
„P R Z E C Z Y T A J  ZANIM ZAMÓWISZ” – do zapoznania się z częścią katalogu o 
takiej właśnie nazwie umieszczoną na stronach 77-82, zawierającą wprowadzenie 
oraz najczęściej zadawane pytania związane z zamawianiem i organizacją imprez 

turystycznych – serdecznie zapraszamy. 
Więcej na ten temat znajdziecie Państwo również na naszej stronie www.biurobartek.pl w zakładce pod tym samym tytułem. 

 

Szanowni Państwo 
 

15 września 2017 r będziemy obchodzić 25 rocznicę istnienia Biura Podróży BARTEK. Zmienia się otaczająca nas rzeczywistość, 
zmieniają się potrzeby i oczekiwania klientów a zatem musimy się zmieniać także my. W ramach tych zmian w 2017 roku oddajemy w 
Wasze ręce zupełnie zmieniony katalog – Wycieczki szkolne 2017. Ujednolicony, uporządkowany, przejrzysty. Wczytajcie się w niego a 
z pewnością każdy z Państwa znajdzie w nim coś odpowiedniego dla siebie. Zawarliśmy w nim 225 wycieczek pieszych i autokarowych, 
krajowych i zagranicznych oraz kuligi i zielone szkoły. Spis treści zapewne pomoże w dopasowaniu ofert do Państwa oczekiwań. Nasze 
24 letnie doświadczenie w organizacji imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży pozwoliło nam także na zebranie w jednym miejscu 
wszystkich niedomówień i niejasności  które przez lata towarzyszyły wycieczkom szkolnym. W ubiegłym roku postanowiliśmy raz na 
zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości i domysły – dlatego też na końcu katalogu oraz na naszym nowym portalu internetowym 
www.biurobartek.pl zamieściliśmy pełną informację dla dzieci, ich rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół nazywając to roboczo:   “D 
O B R E  P R A K T Y K I  i  ZASADY ZACHOWAŃ dla uczniów i ich opiekunów czasie wycieczek szkolnych i nie tylko”. Znajdziecie tam 
Państwo szczegółowe wyjaśnienia odnośnie:  najnowszych przepisów w zakresie transportu dzieci w autokarze, gdzie określono 
miejsce siedzenia opiekunów, wyjaśnimy historię niesławnych woreczków na śmieci, jedzenia i picia w czasie podróży autokarem, oraz 
czym różni się kolacja, ciepła kolacja od obiadokolacji, “odczarowujemy” wszystko co jest związane z “dodatkową” kontrolą policyjną 
autokaru, poinformujemy co obejmuje standard zakwaterowania na wycieczce szkolnej, jak rozróżnić standard autokarów i busów. A 
na koniec poprosimy o współpracę i odrobinę szacunku dla pracy pilota, przewodnika i kierowcy – którzy są odpowiedzialni za 
przekazanie właściwej wiedzy dzieciom na wycieczce oraz ich bezpieczny powrót do szkoły ale aby było to możliwe musicie Państwo 
użyć swojego wieloletniego autorytetu jako Wychowawcy aby nasi pracownicy mogli wywiązać się ze swoich zadań. I pewnie będziemy 
niepopularni ale gorąco P R O S I M Y o to by pokój w pensjonacie i autokar po wycieczce pozostawić w takim stanie w jakich je 
Państwo zastali. ŻYCZYMY WSZYSTKIM NASZYM KLIENTOM WIELU WRAŻEŃ , POGODY I UŚMIECHU W CZASIE PODRÓŻY Z BARTKIEM. 

 

   Szanowni Państwo, powstał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zwany również potocznie Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 sierpnia 2016 r. została opublikowana ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach 
turystycznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. poz. 1334). Przepisy dotyczące utworzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego jako 
rachunku prowadzonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz objęcia ochroną Funduszu klientów niewypłacalnych 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wejdą w życie po upływie 14 dni o dnia ogłoszenia ustawy, czyli z dniem 9 
września 2016 r. Natomiast pozostałe przepisy ustawy, w szczególności dotyczące obowiązków nałożonych na organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych w zakresie terminowego odprowadzania składek do funduszu oraz prowadzenia wykazu umów zawartych z 
klientami, wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia publikacji, tj. z dniem 26 listopada 2016 r. Po objęciu obowiązkowym 
ubezpieczeniem Gwarancji Turystycznych biur podróży, opłaceniu ubezpieczeń NNW, KL i Bagaż jest to kolejne obowiązkowe 
ubezpieczenie którym obciążono organizatorów turystyki co w konkretnych przypadkach przełoży się na wzrost cen poszczególnych 
wycieczek, kwoty doliczane na tej podstawie do części wycieczek są odprowadzane bezpośrednio do TFG w okresie do 30 dni od 
podpisania umowy, nie podlegają zwrotowi i nie stanowią dodatkowego przychodu Biura Podróży.          

                                                           

 S P I S   T R E Ś C I w tym roku zaczynamy od nowości : 
 

                       NAJNOWSZE ATRAKCJE TURYSTYCZNE W POLSCE, nowa seria wycieczek z serii W I E D Z A  i  N A U K A 
 

WN001. Wrocław 1 dzień / HYDROPOLIS – największa konkurencja wrocławskiego Afrykarium.....................................................6                                                               
WN002. Wrocław 1 dzień / HUMANITARIUM – multimedialna wystawa Odnawialne Źródła Energii i 40 warsztatów do wyboru....6 
WN003. Wrocław 1 dzień / Muzeum Pana TADEUSZA – prawdziwa lekcja patriotyzmu oraz windą do nieba w SkyTOWER.............7 
WN004. KATOWICE, CHORZÓW 1 dzień / Zadziwiające w swojej  formie MUZEUM ŚLĄSKIE i seans w Planetarium.........................7 
WN005. Góry Świętokrzyskie  1 dzień / OCEANIKA, Kraina Zabawy, gigantyczne dmuchańce, Park Miniatur, park linowy, łódeczki.8 
WN006. Góry Świętokrzyskie  1 dzień / Zespół Jaskiń w Kadzielni, Energetyczne CENTUM NAUKI – kielecka wersja „Kopernika”....8 
WN007. Góry Świętokrzyskie  1 dzień / Centrum NAUKI LEONADO da VINCI w Chęcinach, zamek królewski w Chęcinach..............8 
WN008. Wrocław 2 dni / HYDROPOLIS, Muzeum Pana Tadeusza, HUMANITARIUM, SkyTower........................................................9    
WN009. Góry Świętokrzyskie 2 dni / Centrum LEONADO da VINCI, Jaskinie w Kadzielni, Energetyczne CENTUM NAUKI Oceanika,10 
WN0010. R A F F T I N G – w Górach Stołowych oraz w Pieninach / kaski, kamizelki ratunkowe, pagaje i instruktarz.......................10

  
                                                              WYCIECZKI KRAJOWE JEDNODNIOWE AUTOKAROWE 
 

P1. Wrocław 1 dzień /Afrykarium, Ostrów Tumski/...........................................................................................................................11 
P2. Wrocław 1 dzień /Panorama Racławicka, Ogród Botaniczny, zaczarowane krasnale/...................................................................11 
 
 

