazd na Wieżę Eiffla 
Świadczenia zawarte w cenie: Transport, pilot wycieczki, 3 noclegi, 
wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie. 
Dodatkowo płatne bilety wstępu, opłaty wjazdowe i komunikacji miejskiej, 
taksa klimatyczna, tour guide, ok. 110 euro/os. +10 zł składka na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
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Cena od: 
1475 zł /os.   

Cena od: 
1545 zł /os.   

CHORWACJA: SPLIT + TROGIRCHORWACJA: SPLIT + TROGIR
+ DUBROWNIK 7 dni + DUBROWNIK 7 dni 
1 dzień: Przejazd w kierunku Słowenii - zwiedzanie Jaskini Postojnej 
i Zamku Predjama. 
2 dzień: Pobyt w Parku Narodowym Plitwickie Jeziora - wpisanym na 
listę UNESCO. 
3 dzień: Plażowanie i relaks nad Adriatykiem;
4 dzień: Przejazd do Dubrownika - zwiedzanie „Perły Dalmacji”.
5 dzień: Split i Trogir - zwiedzanie miast z przewodnikiem: Stare 
Miasto, Katedra Św. Wawrzyńca, wieża zegarowa, klimatyczne uliczki, 
Pałac Dioklecjana.
6 dzień: Przejazd w kierunku Czech.
7 dzień: Morawski Kras - wejście do jaskini, Przepaść Macocha. 
Wyjazd w drogę powrotną; powrót do Polski w godzinach nocnych.

Świadczenia zawarte w cenie:Transport, pilot wycieczki, 6 noclegów, 
6 śniadań,6 obiadokolacji, ubezpieczenie. 

Dodatkowo płatne  bilety wstępu, przewodnik lokalny, 
opłaty wjazdowe ok. 85 euro/os. + napoje do obiadokolacji +10 zł 
składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

HISZPANIA + ASTERIX PARK HISZPANIA + ASTERIX PARK 
+  EUROPA PARK 10 dni +  EUROPA PARK 10 dni 
1 dzień: Wyjazd w kierunku Francji.
2 dzień: Po drodze do Hiszpanii przerwa na zabawę w Asterix Parc 
i Paryż: Katedra Notre Dame; Łuk Triumfalny; Pola Elizejskie; Wieża Eiffla.
3-8 dzień: Pobyt na Costa Brava i wycieczka do Barcelony: gry, zabawy 
integracyjne na terenie kompleksu hotelowego; plażowanie; stadion 
piłkarski FC Barcelona; Sagrada Familia - dzieło Gaudiego; spacer słynną 
La Ramblą; Pomnik Kolumba; Plac Katalonii, Wzgórze Montjuic - okolice 
stadionu olimpijskiego.
9 dzień: Europa Park - w drodze powrotnej zabawa w niemieckim parku 
rozrywki.
10 dzień: Powrót do Polski.
OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Disneyland - zamiast Asterix Parc; Sagrada Familia wewnątrz;
- Magiczne Fontanny wieczorny pokaz; 
- Water World - Park Wodny na Costa Brava;
- PortAventura World - park rozrywki z Ferrari Land, 6 krain tematycznych.
Świadczenia zawarte w cenie: transport, 5 noclegów, 5 śniadań, 
5 obiadokolacji, ubezpieczenie, pilot wycieczki.
Dodatkowo płatne  bilety wstępów ok. 95 euro/os. + 10 zł składka na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

BARCELONA + WENECJA + PARYŻ 9 dniBARCELONA + WENECJA + PARYŻ 9 dni
1 dzień: Całonocny przejazd do Wenecji.
2 dzień: Rejs tramwajem wodnym po Canal Grande; zwiedzanie 
z przewodnikiem: Plac Świętego Marka z Bazyliką i , Pałacem kampanilą
Dożów; Most Rialto. Przejazd do Hiszpanii.
3 dzień: Pobyt na wybrzeżu Costa Brava lub Costa Maresme.
4 dzień: Barcelona: Sagrada Familia; Casa Mila, Casa Batllo; Park Guell; 
La Rambla - spacer promenadą.
5 dzień: Dalsze zwiedzanie: Barri Gotic; Plac i Katedra Św. Eulalii; 
Wzgórze Montjuic; Tańczące Fontanny - wieczorny pokaz światło i dźwięk.
6 dzień: Tossa de Mar - spacer po miasteczku i rejs. Relaks nad morzem. 
7 dzień: Girona - spacer po starówce, katedra, łaźnie arabskie; pastelowe 
domy nad rzeką Onyar. Przejazd w kierunku Francji.
8 dzień: Zwiedzanie Paryża: wieża Eiffla, Pola Elizejskie, Łuk Triumfalny, 
Wyspa La Cite z Katedrą Notre Dame, spacer nad Sekwaną.
9 dzień: Powrót do Polski. 
OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:

Cena od: 
1399 zł /os.   

- Montserrat- ośrodek pielgrzymkowy; stadion Camp Nou; zamiast 9 
   godzinnego postoju w Wenecji i Paryżu istnieje możliwość rezerwacji 
   noclegów tranzytowych.
Świadczenia zawarte w cenie: Transport, pilot wycieczki, 4 noclegi, 
4 śniadania, 4 obiadokolacje, ubezpieczenie. 
Dodatkowo płatne bilety wstępu + opłaty wjazdowe + przewodnik 
w Wenecji ok. 90 euro/os. +10 zł składka na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny.
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ZIELONE SZKOŁY

      Z przyjemnością przedstawiamy propozycje naszych 
Zielonych Szkół na rok szkolny 2018/2019. 
      Zapraszamy do sprawdzonych przez nas ośrodków 
na Kaszubach i Pomorzu Zachodnim, w których zależnie 
od terminu i dostępności, realizować będziemy nasze 
programy. 
      Oprócz zabaw, gier integracyjnych i terenowych 
proponujemy autorskie scenariusze zajęć edukacyjnych 
i warsztatów. 