             1. 
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P3. Krasiejów 1 dzień /Tunel czasu, prehistoryczne oceanarium/....................................................................................................11 
P4. Krasiejów 1 dzień /Park Nauki I Ewolucji Człowieka, Jura Park Krasiejów/.................................................................................12 
P5. Ogrodzieniec 1 dzień /Gród na Górze Birów/.............................................................................................................................12 
P6. Ogrodzieniec 1 dzień /warsztaty “Spacer przez epoki”/.............................................................................................................12 
P7. Ogrodzieniec 1 dzień /super max atrakcji/.................................................................................................................................13 
P8. Złoty Potok 1 dzień /Kopalnia Złota, Park Techniki Średniowiecza/............................................................................................13 
P9. Inwałd 1 dzień /Warownia – Kraina Smoków I Rycerzy/.............................................................................................................13 
P10. Wieliczka 1 dzień /Kopalnia – klasyczne zwiedzanie trasy turystycznej/...................................................................................14 
P11. Wieliczka 1 dzień /Kopalnia Soli – zwiedzanie trasy górniczej – nie mylić z klasycznym zwiedzaniem/......................................14 
P12. Wieliczka 1 dzień /Solilandia – oferta dla przedszkoli I klas I-III – super zabawa/......................................................................14 
P13. Wieliczka 1 dzień /Śladem legend – oferta dla klas IV-VI/.........................................................................................................14 
P14. Wieliczka 1 dzień /Zostań eksploatorem kopalnianych głębin – oferta dla gimnazjum i LO/......................................................15 
P15. Zabrze 1 dzień /Kopalnia Węgla GUIDO – zajęcia edukacyjne poziom 170 – oferta dla klas I-III/...............................................15 
P16. Zabrze 1 dzień /Kopalnia Węgla GUIDO bez tajemnic – zajęcia edukacyjne, poziom170 i 320, klasy IV-VI/................................15 
P17. Zabrze 1 dzień /Kopalnia Węgla GUIDO – zostań odkrywcą kopalnianych podziemi, klasy I-VI/................................................15 
P18. Zabrze 1 dzień /Kopalnia Węgla GUIDO – klasyczne zwiedzanie kopalni/.................................................................................16 
P19. Bochnia 1 dzień /Kopalnia Soli – klasyczne zwiedzanie/...........................................................................................................16 
P20. Bochnia 1 dzień /”Śladami pracy górnika – zajęcia edukacyjne dla klas I-III/............................................................................16 
P21. Bochnia 1 dzień /”Królestwo Skarbnika – zajęcia edukacyjne dla klas I-III/...............................................................................17 
P22. Bochnia 1 dzień /”Dar św. Kingi – zajęcia edukacyjne dla klas IV-VI/.........................................................................................17 
P23. Bochnia 1 dzień /Królestwo górnicze Miasta Soli – zajęcia edukacyjne dla klas IV-VI/...............................................................17 
P24. Bochnia 1 dzień /”Przygoda w solnych grotach” - zajęcia integracyjne dla klas IV-VI/...............................................................17 
P25. Bochnia 1 dzień /Pobyt w Komorze Ważyn – zajęcia integracyjne dla klas IV-VI I gimnazjum I-III/............................................17 
P26. Bochnia 1 dzień /Wyprawa solnym szlakiem i CAW Borek – oferta dla SP I G/.........................................................................18 
P27. Bochnia 1 dzień /Tajemnice świata przyrody – Kopalnia Soli, CAW Borek – oferta dla SP I G/..................................................18 
P28. Tarnowskie Góry 1 dzień /Kopalnia Srebra, Sztolnia Czarnego Pstrąga, spotkanie ze Skarbnikiem/..........................................18 
P29. Tarnowskie Góry 1 dzień /Kopalnia Srebra, Aquapark/............................................................................................................19 
P30. Tarnowskie góry 1 dzień /Sztolnia Czarnego Pstrąga, Aquapark/.............................................................................................19 
P31. Zator 1 dzień /Energylandia – Park Rozrywki/.........................................................................................................................19 
P32. Rabka 1 dzień /Rabkoland – Park Rozrywki/...........................................................................................................................20 
P33. Warszawa 1 dzień /do wyboru trzy programy – jedna cena/...................................................................................................20 
P34. Ojców 1 dzień /Ojcowski Park Narodowy/..............................................................................................................................21 
P35. Ojców 1 dzień /Dwie jaskinie i ruiny Zamku Kazimierzowskiego/............................................................................................21 
P36. Ojców 1 dzień /Warsztaty edukacyjne w Centrum Edukacyjnym OPN/....................................................................................21 
P37. Ojców-Kraków 1 dzień /Jaskinia Wierzchowska – spotkanie z Praczłowiekiem, Ogród Doświadczeń Fiz./................................21 
P38. Kraków 1 dzień /Park Edukacji Globalnej Wioski Świata/........................................................................................................22 
P39. Kraków 1 dzień /Kazimierz - “Lista Schindlera”/......................................................................................................................22 
P40. Kraków 1 dzień /Jan Matejko i jego Kraków/..........................................................................................................................23 
P41. Kraków 1 dzień /Kraków zupełnie inaczej/.............................................................................................................................23 
P42. Kraków 1 dzień /W krainie zabaw dziecięcych, na wesoło/.....................................................................................................23 
P43. Kraków 1 dzień /Origami – Centrum Sztuki Japońskiej/..........................................................................................................23 
P44. Kraków 1 dzień /Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego/.......................................................................................................23 
P45. Kraków 1 dzień /Śladami Mikołaja Kopernika – Uniwersytet Krakowski/................................................................................23 
P46. Kraków 1 dzień /Śladem św. Jadwigi – Królowej Polski/..........................................................................................................23 
P47. Kraków 1 dzień /Wit Stwosz w Krakowie/...............................................................................................................................24 
P48. Kraków 1 dzień /Krakowskie ślady Jana Pawła II/....................................................................................................................24 
P49. Kraków 1 dzień /Pamiątki kościuszkowskie w Krakowie/.........................................................................................................24 
P50. Kraków 1 dzień /Najsłynniejsze krakowskie miejsca spoczynku, nie tylko nekropolie/.............................................................24 
P51. Kraków 1 dzień /Tyniec – Opactwo Benedyktynów, Bielany – Opactwo Kamedułów, Mogiła – Cystersi/..................................24 
P52. Kraków 1 dzień /Krakowscy święci/........................................................................................................................................24 
P53. Kraków 1 dzień /Starożytność I archeologia/..........................................................................................................................24 
P54. Kraków 1 dzień /Szlak czterech kopców/................................................................................................................................25 
P55. Kraków 1 dzień /Kraków I jego legendy/.................................................................................................................................25 
P56. Kraków 1 dzień /Teatr Stary – trzy atrakcje – jedna cena/.......................................................................................................25 
P57. Kraków 1 dzień /”Piwnica pod Baranami” i “Jama Michalika”/...............................................................................................25 
P58. Kraków 1 dzień /Kraków – Park Wodny/.................................................................................................................................25 
P59. Kraków 1 dzień /Szlak Jana III Sobieskiego/............................................................................................................................25 
P60. Kraków 1 dzień /Renesans i barok w Krakowie/.....................................................................................................................26 
P61. Kraków 1 dzień /Romantyzm i gotyk w Krakowie/.................................................................................................................26 
P62. Kraków 1 dzień /Szlak “Wesela”/...........................................................................................................................................26 
P63. Kraków 1 dzień /Młoda Polska w Krakowie/..........................................................................................................................26 
P64. Kraków 1 dzień /Tyle teatrów w jednym mieście/..................................................................................................................26 
P65. Kraków 1 dzień /Królowie na Wawelu/..................................................................................................................................26 
P66. Kraków 1 dzień /Park Wodny I Centrum Sztuki Japońskiej/....................................................................................................26 
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P67. Kraków 1 dzień /Archeologia na żywo w muzeum/................................................................................................................27 
P68. Kraków 1 dzień /Dwór w Branicach – zajęcia w oparciu o Muzeum Archeologiczne w Hucie/.................................................27 
P69. Kraków 1 dzień /Collegium Maius, Wawel I Planty/...............................................................................................................27 
P70. Kraków 1 dzień /Muzeum Podziemne Miasta Krakowa/........................................................................................................28 
P71. Kraków 1 dzień /Tajemnice krakowskich klasztorów/............................................................................................................28 
P72. Kraków 1 dzień /Sensoryczny Park Edukacyjny, Muzeum Lotnictwa, Muzeum Podziemne Miasta Krakowa/..........................28 
P73. Kraków 1 dzień /Muzeum Fabryka Schindler, Kazimierz, Centrum Sztuki Japońskiej/.............................................................29 
P74. Kraków 1 dzień /Centrum Sztuki Japońskiej, Sensoryczny Park Edukacyjny/..........................................................................29 
P75. Kraków 1 dzień /Wawel, rejs statkiem I zaczarowanyKazimierz/............................................................................................29 
P76. Pieniny 1 dzień /Szaflary, Bukowina Tatrzańska lub Białka Tatrzańska oraz Pieniny/..............................................................29 
P77. Pieniny 1 dzień /Spływ Dunajcem opcja z RAFFTINGIEM /.....................................................................................................30 
P78. Pieniny 1 dzień /Zamek na skale I po drabinach na Trzy Korony/...........................................................................................30 
P79. Zakopane 1 dzień /Tatry – część szlaku papieskiego/.............................................................................................................30 
P80. Zakopane 1 dzień /Niezapomniane wrażenia z penetrowania Jaskini Mroźnej/.....................................................................31 
P81. Zakopane 1 dzień /Morskie Oko – jeden z cudów tatrzańskiej przyrody/...............................................................................31 
P82. Zakopane 1 dzień /Tatrzański mini max, czyli wszystkiego po trochu.../................................................................................31 
P83. Zakopane 1 dzień /Szaflary, Bukowina Tatrzańska lub Białka Tatrzańska/..............................................................................31 
P84. Zakopane 1 dzień /Spacer pod Giewontem/.........................................................................................................................31 
P85. Zakopane 1 dzień /Dolina Strążyska, Dolina ku Dziurze, Jaskinia Dziura/...............................................................................32 
P86. Oświęcim 1 dzień /Muzeum Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu i Brzezince/.................................................................32 
P87. Opole 1 dzień /Wyspa Bolko, Ogród Zoologiczny i Stare Miasto, Góra św. Anny/...................................................................32 
P88. Wygiełzów 1 dzień /Ruiny Zamku w Lipowcu i Skansen Wsi Małopolskiej/............................................................................32 
P89. Wygiełzów 1 dzień /Warsztaty w Skansenie Wsi Małopolskiej I ruiny Zamku na Lipowcu/.....................................................33 
P90. Wadowice 1 dzień /Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II/...................................................................................................33 
P91. Radzionków 1 dzień /Lekcja regionalizmu w Muzeum Chleba/..............................................................................................34 
P92. Radzionków 1 dzień /Muzeum Chleba oraz Aquapark w Tarnowskich Górach/......................................................................34 
P93. Radzionków 1 dzień /Muzeum Chleba oraz sztolnia w Tarnowskich Górach/.........................................................................34 
P94. Chorzów 1 dzień /Ogród zoologiczny/...................................................................................................................................34 
P95. Chorzów 1 dzień /Planetarium i Ogród zoologiczny/.............................................................................................................35 
P96. Chorzów 1 dzień /Lekcja geografii i astronomii w Planetarium i Obserwatorium super max/................................................35 
P97. Chorzów 1 dzień /Śląskie Wesołe Miasteczko/......................................................................................................................35 
P98. Górki Małe 1 dzień /pakiet max – Dom Chleba i pieczenie kiełbasek/...................................................................................35 
P99. Wrocław 1 dzień /do wyboru trzy programy – jedna cena/...................................................................................................36 
P100. Częstochowa 1 dzień /Klasztor, Skarbiec, Sala Rycerska, Bastion św. Rocha, Park Miniatur Sakralnych/..............................36 
P101. Pszczyna 1 dzień /Zamek oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Jankowicach/....................................................................37 
P102. Beskidy 1 dzień /Duża Pętla Beskidzka/..............................................................................................................................37 
P103. Beskidy 1 dzień /Biały lub zielony kulig w Wiśle Czarne, ciasto “Adama”  w cukierni “U Janeczki”/.....................................37 
P104. Beskidy 1 dzień /Biały lub zielony kulig w Wiśle Czarne/.....................................................................................................38 
P105. Beskidy 1 dzień /Żywiec- Muzeum Browaru Żywieckiego I Góra Żar/...................................................................................38 
 
 

                                                          WYCIECZKI KRAJOWE JEDNODNIOWE PIESZE 
 

P106. Klimczok – Szyndzielnia 1 dzień............................................................................................................................................38 
P107. Szyndzielnia – Błatnia 1 dzień...............................................................................................................................................38 
P108. Wagonikiem na Szyndzielnię 1 dzień....................................................................................................................................39 
P109. Skrzyczne 1 dzień.................................................................................................................................................................39 
P110. Nowym wyciągiem krzesełkowym na Skrzyczne 1 dzień.......................................................................................................39 
P111. Barania Góra 1 dzień............................................................................................................................................................39 
P112. Rysianka – Hala Lipowska 1 dzień.........................................................................................................................................39 
P113. Babia Góra – Markowe Szczawiny 1 dzień.............................................................................................................................40 
P114. Wyjechać na Czantorię? 1 dzień /nowość 4os kanapy/..........................................................................................................40 
P115. Leśny Park Niespodzianek 1 dzień /Ustroń żubry w górach?/................................................................................................40 
P116. Czantoria 1 dzień /ścieżka przyrodniczo – leśna/...................................................................................................................40 
P117. Skalica 1 dzień /ścieżka przyrodniczo – leśna/.......................................................................................................................41 
P118. Ustroń 1 dzień /Leśne Muzeum I Ośrodek Edukacji Ekologicznej/..........................................................................................41 
P119. Równica 1 dzień /Rollercoaster, Centrum Edukacji Ekologicznej, Koniaków/..........................................................................41 
P120. Łódź 1 dzień /Polski Manchester/..........................................................................................................................................41 
 
 

                                           WYCIECZKI KRAJOWE ŚLADAMI JANA PAWŁA II  -  PROMOCJA PAPIESKA 
 

P121. Papież Jan Paweł II 1 dzień...................................................................................................................................................42 
P122. Zakopane 1 dzień /Tatry – część szlaku papieskiego/............................................................................................................42 
P123. Wadowice 1 dzień /Śladami Jana Pawła II/...........................................................................................................................42 
 

                                                          

            3. 



                                                         WYCIECZKI KRAJOWE DWUDNIOWE AUTOKAROWE 
 

P124. Zakopane 2 dni /Tatry – część szlaku papieskiego/............................................................................................................43               
P125. Zakopane 2 dni /Tatrzański minimax, czyli wszystkiego po trochu/....................................................................................43 
P126. Zakopane 2 dni /część szlaku papieskiego – od Krzeptówek po Dolinę Chochołowską/......................................................43 
P127. Zakopane 2 dni /Jaskinia Mroźna/.....................................................................................................................................44 
P128. Pieniny 2 dni /Wąwóz Homole, Trzy Korony i Zamek w Czorsztynie/..................................................................................44 
P129. Pieniny 2 dni /Spływ przełomem Dunajca opcja z RAFFTINGIEM, duchy w Niedzicy, Wąwóz Homole/...............................44 
P130. Pieniny 2 dni /Gondolami od zamku do zamku, Trzy Korony/.............................................................................................45 
P131. Pieniny 2 dni /Wyciągiem krzesełkowym na Polanicę/.......................................................................................................45 
P132. Pieniny 2 dni /ponad 2000m przejażdżka w 6os wagoniku na Jaworzynę Krynicką/............................................................45  
P133. Zakopane i Pieniny 2 dni /Morskie Oko i spływ Dunajcem opcja z RAFFTINGIEM/..............................................................46 
P134. Zakopane i Pieniny 2 dni /Dwa Parki Narodowe w pigułce – PPN i TPN/.............................................................................46 
P135. Wrocław 2 dni /wariant rozszerzony/.................................................................................................................................46 
P136. Wrocław 2 dni /Panorama Racławicka, Aula Leopoldina, grające fontanny, Afrykarium/....................................................47 
P137. Wrocław 2 dni /Panorama Racławicka, Afrykarium, Zamek w Brzegu/...............................................................................47 
P138. Wrocław 2 dni/ Panorama Racławicka, Afrykarium, grające fontanny, Ogród Japoński/.....................................................47 
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O CO NAJCZĘŚCIEJ PYTANO NA PRZEŁOMIE 2016 i 2017 ? 
 