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Regiony naszych Zielonych Szkół:
– Kaszuby – Wiele, Rogalewo – ORW „Beaver”,
– Pomorze Zachodnie – Świnoujście – DW „Kaliszanka”,
– Pomorze Zachodnie – Wyspa Karsibór – „Marina Karsibór”,

Terminy:  maj – czerwiec; wrzesień – październik 2019.
Turnusy:   3; 5 dni ( 2; 4 noclegi).

Ośrodki, w których realizujemy nasze zajęcia:

– Wiele, Rogalewo – ORW „Beaver” – dla grup 45 osób, 
Ośrodek ogrodzony, położony nad jeziorem Wiele. Na terenie ośrodka znajdują się boiska, place zabaw, poligon do paintballa, park linowy, 
zewnętrzna siłownia, stołówka, sala taneczna, telewizyjna. Ośrodek dysponuje własną przystanią z kajakami, rowerami wodnymi, 
motorówkami i łodziami. 

 pawilony / domki, pokoje 4 – 6 osobowe z pełnymi węzłami sanitarnymi. Zakwaterowanie:
 śniadanie, obiad, kolacja.Wyżywienie całodzienne w restauracji ośrodka:

Pierwszy posiłek - obiad, ostatni - śniadanie i suchy prowiant.

– Świnoujście – DW „Kaliszanka” – dla grup 45 osób,
Dom Wczasowy "Kaliszanka" usytuowany jest w odległości 300 m. od morza, wśród zieleni Parku Zdrojowego. Na terenie ośrodka znajdują 
się sala dyskotekowa, świetlica oraz stołówka. W pobliskim Parku Zdrojowym mamy do dyspozycji boisko do kosza, piłki nożnej, zewnętrzną 
siłownię oraz plac zabaw.

 pokoje 4 – 6 osobowe z pełnymi węzłami sanitarnymiZakwaterowanie:
 śniadanie, obiad, kolacja.Wyżywienie całodzienne w restauracji ośrodka:

Pierwszy posiłek - obiad, ostatni - śniadanie i suchy prowiant.

– Wyspa Karsibór – „Marina Karsibór” – dla grup 25 osób,
Marina-Karsibór położona jest na wyspie Karsibór, jednej z 44 wysp Świnoujścia, w Rozlewisku Starej Świny. Największym atutem Mariny 
jest położenie w malowniczym terenie, który tworzy niepowtarzalną przyrodę.
Na terenie Mariny znajduje się restauracja, port ze sprzętem wodnym (kajaki, rowery wodne, łodzie wiosłowe, motorówki) oraz taras 
widokowy z widokiem na rozlewiska. Do dyspozycji uczestników jest budynek Miejskiego Domu Kultury z salami warsztatowymi, świetlicą, 
ping-pongiem, placem zabaw oraz miejscem na grilla i ognisko.

 pawilony / domki, pokoje 4 – 6 osobowe z pełnymi węzłami sanitarnymi. Zakwaterowanie:
 śniadanie, obiad, kolacja.Wyżywienie całodzienne w restauracji ośrodka:

Pierwszy posiłek - obiad, ostatni - śniadanie i suchy prowiant.
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Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Atrakcje w czasie pobytu – dostępne w zależności od wybranego 
miejsca i terminu  realizacji Zielonej Szkoły (wybrane przykłady):

Paintball
Gra zespołowa polegającej na bitwie przy użyciu karabinków na 
naboje z farbą. Gra toczy się według specjalnie przygotowanego 
scenariusza. Każdy uczestnik otrzymuje mundury oraz maskę na 
twarz.

Laser Tag
Zajęcia, które z całą pewnością pochłoną miłośników gier 
zespołowych i strategicznych.
Laser Tag jest alternatywą dla gry w paintball, która zamiast 
kulek wykorzystuje wiązkę podczerwieni, jest bezbolesna i równie 
bezpieczna jak paintball. Każdy uczestnik dostaje replikę broni, 
która naszpikowana jest nowoczesną elektroniką.

Motorowodne szaleństwa
Doświadczony sternik holuje zabawki pneumatyczne za motorówką 
lub skuterem wodnym. Na dmuchanym bananie, pneumatycznej 
kanapie złapiecie wiatr we włosy. Dla chętnych przejazd motorówką.

Kajaki i rowery wodne
Aktywna forma wypoczynku wraz z podziwianiem piękna przyrody. 
Przed wyruszeniem na wodę uczestnicy przejdą przeszkolenie 
z zakresu bezpieczeństwa na wodzie.

Waterball i Zorbing
Dmuchana kula wodna i walec pneumatyczny, do których wnętrza 
wchodzi uczestnik i próbuje swoich sił poruszania się po wodzie. 

Spryciarz
Zajęcia na ściance wspinaczkowej i w parku linowym o różnych 
stopniach trudności.

      Program Zielonej Szkoły realizowany jest na podstawie przygotowanego przez nas scenariusza lub wg ustaleń dokonanych 
z zamawiającym. 

      Oprócz ramowego programu istnieje możliwość zorganizowania dodatkowej wycieczki uzupełniającej ofertę edukacyjną 
Zielonej Szkoły. 

      Poniżej przedstawiamy przykłady atrakcji, zajęć integracyjnych, warsztatów edukacyjnych i wycieczek dodatkowych możliwych
do zrealizowania przez naszą kadrę. 

      Podane ceny są ustalone dla grupy 45 uczestników + 3 opiekunów i nie zawierają kosztów transportu, który zależy od miejsca 
wyjazdu grupy. 

      W przypadku programu real izowanego w Marinie Karsibór cena jest ustalana dla grupy do 27 osób + 2 opiekunów 
i nie zawiera kosztów transportu.

      W celu ustalenia ostatecznej ceny i dostępnego terminu bardzo prosimy o kontakt z naszym biurem. Wcześniejsze rezerwacje 
dają gwarancję wyboru optymalnego terminu realizacji wyjazdu. Na życzenie grupy zorganizujemy również transport. 
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Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Walki Sumo
Zabawa w ogromnych strojach, dzięki którym uczestnicy stają 
się zawodnikami Sumo. Najważniejsze zadanie to wyrzucenie 
przeciwnika z pola bitwy.