R A F F T I N G w BARDZIE i w SROMOWCACH NIŻNYCH, HUMANITARIUM,      
SkyTOWER, H Y D R O P I L I S, JASKINIE W K A D Z I E L N I, OGRÓD DOŚWIADCZEŃ 
FIZYCZNYCH w KRAKOWIE, ZAGIONINE MIASTO R O S E N A U, PARK NAUKI i 
POCHODZENIA CZŁOWIEKA W KRASIEJOWIE, ENERGETYCZNE CENTRUM NAUKI w 
KIELCACH, MULTIMEDIALNY TUNEL CZASU w KRASIEJOWIE, CENTRUM LEONARDA 
DA VINCI w C H Ę C I N A C H                                              5. 

 



   NOWE   A T R A K C J E   TURYSTYCZNE w POLSCE w 2017 

   wycieczki 1 i 2 dniowe 
 
 
WN 001. W R O C Ł A W  2017 - 1 dzień /H Y D R O P O L I S, Ostrów Tumski i Stare Miasto/     

pokażemy Wam Wrocław jakiego nie znacie, to 1 oferta z serii „W i e d z a  i  N a u k a” 
 
6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/, przejazd do Wrocławia, po drodze krótki postój w rejonie Góry Św. Anny. Wrocław 
zaczynamy zwiedzać od H y d r o p o l i s ...”to miejsce dla wszystkich spragnionych w i e d z y, woda pokrywa 70% kuli ziemskiej a ta 
wystawa jest jej poświęcona, przygotuj się na niezwykłą podróż i odkryj otaczający nas świat z nowej      p e r s p e k t y w y ...” 
Wystawa HYDROPOLIS znajduje się w zabytkowym, XIX-wiecznym podziemnym zbiorniku wody czystej o powierzchni 4000 m², jest 
podzielona jest na 8 stref tematycznych. Każda z nich przedstawia wodę z innego, fascynującego ujęcia: ekologia, planeta wody, 
głębiny, ocean życia, strefa relaksu i hydropedia, następnie  spacer po Ostrowie Tumskim to kraina wysepek, mostów oraz kościołów i 
przejście z pilotem po zabytkowym Rynku z pręgierzem na Starym Mieście oraz spotkanie z zaczarowanymi krasnalami. Około 15.30 
wyjazd do Bielska-Białej, powrót do szkoły około godz. 20.30 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, 1 osoba opieki gratis na każde 10 osób płatnych. 
 
 

13 - 17 osób płatnych    199,00 zł/ + 2 osoby  100% rabatu/ 
18 - 29 osób płatnych    189,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób płatnych    149,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/ 
40 - 64 osób płatnych    129,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób płatnych    119,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 
 
 

WN 002. W R O C Ł A W  2017 - 1 dzień /H U M A N I T A R I U M – Ogrody Doświadczeń, 

wystawa OZE - Odnawialne Źródła Energii oraz wybrane warsztaty tematyczne, Park Szczytnicki, 
Ogród Japoński, Hala 1000 - lecia i multimedialny pokaz fontann/ pokażemy Wam Wrocław 
jakiego nie znacie, to 2 oferta z serii „W i e d z a  i  N a u k a” 
 
6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/, przejazd do Wrocławia, po drodze krótki postój w rejonie Góry Św. Anny. Wrocław 
zaczynamy zwiedzać od HUMANITARIUM, Przyjdź do HUMANITARIUM i pokonaj trzyetapową ścieżkę edukacyjną składającą się z 
interaktywnych eksponatów i multimediów :  

 Empirycznie przekonaj się jak w prosty sposób można przetworzyć różne rodzaje energii, pochodzącej ze źródeł naturalnych, w 
tę elektryczną, płynącą bezpośrednio do naszego gospodarstwa domowego.  

 Oświetl energią słoneczną stolicę Dolnego Śląska,  

 wyślij rakietę kosmiczną napędzaną wodorem w misje specjalną,  

 wyprodukuj energię elektryczną siłą własnych mięśni,  

 ścigając się na „rowerze” i użyj energii sprężonego powietrza …do układania fryzury.  
Wystawa OZE to doskonała zabawa dla dzieci i dorosłych, która jednocześnie skłania do refleksji nad kierunkiem rozwoju przemysłu 
energetycznego i dbałości o środowisko naturalne. 
A następnie wybierz dziedzinę nauki jaka Cię interesuje i w ramach warsztatów zgłębiaj tę naukę / lista dostępnych warsztatów 
dostępna  w biurze, kontakt 501 295 530 /następnie  przejazd autokarem w rejon Parku Szczytnickiego a tam zobaczymy Ogród 
Japoński, Halę 1000 lecia oraz multimedialny pokaz fontann. Około 15.30 wyjazd do Bielska-Białej, powrót do szkoły około godz. 20.30 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, 1 osoba opieki gratis na każde 10 osób płatnych. 
 
 

13 - 17 osób płatnych    199,00 zł/ + 2 osoby  100% rabatu/ 
18 - 29 osób płatnych    189,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób płatnych    149,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/ 
40 - 64 osób płatnych    129,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób płatnych    119,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 
 

6. 



WN 003. W R O C Ł A W  2017 - 1 dzień / Muzeum P A N A  T A D E U S Z A, wyjazd windą 

do nieba na S K Y   T O W E R oraz spotkanie z zaczarowanymi krasnalami na Starym Mieście/ 
pokażemy Wam Wrocław jakiego nie znacie, to 3 oferta z serii „W i e d z a  i  N a u k a” 
 
6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/, przejazd do Wrocławia, po drodze krótki postój w rejonie Góry Św. Anny. Wrocław 
zaczynamy zwiedzać od multimedialnego MUZEUM PANA TADEUSZA gdzie na 1500 m

2
, to podróż do świata  I N W O K A C J I,  do 

czasów w których żył i pracował Adam M I C K I E W I C Z 

 Muzeum Pana Tadeusza to miejsce, w którym łączą się historia i współczesność. Na płaszczyźnie tradycji polskiego romantyzmu 
podkreśla wątki wciąż obecne i żywe w polskiej kulturze. Poszukuje języka umożliwiającego przedstawienie kulturotwórczej roli 
tej spuścizny w sposób nowoczesny, nie rezygnując przy tym z prób jej reinterpretacji.  

 Jednym z celów działalności muzeum jest więc ukazanie arcydzieła oraz jego autora w kontekście społeczno-kulturowym epoki 
jako mocno osadzonych w realiach ówczesnej Europy i kluczowych dla kształtowania się polskiej tradycji walki o niepodległość.  

 Dzięki najnowocześniejszej technologii, przyjaznej zarówno dla młodego, jak i starszych pokoleń, w sposób przystępny i 
wieloaspektowy prezentujemy żywe dziedzictwo romantyzmu.  

 Na tysiącu pięciuset metrach kwadratowych powierzchni wystawienniczej, w osiemnastu salach, zgromadziliśmy siedemset 
eksponatów, zainstalowaliśmy ponad sto gier, instalacji i prezentacji multimedialnych.  

 Misją Muzeum Pana Tadeusza jest pokazanie rangi dzieła Adama Mickiewicza w zmieniającej się rzeczywistości historycznej i 
kulturalnej Europy na przestrzeni ostatnich dwustu lat, a także ukazanie poematu Pan Tadeusz jako tekstu kształtującego 
nowoczesne myślenie o tradycji i tożsamości kulturowej.  

 Podejmujemy się tej misji w czasie dynamicznego rozwoju cyberkultury i przy negatywnych trendach statystycznych 
pokazywanych przez badania czytelnictwa. 

 Priorytetem ekspozycji stałej będzie maksymalna koncentracja na wątkach narracyjnych i kontekście kulturowym 
wywiedzionym z treści najcenniejszego eksponatu. 

 
następnie  przejazd autokarem w rejon Sky TOWER i wyjazd „windą do nieba” na platformę widokową najwyższego budynku w Polsce, 
skąd zobaczymy przepiękną panoramę Wrocławia. Chwila czasu w największej wrocławskiej galerii handlowej i około 15.30 wyjazd do 
Bielska-Białej, powrót do szkoły około godz. 20.30 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, 1 osoba opieki gratis na każde 10 osób płatnych. 
 