Mega gry XXL
Ogromne gry planszowe, w których rolę pionków odgrywają sami 
uczestnicy. Na próbę sił  czekają Mega Twister, Jenga Giant oraz 
Mega Chińczyk.

Tor survivalowy
Bieg po oponach, spacer po linie, czołganie na brzuchu, dużo 
kurzu i zabawy. 

Strzelectwo / łucznictwo
Zajęcia na przygotowanej strzelnicy. Zadanie to trafić w środek 
tarczy, przestrzelić balon, wygrać maskotkę w zawodach 
strzeleckich i łuczniczych. Zajęcia prowadzone przez instruktora.

Zajęcia integracyjne – dostępne w zależności od wybranego 
miejsca i terminu realizacji Zielonej Szkoły (wybrane przykłady):

Pomysłowo i zespołowo
Zabawy i rywalizacje integrujące uczestników zielonej szkoły, 
między innymi wyścigi w potrójnych spodniach, na nartach 
kilkuosobowych, wyścigi w workach, marsz gąsienic, przeciąganie 
liny, wspinaczka na skrzynki i wiele innych.

Karaoke – wyjazdowe „Talent Show”
Okazja do zademonstrowania  swoich umiejętności wokalnych, 
wyjazdowi jurorzy i publiczność wysłuchają i ocenią występy 
uczestników. My zapewniamy nagrody, salę, nagłośnienie 
i prowadzącego .

Ognisko
Ognisko z pieczeniem kiełbasek nad brzegiem jeziora lub na 
terenie ośrodka, 

Liga klasowa wyjazdowa
Piłka nożna, koszykówka, siatkówka plażowa, wyścigi sztafet, 
uczestnicy kontra instruktorzy i opiekunowie. Mecze, rywalizacja 
i gry zespołowe pomiędzy drużynami wybranymi albo wylosowanymi 
wśród uczestników.
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Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zajęcia edukacyjne – dostępne w zależności od wybranego 
miejsca i terminu realizacji Zielonej Szkoły (wybrane przykłady):

Medyk - warsztaty z podstaw ratownictwa
Zasady udzielania pierwszej pomocy z użyciem manekinów do 
ćwiczeń RKO, schemat BLS jak ratować życie, obsługa defibrylatora 
półautomatycznego. Po zajęciach prowadzonych przez 
instruktorów ratownictwa uczestnicy otrzymają certyfikat 
uczestnictwa w szkoleniu.

Śladami Słowian i Wikingów
Warsztaty edukacyjne w centrum Słowian i Wikingów w W olinie: 
lepienie z gliny, produkcja filcu, pisanie gęsim piórem, bieg 
wojownika, musztra średniowieczna, strzelanie z łuku oraz 
podpłomyki z marmoladą.

Rękodzieło 
Szkoła szkła, witrażu i grafiki, tworzenie witraży, malowanie na 
szkle, zajęcia graficzne.

Robinson Crusoe
Budowanie tratwy, wędkarstwo, zasady przetrwania na pustkowiu, 
survival.

Osadnicy
Warsztaty edukacyjne na temat historii Karsibora – rajd historyczny 
połączony z rozwiązywaniem karty zadań: Basen U-Bootów, 
Falochron Wschodni bramy torowej Kanału Piastowskiego, 
kościół z XV w., Karsbiorska Kępa, Pomnik Lotników RAF.

Szkolenie wojskowe
Fort Gerharda - Muzeum Obrony Wybrzeża - szkolenie w for tecy 
pod okiem pruskiego żołnierza, który oceni czy śmiałkowie nadają 
się na wcielenie do służby szpiegowskiej.
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Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zadania terenowe (wybrane przykłady):

Z archiwum "X"
Podziemne miasto, jego tajemnice i miejsca zakazane gdzie 
poczujecie się niczym na planie filmu opowiadającego historię 
z epoki zimnej wojny.

Watertrack
Wyprawa pontonowa, nauka manewrowania oraz omówienie 
komend motorowodnych i zasad bezpieczeństwa na jednostkach 
pływających.

Wyspy Tajemnic
Wyprawa wodna po krainie 44 Wysp - pontony, kajaki, rowery 
wodne, katamaran wycieczkowy.

Fotoexplorer
Bieg zadaniowy z wykorzystaniem fotowskazówek, krótkofalówek, 
mapy i kompasu. 

Wyspiarskie klimaty
Wycieczka do Świnoujścia – bieg zadaniowy z rozwiązywaniem 
karty zadań z wykorzystaniem fotowskazówek oraz krótkofalówek.

Poszukiwacze podwodnego miasta
- Przeprawa wodna szlakiem „44” wysp po wodach okalających 
Karsibór.

Zagubiony turysta
Najważniejsze zadanie to odnalezienie rannego i zagubionego 
turysty, skonstruowanie noszy z przedmiotów znalezionych 
w lesie i przetransportowanie go w bezpieczne miejsce.

Szkolenie przeciwnuklearne
Zajęcia z wykorzystaniem specjalnych kombinezonów 
przeciwchemicznych oraz masek przeciwgazowych. Nauka 
ubierania odzieży zabezpieczającej oraz konkurs ubierania 
na czas. Poszukiwanie skażonej strefy.

Wieczorna zabawa „Zimne ogniki”
Trasę gry będą wyznaczały światełka, po drodze pojawiają się 
zadania do wykonania, zabawa  z dużą dawką adrenaliny.

oraz wiele innych...
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Bydgoszcz
Szlakiem zabytków hydrotechniki
Muzeum Mydła i Historii Brudu, rejs Bydgoskim 
Tramwajem wodnym, Muzeum Wodociągów, Wieża Ciśnień
Cena: 90 PLN + bilety wstępów za osobę przy grupie min. 45 osób.

Gdańsk
Stare miasto, Długi Targ,
Pomnik Czterech Kwartałów, Neptun, 
Westerplatte, 
Cena: 90 PLN + bilety wstępów za osobę przy grupie min.45 osób.

Kościerzyna
Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie, 
Muzeum Hymnu Polskiego w Będominie
Cena: 60 PLN + bilety wstępów za osobę przy grupie min.45 osób.

Międzyzdroje
Aleja Gwiazd,
Muzeum Figur Woskowych,
Molo, 
Bałtycki Park Miniatur, 
Zagroda Pokazowa Żubrów Woliński Park Narodowy
Cena: 20 PLN + bilety wstępów za osobę przy grupie min.45 osób.

Dostępne opcje wycieczek dodatkowych: Toruń, Szymbark, Słowiński Park Narodowy, Szczecin, Ahlbeck, Berlin.

Programy naszych Zielonych Szkół mogą być różnorodne, o różnym zakresie i o różnym czasie trwania. 
Ich kształt, zawartość i intensywność zależą od Was. 

Poniżej przedstawiamy tylko kilka wybranych programów w celu pokazania jak można je konstruować. 
Ostateczny program pobytu zostanie ustalony dla każdej zamawiającej grupy osobno, po wcześniejszym uzgodnieniu go z Wami.

Przykładowe wycieczki dodatkowe:

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Przykładowe programy – Zielona Szkoła 3 dni (2 noclegi):

TAJEMNICE ARCHIPELAGU 44TAJEMNICE ARCHIPELAGU 44
DZIEŃ PIERWSZY
- Królowa Jasności
- Osadnicy
- Ognisko z kiełbaskami
DZIEŃ DRUGI
- Wyspa Tajemnic
- Rękodzieło - szkoła szkła, witrażu i grafiki
- Zajęcia wieczorne: dyskoteka
DZIEŃ TRZECI
- Śladami Słowian i Wikingów
- Podsumowanie i zakończenie

Cena: 390 PLN (1 opiekun na 15 osób gratis)
Cena zawiera: 2 x śniadanie, 2 x obiad, 2 x kolacja, suchy prowiant
1 x ognisko, realizację programu, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN
Cena nie zawiera: transportu
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Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

TWIERDZA SZPIEGÓWTWIERDZA SZPIEGÓW
DZIEŃ PIERWSZY
- Szkolenie wojskowe
- Fotoexplorer
- Zajęcia wieczorne, ognisko z kiełbaskami
DZIEŃ DRUGI
- Laser Tag
- Spryciaż
- Medyk
- Szkolenie przeciwnuklearne
- Zajęcia wieczorne, dyskoteka
DZIEŃ TRZECI
- Z archiwum "X" - Podziemne miasto, gdzie poczujecie się niczym 
   na planie filmu
- Podsumowanie, zakończenie

Cena: 380 PLN (1 opiekun na 15 osób gratis)
Cena zawiera: 2 x śniadanie, 2 x obiad, 2 x kolacja, suchy prowiant
1 x ognisko, realizację programu, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN
Cena nie zawiera: transportu

WODNY ŚWIATWODNY ŚWIAT
DZIEŃ PIERWSZY
- ABC motorowodniactwa
- Mega gry XXL
- Karaoke, „Talent Show”
DZIEŃ DRUGI
- Kajaki i rowery wodne
- Spryciarz
- Ognisko 
DZIEŃ TRZECI
- Pomysłowo i zespołowo
- Motorowodne szaleństwa 
- Walki Sumo

Cena: 380 PLN (1 opiekun na 15 osób gratis)
Cena zawiera: 2 x śniadanie, 2 x obiad, 2 x kolacja, suchy prowiant
1 x ognisko, realizację programu, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN
Cena nie zawiera: transportu

REKREACJA, INTEGRACJAREKREACJA, INTEGRACJA
DZIEŃ PIERWSZY
- Pomysłowo i zespołowo
- Spryciarz
- Paintball
- Liga wyjazdowa
DZIEŃ DRUGI
- Zagubiony turysta 
- Fotoexplorer
- Laser Tag
- Kajaki i rowery wodne
- ognisko z kiełbaskami
DZIEŃ TRZECI
- Wyspa tajemnic
- Królowa Jasności

Cena: 390 PLN (1 opiekun na 15 osób gratis)
Cena zawiera: 2 x śniadanie, 2 x obiad, 2 x kolacja, suchy prowiant
1 x ognisko, realizację programu, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN
Cena nie zawiera: transportu
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Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

PRZYGODA I PRZETRWANIE PRZYGODA I PRZETRWANIE 
DZIEŃ PIERWSZY
- Medyk
- Szkolenie wojskowe
- Tor survivalowy
- Zimne ogniki
DZIEŃ DRUGI
- Śladami Słowian i Wikingów 
- Medyk
- Walki Sumo
- Motorowodne szaleństwa
- nocna gra terenowa
DZIEŃ TRZECI
- Paintball 
- Park linowy, ścianka wspinaczkowa

Cena: 380 PLN (1 opiekun na 15 osób gratis)
Cena zawiera: 2 x śniadanie, 2 x obiad, 2 x kolacja, suchy prowiant
1 x ognisko, realizację programu, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN
Cena nie zawiera: transportu

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Przykładowe programy – Zielona Szkoła 5 dni (4 noclegi):

TWIERDZA SZPIEGÓWTWIERDZA SZPIEGÓW
DZIEŃ PIERWSZY
- Szkolenie wojskowe / Fotoexplorer / Zajęcia wieczorne, ognisko 
   z kiełbaskami
DZIEŃ DRUGI
- Laser Tag / Watertrack / Zajęcia wieczorne, dyskoteka
DZIEŃ TRZECI
- Osadnicy / Wyspy tajemnic / Zajęcia wieczorne „Parada Kłamców”
DZIEŃ CZWARTY
- Spryciarz / Medyk / Zajęcia wieczorne, Balonada
DZIEŃ PIĄTY
- Z archiwum „X” / Podsumowanie i zakończenie