13 - 17 osób płatnych    199,00 zł/ + 2 osoby  100% rabatu/ 
18 - 29 osób płatnych    189,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób płatnych    149,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/ 
40 - 64 osób płatnych    129,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób płatnych    119,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 
WN 004. KATOWICE CHORZÓW  2017 - 1 dzień / Muzeum Ś L Ą S K I E – najbardziej 

zaangażowane technologicznie muzeum w rejonie Śląska, wyjazd windą na dawną wieżę 
wyciągową/pokażemy Wam Katowice jakich nie znacie, to 4 oferta z serii „W i e d z a  i  N a u k a” 
 
7.30 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/, przejazd do Chorzowa ,  Planetarium Seans popularnonaukowy 1 godz. dobrany do 
wieku grupy. Zwiedzanie z przewodnikiem Obserwatorium. Przejazd do Katowic do Muzeum Śląskiego. To najnowsze i najbardziej 
zaangażowane technologicznie muzeum na Śląsku oraz wyjazd na dawną wieżę wyciągową kopalni / u góry możliwy pobyt 10 minut / 
uwaga pobyt na wieży jest też uzależniony od warunków pogodowych, za dopłatą możliwe WARSZTATY związane z historią i kulturą 
Śląska. Wyjazd do szkoły około godz. 14.30, powrót do Bielska na godz. 16.00 
 

13 - 17 osób  płatnych      118,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych      108,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych        88,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych        78,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych        73.00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, 1 osoba opieki gratis na każde 10 osób płatnych. 

 

            7. 



WN 005. KIELCE - Góry ŚWIĘTOKRZYSKIE  2017 - 1 dzień / OCEANIKA, Kraina Zabawy, 

gigantyczne dmuchańce, Park Miniatur, park linowy, łódeczki /pokażemy Wam kieleckie jakiego 
nie znacie, to 5 oferta z serii „W i e d z a  i  N a u k a” oferta dedykowana dla klas I-IV szkół 
podstawowych 
 
7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/, przejazd do Chrustów koło Kielc do Kompleksu Świętokrzyska Polana. W ramach 
pakietu rekreacyjnego dzieci zobaczą: 1. Oceanikę – obiekt stylizowany w formie na oceanarium z ogromnymi akwariami o łącznej 
pojemności 250 000 litrów wody. 2. Park Miniatur – oraz 3. Dwa żetony do dowolnego użycia na 1 lub 2 atrakcje z listy: karuzela, 
podwodny świat, zjeżdżalnia Mały Delfin, zjeżdżalnia Gigant Delfin, łódeczki, park linowy. Czas wolny na zjedzenie II śniadania we 
własnym zakresie lub obiad za dodatkową opłatą. Wyjazd do szkoły około godz. 15.00, powrót do Bielska na godz. 19.00 
 

13 - 17 osób płatnych    239,00 zł/ + 2 osoby  100% rabatu/ 
18 - 29 osób płatnych    219,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób płatnych    169,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/ 
40 - 64 osób płatnych    149,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób płatnych    142,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 
 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, 1 osoba opieki gratis na każde 10 osób płatnych. Dodatkowy żeton to koszt 5 zł/szt. 

 

WN 006. KIELCE - Góry ŚWIĘTOKRZYSKIE  2017 - 1 dzień / Zespół Jaskiń w Kadzielni, 

Energetyczne CENTUM NAUKI – kielecka wersja „warszawskiego Kopernika”.... /pokażemy Wam 
kieleckie jakiego nie znacie, to 6 oferta z serii „W i e d z a  i  N a u k a” oferta dedykowana dla 
klas starszych szkół podstawowych oraz gimnazjum. 
 
7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/, przejazd do Kielc. Energetyczne Centrum Nauki – zwiedzamy wystawę:  „Energia” około 
90 minut. Jednorazowo do Sali ekspozycyjnej wchodzi 60 osób. Wejście odbywa się co 2 godziny w dostępnych w danym dniu turach 
zwiedzania. Bilet na Wystawę obejmuje: korzystanie z urządzeń ekspozycji ECN, wizytę w Kinie 3D,  przeprowadzanie doświadczeń w 
Laboratorium Generator Mocy. Każdy Zwiedzający dowolnie dysponuje czasem przeznaczonym na zwiedzanie. Następnie przejeżdżamy 
do Kadzielni, dzielnicy Kielc gdzie w starych kamieniołomach po założeniu na głowę kasku w grupach 12-sto osobowych co 10 minut 
będziemy wchodzić do zespołu jaskiń. Szczególnie dla dzieci i młodzieży jaskinie w Kadzielni są ciekawszą, bardziej atrakcyjną  
alternatywą jaskini Raj. Czas wolny na zjedzenie II śniadania we własnym zakresie lub obiad za dodatkową opłatą 25 zł/os - zupa 
pomidorowa, filet z kurczaka, surówka ziemniaczki, kompot/. Wyjazd do szkoły około godz. 15.00, powrót do Bielska na godz. 19.00 
 

13 - 17 osób płatnych    239,00 zł/ + 2 osoby  100% rabatu/ 
18 - 29 osób płatnych    219,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób płatnych    169,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/ 
40 - 64 osób płatnych    149,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób płatnych    142,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 
 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, 1 osoba opieki gratis na każde 10 osób płatnych.  
 

WN 007. KIELCE - Góry ŚWIĘTOKRZYSKIE  2017 - 1 dzień / Centrum N A U K I  LEONADO 

da VINCI w Chęcinach, zamek królewski i podzamcze w Chęcinach /pokażemy Wam kieleckie 
jakiego nie znacie, to 7 oferta z serii „W i e d z a  i  N a u k a” oferta dedykowana dla klas 
starszych szkół podstawowych oraz gimnazjum. 
 
7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/, przejazd do Chęcin koło Kielc. Centrum Nauki Leonado da Vinci, wystawa oznacza 

koniec dawnego oprowadzania przez przewodników muzealnych , oznacza również koniec „szurania” po wiekowych parkietach 

filcowymi kapciami – za dużymi o 3-4 rozmiary – tutaj multimedializm zachęca młodego człowieka do samodzielnego myślenia, do 

samodzielnego zgłębiania wiedzy. Wejdź do serca, zobacz płuca palacza, zmierz potęgę swego skoku, skontroluj refleks i koncentrację. 

Wystawa: „Człowiek niezwykła maszyna” kosztowała ponad 3,5 mln złotych. Przedstawiono na niej 5 czynności życiowych człowieka: 

oddychanie, funkcjonowanie układu krwionośnego, reakcje na bodźce, utrzymanie postawy pionowej ciała oraz odżywianie. 

8. 



Przejazd autokarem na Podzamcze do zamku królewskiego w Chęcinach /po rewitalizacji/. Zwiedzanie zamku z przewodnikiem 
obejmuje: zamek, lochy, skarbiec, wejście na dwie wieże, przymierzanie elementów zbroi rycerskich, zakuwanie w dyby, pokazy 
strzelania z armaty, hakownic i piszczela /dla grup powyżej 30 osób!!!/, wystawę broni drzewcowej i wystawę galerii zdjęć zamku. 
Czas wolny na zjedzenie II śniadania we własnym zakresie lub obiad za dodatkową opłatą 25 zł/os - zupa pomidorowa, filet z kurczaka, 
surówka ziemniaczki, kompot/. Wyjazd do szkoły około godz. 15.00, powrót do Bielska na godz. 19.00 
 

13 - 17 osób płatnych    239,00 zł/ + 2 osoby  100% rabatu/ 
18 - 29 osób płatnych    219,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób płatnych    169,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/ 
40 - 64 osób płatnych    149,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób płatnych    142,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, 1 osoba opieki gratis na każde 10 osób płatnych.  

 

WN 008. W R O C Ł A W  2017 – 2 dni /H U M A N I T A R I U M – Ogrody Doświadczeń, 

wystawa OZE, HYDROPOLIS – kraina wody, SkyTOWER, Muzeum Pana Tadeusza / pokażemy 
Wam Wrocław jakiego nie znacie, to 8 oferta z serii „W i e d z a  i  N a u k a” 
 
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/, przejazd do Wrocławia, po drodze krótki postój w rejonie Góry Św. Anny. 11.00 
Wrocław zaczynamy zwiedzać od HUMANITARIUM, Przyjdź do HUMANITARIUM i pokonaj trzyetapową ścieżkę edukacyjną składającą 
się z interaktywnych eksponatów i multimediów :  

 Empirycznie przekonaj się jak w prosty sposób można przetworzyć różne rodzaje energii, pochodzącej ze źródeł naturalnych, w 
tę elektryczną, płynącą bezpośrednio do naszego gospodarstwa domowego.  