Cena: 560 PLN (1 opiekun na 15 osób gratis)
Cena zawiera: 4 x śniadanie, 4 x obiad, 4 x kolacja, suchy prowiant
1 x ognisko, realizację programu, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN
Cena nie zawiera: transportu

TAJEMNICE ARCHIPELAGU 44TAJEMNICE ARCHIPELAGU 44
DZIEŃ PIERWSZY
- Królowa Jasności / Osadnicy / Zajęcia wieczorne, ognisko 
   z kiełbaskami
DZIEŃ DRUGI
- Wyspy Tajemnic / Rękodzieło – szkoła szkła, witrażu i grafiki /
   Zajęcia wieczorne, dyskoteka
DZIEŃ TRZECI
- Robinson Crusoe / Poszukiwacze podwodnego miasta / Zajęcia 
   wieczorne, „Parada Kłamców”
DZIEŃ CZWARTY
- Wyspiarskie klimaty / Spryciarz / Laser Tag
DZIEŃ PIĄTY
- Śladami Słowian i Wikingów / Podsumowanie i zakończenie

Cena: 560 PLN (1 opiekun na 15 osób gratis)
Cena zawiera: 4 x śniadanie, 4 x obiad, 4 x kolacja, suchy prowiant
1 x ognisko, realizację programu, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN
Cena nie zawiera: transportu
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Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

BAW SIĘ DOBRZEBAW SIĘ DOBRZE
DZIEŃ PIERWSZY
- Pomysłowo i zespołowo / Medyk / Waterball, Zorbing / Karaoke, 
   „Talent Show”
DZIEŃ DRUGI
- Paintball / Laser Tag / Park linowy, ścianka wspinaczkowa / Walki 
   sumo / Dyskoteka
DZIEŃ TRZECI
- Kajaki, rowery wodne / Mega gry XXL / Wieczorna gra terenowa /
   Ognisko z kiełbaskami
DZIEŃ CZWARTY
- Fotoexplorer / Strzelectwo i łucznictwo / Rękodzieło / Liga klasowa 
   wyjazdowa
DZIEŃ PIĄTY
- ABC motorowodniactwa / Motorowodne szaleństwa

Cena: 560 PLN (1 opiekun na 15 osób gratis)
Cena zawiera: 4 x śniadanie, 4 x obiad, 4 x kolacja, suchy prowiant
1 x ognisko, realizację programu, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN
Cena nie zawiera: transportu

All „4” FUNAll „4” FUN
DZIEŃ PIERWSZY
- Pomysłowo i zespołowo / Wyspa tajemnic / karaoke „Talent Show”
DZIEŃ DRUGI
- Osadnicy / Mega gry XXL / Tor survivalowy / Dyskoteka
DZIEŃ TRZECI
- Paintball / Laser Tag / Park linowy, ścianka wspinaczkowa / Walki 
   sumo / Ognisko z kiełbaskami
DZIEŃ CZWARTY
- Kajaki, rowery wodne / Królowa Jasności / Medyk / nocna gra 
   terenowa 
DZIEŃ PIĄTY
- ABC motorowodniactwa / Motorowodne szaleństwa

Cena: 560 PLN (1 opiekun na 15 osób gratis)
Cena zawiera: 4 x śniadanie, 4 x obiad, 4 x kolacja, suchy prowiant
1 x ognisko, realizację programu, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN
Cena nie zawiera: transportu

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności realizacji zajęć lub zmiany zajęć, 
jeśli warunki pogodowe będą zagrażać bezpieczeństwu uczestników.

Nasze Zielone Szkoły to: 
- bezpieczeństwo,

- program stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży,
- bogata oferta,

- zajęcia dostosowane do wieku uczestników.
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Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Przed każdymi zajęciami wszyscy zapoznawani są z regulaminami zajęć. 
Doskonale wiemy jak ważne jest ich przestrzeganie, aby każda zabawa zakończyła się bezpiecznie. 

Regulamin zajęć dostarczony zostanie łącznie z umową realizacji Zielonej Szkoły.
W trakcie trwania naszych Zielonych Szkół każdy uczestnik ubezpieczony jest od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW) na kwotę 10 000 PLN.

Nic nie jest ostateczne, sami zaproponujcie program wyjazdu, a my go zrealizujemy !
Posiadamy wiele gotowych scenariuszy zajęć. 

Jednakże chętnie przygotujemy wspólnie z Wami indywidualną ofertę.  
Zorganizujemy klasowy wyjazd integracyjny – impreza w sam raz dla świeżo poznanych ludzi, 

którzy rozpoczynają edukację w nowej szkole. 
Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Zapraszamy do obserwowania naszego profilu Akademia Animus na facebook-u 
oraz naszej strony internetowej www.akademiaanimus.pl. 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.
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PARKI ROZRYWKI POLSKA

Cena od: 
85 zł /os.   

Cena od: 
95 zł /os.   

ŁEBA PARK ŁEBA PARK 
Park Dinozaurów w skali 1:1, Bajlandia, pojazdy Flinstonów, rowery 
wodne, mini ZOO, minigolf, kopalnia złota, labirynt luster, Diabelski 
Młyn wysoki na 27 metrów, kino 7D, zamek strachu i wiele innych 
atrakcji. 

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego - spacer po wydmach; 
- Sea Park - pokaz karmienia fok w największym fokarium w Polsce.

Dodatkowo płatny bilet wstępu  ok. 29 zł/os. 

OCEAN PARK WŁADYSŁAWOWOOCEAN PARK WŁADYSŁAWOWO
Park pełen zwierząt morskich w skali 1:1, żywe rekiny i ryby tropikalne, 
plac zabaw, mini plaża, wodospad, interaktywne show, wioska rybacka. 

OPCJONALNIE: OPCJONALNIE: 
- Możliwość zorganizowania ogniska;
- Przejazd Półwyspem Helskim; Hel - fokarium, pokaz karmienia fok.

Dodatkowo płatne bilety wstępu   ok. 19 zł/os 

POMERANIA PARK ROZRYWKI  POMERANIA PARK ROZRYWKI  
Pełen atrakcji Fun Park, niedaleko Kołobrzegu, możliwość zabawy 
przez cały dzień. Całoroczna hala zabaw, zjeżdżalnie, baseny z piłkami, 
małpi gaj, drabinki, ślizgawki; dmuchany plac zabaw; strefa karuzel; 
Wioska Wikingów.

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- Gra terenowa ”Poszukiwacze Skarbów”; lekcja w „Wiosce Wikingów”.

Dodatkowo płatny bilet wstępu:  całodzienny  ok. 39 zł/os.
2 godzinny  ok. 29 zł/os.

Cena od: 
49 zł /os.   

W każdym programie 
istnieje możliwość 

zamówienia
dodatkowych 

posiłków.

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

CENA ZAWIERA: 
Transport , ubezpieczenie, 

pilota wycieczki. 
OPIEKUNOWIE GRATIS!
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Cena od: 
175 zł /os.   

NOWOŚĆNOWOŚĆ
ENERGYLANDIA ENERGYLANDIA 
Największy Park Rozrywki w Polsce, kilkadziesiąt atrakcji na obszarze 
26ha, każdy znajdzie coś dla siebie. Strefa ekstremalna z roller 
coasterami, Water Park, Tropical Fun, kino 7D, Bajkolandia, pokazy 
Western Show, Talent Show i wiele innych, a to wszystko czeka na Was 
w Zatorze niedaleko Krakowa. NOWOŚĆ! - Water Park.

Dodatkowo płatny bilet wstępu  dzieci / uczniowie 29 - 89 zł/os.
dorośli 109 zł/os.

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl44



ZAGRANICZNE PARKI ROZRYWKI 

W każdym programie 
istnieje możliwość 

zamówienia
dodatkowych 

posiłków.

Cena od: 
105 zł /os.   

TROPIKALNA WYSPA   TROPIKALNA WYSPA   
Największa tropikalna kraina w Europie, gdzie słońce świeci przez 
cały rok! Zjeżdżalnia wieżowa ze ślizgawkami, jacuzzi, las z tropikalną 
roślinnością oraz AMAZONIA - zewnętrzna strefa basenów, obiekty 
sportowe, sztuczna rzeka o długości 250 metrów! Morze Południowe,
Magiczna Laguna, piaszczysta plaża z leżakami.

OPCJONALNIE: OPCJONALNIE: 
- Bilet Kombi: Strefa Tropikalna + Strefa Saun; 
- Skrócenie pobytu na Tropikalnej Wyspie w zamian zwiedzanie Berlina;
- Lot balonem  pod kopułą Tropikalnej Wyspy.

Dodatkowo płatny bilet wstępu  ok. 19-29 euro/os.

Cena od: 
149 zł /os.   

HANSA PARK HANSA PARK 
Park Rozrywki w Niemczech, położony nad morzem w Sierksdorf, 
Hyper Coaster o wysokości 73 metrów, 11 stref tematycznych 
m.in. Bonanza City, Cuda Wodne, Świat Wikingów, Mexico, pokazy 
teatralne. Na gości czeka 35 kolejek i ponad 100 różnych atrakcji.

Dodatkowo płatny bilet wstępu ok. 20-30 euro/os.

Cena od: 
165 zł /os.   

HEIDE PARK HEIDE PARK 
Dzień pełen zabawy w największym w północnych Niemczech Parku 
Rozrywki w Soltau. 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, pokazy 
w oceanarium i wiele innych atrakcji w cenie jednego biletu. 

OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- wzbogacenie programu o pobyt w Serengeti Park.

Dodatkowo płatny bilet wstępu ok. 20 -25 euro/os.

CENA ZAWIERA:
Noclegi, wyżywienie-ilość dostosowana 

do długości trwania wycieczki. 
Transport , ubezpieczenie, 

pilota wycieczki. 
OPIEKUNOWIE GRATIS!

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl 45



NOWOŚĆNOWOŚĆ
SERENGETI PARK SERENGETI PARK 
Serengeti Park Hodenhagen - największe Safari w Europie, połączenie 
parku rozrywki i ogrodu zoologicznego. 10 km safari wśród zwierząt 
m.in. nosorożce, antylopy, lwy, żyrafy. 16 stref geograficznych; wyspa 
z małpami i lemurami. Jungle Safari Tour, pokazy akrobatyczne, 
spektakle afrykańskie z muzyką na żywo, wodne safari z King Kongiem,  
przejażdżka quadem i łodzią odrzutową oraz wiele innych atrakcji, 
a to wszystko w cenie jednego  biletu!

Park otwarty kwiecień-listopad 

Dodatkowo płatny bilet wstępu + godzinna wycieczka autobusem po 
safari  ok. 18 euro/os.Cena od: 

169 zł /os.   

Cena od: 
199 zł /os.   

NOWOŚĆNOWOŚĆ
LEGOLAND - DANIA LEGOLAND - DANIA 
Przejazd do Danii , pobyt w świecie klocków LEGO w Bil lund. 
Wspaniała zabawa i możliwość skorzystania z kilkudziesięciu atrakcji 
w niezwykłym duńskim parku z ponad 50 letnią tradycją. Zjeżdżalnie 
wodne, diabelski młyn, akwarium, wieża widokowa, Park Piratów, 
Park Miniatur ze znanymi budynkami z całego świata, a to wszystko 
zbudowane z ponad 60 milionów klocków. Ponadto rollercoaster 
Flying Eagle, film 4D, kraina LEGOREDO ze spływem kajakowym 
i wiele innych atrakcji. 

Dodatkowo płatny bilet wstępu ok. 295 koron duńskich/os.

Cena od: 
339 zł /os.   