 Oświetl energią słoneczną stolicę Dolnego Śląska,  

 wyślij rakietę kosmiczną napędzaną wodorem w misje specjalną,  

 wyprodukuj energię elektryczną siłą własnych mięśni,  

 ścigając się na „rowerze” i użyj energii sprężonego powietrza …do układania fryzury.  
Wystawa OZE to doskonała zabawa dla dzieci i dorosłych, która jednocześnie skłania do refleksji nad kierunkiem rozwoju przemysłu 
energetycznego i dbałości o środowisko naturalne. Przejazd do centrum gdzie zobaczymy MUZEUM PANA TADEUSZA, tam na 1500 m

2
, 

odbędziemy podróż do świata  I N W O K A C J I,  do czasów w których żył i pracował Adam M I C K I E W I C Z 

 Muzeum Pana Tadeusza to miejsce, w którym łączą się historia i współczesność. Na płaszczyźnie tradycji polskiego romantyzmu 
podkreśla wątki wciąż obecne i żywe w polskiej kulturze. Poszukuje języka umożliwiającego przedstawienie kulturotwórczej roli 
tej spuścizny w sposób nowoczesny, nie rezygnując przy tym z prób jej reinterpretacji.  

 Jednym z celów działalności muzeum jest więc ukazanie arcydzieła oraz jego autora w kontekście społeczno-kulturowym epoki 
jako mocno osadzonych w realiach ówczesnej Europy i kluczowych dla kształtowania się polskiej tradycji walki o niepodległość.  

 Dzięki najnowocześniejszej technologii, przyjaznej zarówno dla młodego, jak i starszych pokoleń, w sposób przystępny i 
wieloaspektowy prezentujemy żywe dziedzictwo romantyzmu.  

 Na tysiącu pięciuset metrach kwadratowych powierzchni wystawienniczej, w osiemnastu salach, zgromadziliśmy siedemset 
eksponatów, zainstalowaliśmy ponad sto gier, instalacji i prezentacji multimedialnych.  

 Misją Muzeum Pana Tadeusza jest pokazanie rangi dzieła Adama Mickiewicza w zmieniającej się rzeczywistości historycznej i 
kulturalnej Europy na przestrzeni ostatnich dwustu lat, a także ukazanie poematu Pan Tadeusz jako tekstu kształtującego 
nowoczesne myślenie o tradycji i tożsamości kulturowej.  

 Podejmujemy się tej misji w czasie dynamicznego rozwoju cyberkultury i przy negatywnych trendach statystycznych 
pokazywanych przez badania czytelnictwa. 

 Priorytetem ekspozycji stałej będzie maksymalna koncentracja na wątkach narracyjnych i kontekście kulturowym 
wywiedzionym z treści najcenniejszego eksponatu. 

Około 18.30 przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.  
 
II dzień: 8.00 śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd w kierunku H Y D R O P O L I S. ...”To miejsce dla wszystkich spragnionych w i e d z y, 
woda pokrywa 70% kuli ziemskiej a ta wystawa jest jej poświęcona, przygotuj się na niezwykłą podróż i odkryj otaczający nas świat z 
nowej      p e r s p e k t y w y ...” Wystawa HYDROPOLIS znajduje się w zabytkowym, XIX-wiecznym podziemnym zbiorniku wody czystej 
o powierzchni 4000 m², jest podzielona jest na 8 stref tematycznych. Każda z nich przedstawia wodę z innego, fascynującego ujęcia: 
ekologia, planeta wody, głębiny, ocean życia, strefa relaksu i hydropedia. Następnie  przejazd autokarem w rejon Sky T O W E R  i 
wyjazd „windą do nieba” na platformę widokową najwyższego budynku w Polsce, skąd zobaczymy przepiękną panoramę Wrocławia. 
Chwila czasu w największej wrocławskiej galerii handlowej i około 14.30 wyjazd do Bielska-Białej, powrót do szkoły około godz. 19.00 
 
 

   9. 



13 - 17 osób  płatnych    379,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    359,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    319,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    279,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    272,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, Wyżywienie: obiadokolacja i śniadanie. Nocleg pokoje 2,3,4 os z łazienkami.1 osoba opieki gratis na każde 10 
osób płatnych. Dopłaty: do pokoju 1 os. 90 zł/os 
 

WN 009. KIELCE - Góry ŚWIĘTOKRZYSKIE  2017 – 2 dni / Centrum N A U K I  LEONADO da 

VINCI i zamek królewski w Chęcinach, Zespół Jaskiń w Kadzielni, Energetyczne CENTUM NAUKI 
– kielecka wersja „warszawskiego Kopernika” i OCEANIKA w Chrustach /pokażemy Wam 
kieleckie jakiego nie znacie, to 9 oferta z serii „W i e d z a  i  N a u k a” oferta dedykowana dla 
klas starszych szkół podstawowych oraz gimnazjum. 
 

I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/, przejazd do Chęcin koło Kielc. Centrum Nauki Leonado da Vinci, wystawa 

oznacza koniec dawnego oprowadzania przez przewodników muzealnych , oznacza również koniec „szurania” po wiekowych parkietach 

filcowymi kapciami – za dużymi o 3-4 rozmiary – tutaj multimedializm zachęca młodego człowieka do samodzielnego myślenia, do 

samodzielnego zgłębiania wiedzy. Wejdź do serca, zobacz płuca palacza, zmierz potęgę swego skoku, skontroluj refleks i koncentrację. 

Wystawa: „Człowiek niezwykła maszyna” kosztowała ponad 3,5 mln złotych. Przedstawiono na niej 5 czynności życiowych człowieka: 

oddychanie, funkcjonowanie układu krwionośnego, reakcje na bodźce, utrzymanie postawy pionowej ciała oraz odżywianie. Przejazd 

autokarem na Podzamcze do zamku królewskiego w Chęcinach /po rewitalizacji/. Zwiedzanie zamku z przewodnikiem obejmuje: 

zamek, lochy, skarbiec, wejście na dwie wieże, przymierzanie elementów zbroi rycerskich, zakuwanie w dyby, pokazy strzelania z 

armaty, hakownic i piszczela /dla grup powyżej 30 osób!!!/, wystawę broni drzewcowej i wystawę galerii zdjęć zamku. Przejazd do 

hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

II dzień: 8.00 śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie tego dnia rozpoczynamy od Chrustów – gdzie zobaczymy OCEANIKĘ z fauną i 

florą mórz i oceanów. 250 000 litrów wody, ogromne akwaria pływające w nich rekiny. Kielc. Energetyczne Centrum Nauki – 

zwiedzamy wystawę:  „Energia” około 90 minut. Jednorazowo do Sali ekspozycyjnej wchodzi 60 osób. Wejście odbywa się co 2 

godziny w dostępnych w danym dniu turach zwiedzania. Bilet na Wystawę obejmuje: korzystanie z urządzeń ekspozycji ECN, wizytę w 

Kinie 3D,  przeprowadzanie doświadczeń w Laboratorium Generator Mocy. Każdy Zwiedzający dowolnie dysponuje czasem 

przeznaczonym na zwiedzanie. Następnie przejeżdżamy do Kadzielni, dzielnicy Kielc gdzie w starych kamieniołomach po założeniu na 

głowę kasku w grupach 12-sto osobowych co 10 minut będziemy wchodzić do zespołu jaskiń. Szczególnie dla dzieci i młodzieży jaskinie 

w Kadzielni są ciekawszą, bardziej atrakcyjną  alternatywą jaskini Raj. Wyjazd do szkoły ok. godz. 15.00, powrót do Bielska godz. 19.00. 