NOWOŚĆ NOWOŚĆ 
HEIDE PARK + SERENGETI PARK HEIDE PARK + SERENGETI PARK 
1 dzień: W Soltau czeka nas dzień pełen wspaniałej zabawy
w największym w północnych Niemczech Parku Rozrywki Heide Park. 
Na 85 ha zlokalizowano ok. 50 atrakcji skierowanych dla osób w każdym 
wieku, m.in. tor bobslejowy, kolejki górskie, wieże widokowe, zjeżdżalnie 
wodne, rollercoastery i wiele innych! 
2 dzień: Serengeti Park Hodenhagen to największe Safari w Europie, 
połączenie parku rozrywki i ogrodu zoologicznego. Przejażdżka safari,
16 stref geograficznych, wyspa z małpami i lemurami, Jungle Safari 
Tour, pokazy akrobatyczne, spektakle afrykańskie z muzyką na żywo, 
wodne safari, przejażdżka quadem i łodzią odrzutową. 
Park otwarty kwiecień-listopad 

Dodatkowo płatne bilety wstępu do obu parków + godzinna wycieczka 
autobusem po safari "Serengeti-Bustour   ok. 38 – 42 euro/os.

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl46



MIRABILANDIA - WŁOCHY MIRABILANDIA - WŁOCHY 
1 dzień: Przejazd w kierunku Włoch.
2 dzień: Wenecja - rejs laguną do Placu Św. Marka, zwiedzanie 
z przewodnikiem: Pałac Dożów, Most Rialto, klimatyczne uliczki. 
Przejazd na Wybrzeże Adriatyku. 
3 dzień: Relaks, plażowanie nad Adriatykiem. 
4 dzień: Mirabilandia - całodzienny pobyt w największym, włoskim 
parku rozrywki - ponad 40 atrakcji, 7 stref tematycznych; diabelski 
młyn, kolejka górska i Speed. Nowość Mirabeach - karaibski basen 
z falami, Laguna Słońca, liczne zjeżdżalnie wodne.
5 dzień: Pobyt nad malowniczym Jeziorem Garda. 
6 dzień: Powrót do Polski. 
OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- wycieczka do Republiki San Marino; 
- Park Oltremare lub Italia w Miniaturze. 
Świadczenia w cenie: Transport, 3 noclegi , wyżywienie: 3 śniadania; 
3 obiadokolacje, opieka pilota , ubezpieczenie. 
Dodatkowo płatne bilety wstępu, lokalny przewodnik, opłaty drogowe 
i wjazdowe ok.75 euro/os + 10 zł Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

ASTERIX PARK - FRANCJA ASTERIX PARK - FRANCJA 
1 dzień: Przejazd do Francji
2-3 dzień: Zwiedzanie Paryża: Wyspa La Cite z katedrą Notre Dame; 
kaplicą Sainte Chapelle; Dzielnica Łacińska: Sorbona, Collage do France; 
Panteon Wyspa św. Ludwika: Hotel Lambert; Muzeum A. Mickiewicza; 
Ogrody Luksemburskie; Wieża Eiffla; Łuk Triumfalny; Pola Elizejskie; 
Dzielnica Montmartre: Moulin Rouge; Plac Pigalle; Bazylika Sacre Coeur.
4 dzień: Całodzienna zabawa w Asterix Park- z wizytą u bohaterów 
komiksowych opowieści w antycznej Grecji, cesarstwie rzymskim 
i wiosce Galów. Zjazdy na drewnianych łodziach, spektakle, spływy na 
tratwach, przejazd kolejką górską, pokazy delfinów.
5 dzień: Powrót do Polski.
OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- wjazd na wieżę Eiffla; rejs po Sekwanie;
- wykupienie obiadokolacji. 
Świadczenia w cenie:  Transport, 2 noclegi , wyżywienie: 2 śniadania, 
opieka pilota , ubezpieczenie. 
Dodatkowo płatne bilety wstępów, opłaty wjazdowe, parkingowe 
ok. 85 euro/os. + 10 zł Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

DISNEYLAND - FRANCJA DISNEYLAND - FRANCJA 
1 dzień: Przejazd do Francji.
2-3 dzień: Zwiedzanie Paryża: Wyspa La Cite z katedrą Notre Dame; 
kaplicą Sainte Chapelle; Dzielnica Łacińska: Sorbona, Collage do France; 
Panteon Wyspa św. Ludwika: Hotel Lambert; Muzeum A. Mickiewicza; 
Ogrody Luksemburskie; Wieża Eiffla; Łuk Triumfalny; Pola Elizejskie; 
Dzielnica Montmartre: Moulin Rouge; Plac Pigalle; Bazylika Sacre Coeur.
4 dzień: Całodzienna zabawa w Bajkowym Park Rozrywki pod Paryżem; 
4 krainy tematyczne: bajkowa "Fantazja" z zamkiem Śpiącej Królewny; 
"Pogranicze" czyli Kraina Dzikiego Zachodu "Przygoda" świątynia 
Zagłady Indiana Jonesa; Kraina Odkryć "Wynalazki", Główna Aleja 
z widowiskową paradą z udziałem postaci Disneya.  
5 dzień: Powrót do Polski.
OPCJONALNIE:OPCJONALNIE:
- wjazd na wieżę Eiffla; rejs po Sekwanie;
- wykupienie obiadokolacji. 
Świadczenia w cenie:  Transport, 2 noclegi , wyżywienie: 2 śniadania, 
opieka pilota , ubezpieczenie. 
Dodatkowo płatne bilety wstępów, opłaty wjazdowe, parkingowe  
ok. 95 euro/os.+10 zł Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Cena od: 
1029 zł /os.   

Cena od: 
799 zł /os.   

Cena od: 
799 zł /os.   
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     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:

 – dla dzieci w wieku 3 – 4 lata. Świetna zabawa wpływająca na prawidłowy rozwój, poprawiająca koordynację POZIOM 0 - "MALUCHY"
psychoruchową, wzmacniająca więzi emocjonalne. Dzięki zajęciom na pływalni wzrasta u maluchów odporność, odwaga, samodzielność. 

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

 – kształcimy i utrwalamy poprawne techniki pływania stylami sportowymi. POZIOM II - PŁYWANIE STYLOWE Techniki Pływania Sportowego
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.

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

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

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. 

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. 

Tel. 507 017 971 lub 600 884 310  /  e-mail: anetafraczyk@interia.pl
Nr konta: 33 1240 3682 1111 0010 1367 3018

Tel. 507 017 971 lub 600 884 310  /  e-mail: anetafraczyk@interia.pl
Nr konta: 33 1240 3682 1111 0010 1367 301848



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 zawodowe 
i rekreacyjne.

RATOWNICTWO WODNE – szkolenia prowadzone modułowo zgodnie 
z ramowym programem szkoleń ratowników wodnych.
- Młodszy Ratownik WOPR, Ratownik WOPR – szkolenia wg programu 
   Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
- Ratownik Wodny Zawodowy - uprawnienia zawodowe, które dają 
   dorosłym, uczniom i studentom możliwość zdobycia stałej lub 
   dodatkowej pracy przez cały rok w parkach wodnych, na pływalniach, 
   a w sezonie letnim na kąpieliskach śródlądowych i morskich. 

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 realizowanezgodnie 
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 na wycieczkę lub 
zieloną szkołę !

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 
Zapraszamy do obserwowania naszego profilu Akademia Animus na 
Facebook-u oraz naszej strony internetowej www.akademiaanimus.pl. 
To tam właśnie najwcześniej pojawiają się nasze oferty.

Tel. 507 017 971 lub 600 884 310  /  e-mail: anetafraczyk@interia.pl  lub  albertfr@wp.pl
Nr konta: 33 1240 3682 1111 0010 1367 3018

Tel. 507 017 971 lub 600 884 310  /  e-mail: anetafraczyk@interia.pl  lub  albertfr@wp.pl
Nr konta: 33 1240 3682 1111 0010 1367 3018 49



WYJAZDY 1 DNIOWEWYJAZDY 1 DNIOWE

Słupsk + Ustka
Pojezierze Drawskie
Żydowo - elektrownia wodna + Wrzosowo
Dolina Dolnej Wisły
Kaszuby + Malbork
Park Narodowy Ujście Warty
BellaSky Festival w Toruniu
Festiwal Światła w Berlinie
Park Filmowy Babelsberg

od 35 zł 
od 42 zł 
od 52 zł
od 68 zł 
od 69 zł 
od 75 zł
od 85 zł 
od 95 zł 

od 105 zł 

WYJAZDY 2 DNIOWEWYJAZDY 2 DNIOWE

Dolina Dolnej Wisły
Toruń + Mega Park w Grudziądzu
Kołobrzeg + Trzęsacz + Międzyzdroje
Poznań i okolice
Frombork + Malbork
Zielona Góra + Międzyrzecki Rejon Umocniony
Słowiński Park Narodowy + Trójmiasto
Wrocław z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym
Drezno + Jarmark Bożonarodzeniowy

od 143 zł
od 154 zł
od 155 zł
od 172 zł 
od 175 zł
od 185 zł 
od 189 zł 
od 249 zł 
od 309 zł 

WYJAZDY 3 DNIOWEWYJAZDY 3 DNIOWE

Pelplin + Malbork + Elbląg
Park Narodowy Bory Tucholskie
Krynica Morska + Frombork
Termy Uniejów + Łódź
Rejs Kanałem Ostródzko-Elbląskim + Mazury
Warmia
Srebrna Góra + Wałbrzych + Zamek Książ
Stronie Śląskie + Kletno + Czarna Góra
Praga + Jarmark Bożonarodzeniowy

od 289 zł
od 319 zł
od 329 zł
od 359 zł
od 385 zł
od 395 zł
od 399 zł 
od 419 zł 
od 459 zł  

NASZE POZOSTAŁE KIERUNKI:NASZE POZOSTAŁE KIERUNKI:

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Pamiętaj! 
Jeśli interesuje Cię inny kierunek wyjazdu, 
którego nie znalazłeś w naszym katalogu, 

z innym programem / liczbą dni lub dodatkowymi opcjami, 
nasza firma przygotuje Ci aktualnie najlepszą ofertę! 
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*Kupon upoważnia do jednorazowej zniżki i dotyczy wyjazdów grupowych  z tego katalogu w sezonie 2018-2019.
Minimalna wielkość grupy to 40 osób.

ZNIŻKA NA WYCIECZKĘ:
NA WYJAZDY 1 DNIOWE

ZNIŻKA NA WYCIECZKĘ:
NA WYJAZDY 2 DNIOWE

ZNIŻKA NA WYCIECZKĘ:
NA WYJAZDY 3 DNIOWE

ZNIŻKA NA WYCIECZKĘ:
WYJAZDY WIELODNIOWE

- 100 zł

- 200 zł

- 300 zł

- 500 zł
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Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl 51



BIURO  PODRÓŻY

BIURO  PODRÓŻY

BIURO  PODRÓŻY

BIURO  PODRÓŻY

Plac Sybiraków 1, 78-300 Świdwin 
tel. 534 150 545  lub 600 884 310
e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Plac Sybiraków 1, 78-300 Świdwin 
tel. 534 150 545  lub 600 884 310
e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Plac Sybiraków 1, 78-300 Świdwin 
tel. 534 150 545  lub 600 884 310
e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Plac Sybiraków 1, 78-300 Świdwin 
tel. 534 150 545  lub 600 884 310
e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

Zapraszamy do korzystnej i stałej współpracy przedstawicieli grup, nauczycieli, opiekunów.
Tel. 534-150-545 lub 600-884-310   /   e-mail: biuro@akademiaanimus.pl

*Kupon upoważnia do jednorazowej zniżki i dotyczy wyjazdów grupowych  z tego katalogu w sezonie 2018-2019.
Minimalna wielkość grupy to 40 osób.
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