13 - 17 osób  płatnych    379,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    359,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    319,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    269,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    264,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie: śniadanie, obiadokolacja, nocleg pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami. 1 osoba opieki gratis na każde 
10 osób płatnych.  

WN 010. R A F F T I N G  2017 – nie jest ofertą w pełnym tego słowa znaczeniu, to 

raczej wskazanie 7 wycieczek w tym katalogu gdzie możecie Państwo znaleźć             

R A F F T I G jako opcję dodatkową. Postanowiliśmy włączyć spływy na pontonach 

do swojej oferty ze względu na ogromne zainteresowanie naszych Klientów. Proszę 

pamiętać iż organizacją spływów na pontonach zajmują się wyspecjalizowane 

firmy na atestowanym sprzęcie. Każdorazowo spływ jest poprzedzony krótkim 

szkoleniem i instruktarzem na spokojnej wodzie. Każdy otrzymuje: kamizelkę 

ratunkową, kask, i pagaj. Zapraszamy zatem w Góry Stołowe i w Pieniny, o f e r t   z 

R A F F T I N G I E M szukajcie pod nr: 77, 129, 133, 150, 177, 178 i 188 

10. 



WYCIECZKI  1-dniowe AUTOKAROWE 
 

P 1. W R O C Ł A W  1 dzień /Afrykarium, Ostrów Tumski/ 
 
6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/, przejazd do Wrocławia - spacer po Ogrodzie Zoologicznym, AFRYKARIUM - to 
MILIONY litrów wody, 20 rekinów i płaszczki, które będą przepływały nad naszymi głowami w niebieskiej toni. Pingwiny, hipopotamy, 
podziemne tunele ze szkła... to tylko niewielka część atrakcji jakie czekają na dzieci. A później do wyboru: a/ spacer po Ostrowie 
Tumskim – po krainie wysepek, mostów i kościołów lub b/ spacer z pilotem po zabytkowym Rynku z pręgierzem na Starym 
Mieście oraz spotkanie z zaczarowanymi krasnalami. Około 15.00 wyjazd do Bielska-Białej, powrót do szkoły około godz. 20.30 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób płatnych    199,00 zł/ + 2 osoby  100% rabatu/ 
18 - 29 osób płatnych    189,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób płatnych    149,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/ 
40 - 64 osób płatnych    129,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób płatnych    119,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 2. W R O C Ł A W  1 dzień /Panorama Racławicka, Ogród Botaniczny, zaczarowane krasnale/ 
 
6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/, przejazd do Wrocławia - spacer po Ogrodzie Botanicznym i Ostrowie Tumskim – po 
krainie wysepek, mostów i kościołów, Panorama Racławicka i Muzeum Narodowe a następnie spacer z pilotem po zabytkowym Rynku z 
pręgierzem na Starym Mieście oraz spotkanie z zaczarowanymi krasnalami. Około 15.00 wyjazd do Bielska-Białej, powrót do szkoły 
około godz. 20.30 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób płatnych    199,00 zł/ + 2 osoby  100% rabatu/ 
18 - 29 osób płatnych    189,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób płatnych    149,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób płatnych    129,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób płatnych    119,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 3. K R A S I E J Ó W  1 dzień /Tunel czasu, prehistoryczne oceanarium/ 
 

8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/, przejazd do Krasiejowa - wspólnie z miejscowym przewodnikiem zobaczymy: 
Multimedialny Tunel Czasu, Pawilon Muzealny, Ścieżkę Dydaktyczną, Prehistoryczne Oceanarium, Plac zabaw i Bajkową Krainę 
Dinozaurów, Jurajską Plażę, Park Rozrywki (z wyjątkiem urządzeń uruchamianych za pomocą monety/żetonu). Tunel Czasu to miejsce 
magiczne, gwarantujące niezapomnianą przygodę. Na pokładzie Kapsuły Czasu przemierzającej 300 metrowy tunel udajemy się w 
podróż przez miliardy lat istnienia Wszechświata. „Podróżnicy w czasie” mogą podziwiać rozgrywające się w 3D sceny przedstawiające 
tworzenie się galaktyk, Układu Słonecznego, powstanie życia na Ziemi, rozwój i wymieranie wielu gatunków zwierząt. Wędrówki 
kontynentów, zmiany klimatyczne, kataklizmy – cały ten „teatr świata” wyczarowany został przy użyciu najnowszej techniki operowania 
obrazem i dźwiękiem. „Podróż” przez blisko 14 mld lat trwania „naszego” Wszechświata kończy się widokiem Opolszczyzny z okresu 
triasowego i stanowi zachętę do dalszej wędrówki przez następne etapy dziejów życia na Ziemi. Około godz. 15.00 wyjazd do Bielska-
Białej, powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

Przykładowe ceny innych atrakcji: 
• warsztaty popularnonaukowe – 7zł/os, 

• ognisko z kiełbaskami – 8zł/os, 

• zupa – 5zł/os, drugie danie – 15zł/os, 

• Kino Emocji 5D 10zł/os 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 
 

13 - 17 osób płatnych    157,00 zł/ + 2 osoby  100% rabatu/ 
18 - 29 osób płatnych    147,00 zł/+ 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób płatnych    119,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/ 
40 - 64 osób płatnych    103,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób płatnych      97,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

11. 



P 4. K R A S I E J Ó W  1 dzień /Park Nauki i Ewolucji Człowieka, Jura Park Krasiejów/ 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/, przejazd do Krasiejewa, wspólnie z miejscowym przewodnikiem zobaczymy: 
Multimedialny Tunel Czasu, Pawilon Muzealny, Ścieżką Dydaktyczną, Prehistoryczne Oceanarium, Plac zabaw i Bajkową Krainę 
Dinozaurów, Jurajską Plażę, Park Rozrywki (z wyjątkiem urządzeń uruchamianych za pomocą monety/żetonu). Tunel Czasu to miejsce 
magiczne, gwarantujące niezapomnianą przygodę. Na pokładzie Kapsuły Czasu przemierzającej 300 metrowy tunel udajemy się w 
podróż przez miliardy lat istnienia Wszechświata. „Podróżnicy w czasie” mogą podziwiać rozgrywające się w 3D sceny przedstawiające 
tworzenie się galaktyk, Układu Słonecznego, powstanie życia na Ziemi, rozwój i wymieranie wielu gatunków zwierząt. Wędrówki 
kontynentów, zmiany klimatyczne, kataklizmy – cały ten „teatr świata” wyczarowany został przy użyciu najnowszej techniki operowania 
obrazem i dźwiękiem. „Podróż” przez blisko 14 mld lat trwania „naszego” Wszechświata kończy się widokiem Opolszczyzny z okresu 
triasowego i stanowi zachętę do dalszej wędrówki przez następne etapy dziejów życia na Ziemi. Po atrakcjach w Jura Parku zapraszamy 
na dalsze zwiedzanie z miejscowym przewodnikiem do Parku Nauki i Ewolucji Człowieka. W nim PROM KOSMICZNY... Usiądźcie 
wygodnie i rozkoszujcie się Waszym pierwszym lotem w Kosmos. Przez wizjery promu zobaczycie oddalający się dok, aż do osiągnięcia 
orbity wokół ziemskiej. To ważny moment... właśnie wtedy przeniesiecie się w czasie o miliony lat. Wszystko, co najlepsze dopiero 
przed Wami... WEHIKUŁ CZASU... Znajdując się w nim starajcie się przestrzegać reguł zapewniających synchronizację w czasie i komfort 
zwiedzania. Pilnujcie swoich przewodników... inaczej możecie zostać zapętleni w czasie na zawsze!!! W niezwykłym, interaktywnym 
pawilonie muzealnym przemierzamy wspólnie podróż w czasie. Przekraczając próg Parku Nauki i Ewolucji Człowieka decydujecie się na 
uczestniczenie w niezwykłym zdarzeniu. Wplączemy Was w zawiłe losy Świata. Staniecie się świadkami fascynujących przemian i 
dołączycie do wybranego grona podróżników w czasie – temponautów! A Wasza przygoda zacznie się 66 milionów lat temu, kiedy 
życie na Ziemi niemalże zostało zgładzone. Niemalże bo przecież trwa nadal... Około godz. 16.00 wyjazd do Bielska-Białej, powrót do 
szkoły około godz. 19.00 
 
Przykładowe ceny innych atrakcji: 

• warsztaty popularnonaukowe – 7zł/os, 

• ognisko z kiełbaskami – 8zł/os, 

• zupa – 5zł/os, drugie danie – 15zł/os, 

• Kino Emocji 5D 10zł/os 

 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób płatnych    174,00 zł/ + 2 osoby  100% rabatu/ 
18 - 29 osób płatnych    164,00 zł/+ 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób płatnych    136,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/ 
40 - 64 osób płatnych    119,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób płatnych    114,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 5. O G R O D Z I E N I E C  1 dzień /Gród na górze Birów/ 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/, przejazd do Podzamcza – zamek Ogrodzieniec. Zwiedzamy: najpiękniejszy na Jurze 
Krakowskiej zamek, muzeum zamkowe, wystawę stałą oraz salę tortur. Gród na górze Birów - rekonstrukcję drewnianej osady z okresu 
średniowiecza, czas wolny na drugie śniadanie a następnie Park Miniatur Szlaku Orlich Gniazd. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 
Koszt wycieczek 5 - 6: 

13 - 17 osób płatnych    159,00 zł/ + 2 osoby  100% rabatu/ 
18 - 29 osób płatnych    139,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób płatnych    119,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób płatnych      99,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób płatnych      92,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 6. O G R O D Z I E N I E C  1 dzień /warsztaty „Spacer przez epoki”/ 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/, Ogrodzieniec gród Birów - warsztaty pt. „Spacer przez epoki”, wraz z przewodnikiem 
weźmiecie udział w wycieczce, która wiedzie szlakiem warowni ogrodzienieckich – od neolitu po współczesność. Uczestnicy zwiedzą 
gotycko – renesansowy zamek, drewnianą słowiańską osadę na Górze Birów, jaskinię u stóp Birowa – schronienie człowieka pierwotnego 
oraz bunkry poniemieckie z 1944 roku przy Suchym Połciu -  wzgórzu stanowiącym doskonały punkt widokowy na zamek. „Spacer przez 
epoki – od neolitu po współczesność”, to  3 – 4 godzinna podróż w przeszłość pełna wrażeń. Następnie udacie się do Parku Miniatur 
Szlaku Orlich gniazd. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
12. 

 



P 7. O G R O D Z I E N I E C  1 dzień /super max atrakcji/ 
 

8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/  Podzamcze – Zamek Ogrodzieniec zwiedzamy z zewnątrz a następnie Park Miniatur 
szlaku Orlich Gniazd, Park Doświadczeń Fizycznych – fizyka w formie dobrej zabawy nawet dla najmłodszych, Park Rozrywki – karuzela, 
zamki i zjeżdżalnie /dla szkół podstawowych, uczniowie gimnazjum w zamian mają spacer do Grodu Birów/, Dom Legend i Strachów – 
przeniesie Was  w świat legend Jury krakowskiej, Tor saneczkowy – dobra zabawa, emocje i adrenalina / 1 zjazd w cenie, pozostałe 
4zł/os/, czas wolny na drugie śniadanie.  Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    174,00 zł/ + 2 osoby  100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    154,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    134,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                       
40 - 64 osób płatnych     114,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób płatnych     107,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 
 

Wycieczkę można wzbogacić o zwiedzanie Zamku Ogrodzieniec /dodatkowo płatne/ 
 

P 8. Z Ł O T Y   S T O K  1 dzień /Kopalnia Złota, Park Techniki  Średniowiecza/ 
 

7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Paczków /polskie CARCASSONNE/ - zwiedzanie murów obronnych oraz zabytkowego 
kościoła ze studnią. Przejazd do Złotego Stoku, gdzie zobaczymy wraz z przewodnikiem Kopalnię Złota. Na podziemną trasę turystyczną 
składają się: Sztolnia Gertrudy, laboratorium J. Scharfenberga, Skarbiec – to tutaj można zobaczyć 1066 „złotych” sztabek, które 
odpowiadają 16 tonom złota uzyskanym w ciągu całego czasu pracy kopalni, tj. przez ok.  1000 lat, Chodnik śmierci. Spragnieni wrażeń 
część trasy zwiedzania mogą przebyć po specjalnie przygotowanej 8 metrowej zjeżdżalni. Na zakończenie zwiedzania turyści oglądają 
Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli. Największą atrakcją Sztolni Czarnej jest jedyny w Polsce podziemny wodospad – głęboko pod ziemią, 
w małej komorze, z wysokości 8 metrów, woda z hukiem spada tuż przed odwiedzającymi, nierzadko ochlapując zachwyconych turystów. 
To tutaj 8 maja 1945 roku Niemcy mieli ukryć skarby III Rzeszy. Prace poszukiwawcze bursztynowej komnaty i złota Wrocławia trwają do 
dziś... Od roku 2008, turyści z tego poziomu wyjeżdżają na zewnątrz Podziemnym Pomarańczowym Tramwajem – największą atrakcją 
turystyczną kopalni. Po zwiedzaniu kopalni zapraszamy do jedynego w Polsce Parku Techniki Średniowiecza – tutaj każdy może 
przekonać się jak działały pierwsze urządzenia w średniowieczu. Następnie przejazd do Mosznej – zamek 99 wież i wieżyczek. 
Zwiedzanie z przewodnikiem przepięknego jesienią parku pałacowego oraz zamku. Powrót do szkoły około godz. 19-20.00. 
  
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób płatnych    249,00 zł/ + 2 osoby  100% rabatu/ 
18 - 29 osób płatnych    239,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób płatnych    179,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób płatnych    149,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób płatnych    143,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 9. I N W A Ł D  1 dzień /Warownia – Kraina Smoków i Rycerzy/ 
Potężna Warownia górująca nad okolicą, gdzie w  mrocznych lochach słychać jęk torturowanych. U podnóży tętniąca życiem wioska: 
kowal wykuwający miecz, szewc robiący ciżemki, kobiety wypalające garnki i tkające na krosnach materiały. Nieopodal wioski znajduje 
się jaskinia, a w niej olbrzymi smok ziejący ogniem i buchający parą. Na najmłodszych czeka tu wiele atrakcji: można nauczyć się 
wyplatania materiałów na krośnie, wypalania glinianych garnków czy popracować przy kowalskich miechach i na kowadle. Uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjum mogą sprawdzić swoje umiejętności w strzelaniu z łuku, poznać język smoków i zacząć mówić po 
smoczyńskiemu a w najbliższej przyszłości zapraszamy na lekcje żywej historii. 
 
8.30 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Inwałd, Warownia - zwiedzanie rozpoczynamy od średniowiecznej osady na Podzamczu, 
gdzie zobaczymy m.in.: Chatę szewca, Chatę tkacza, Chatę kowala, Chatę garncarza, Chatę powroźnika. Następnie zwiedzimy samą 
Warownię /Salę tortur, Zbrojownię a w niej Ekspozycję stałą i pokaz multimedialny/. Stąd schodzimy do  Parku Ruchomych Smoków. 
Na koniec zawody w strzelaniu z łuku z instruktorem /dla grup powyżej II klasy SP/. Powrót do szkoły około godz. 15.00 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    129,00 zł/ + 2 osoby  100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    109,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych      89,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      75,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 

                                               65 - 90 osób  płatnych      69,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/                                                        13. 

 



P 10. W I E L I CZ K A  1 dzień / Kopalnia – klasyczne zwiedzanie trasy turystycznej/ 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kalwaria Zebrzydowska - w ramach przystanku zwiedzanie klasztoru. Wieliczka - 
zwiedzanie z przewodnikiem trasy turystycznej. Trasa o długości 2,5 km łączy poziom I i III. Do kopalni schodzimy na głębokość 64 
metrów by na koniec wyjechać z niej windą z głębokości 135 metrów. Średni czas zwiedzania kopalni wraz z Muzeum Żup Krakowskich to 
ok.  3 godzin, temperatura w kopalni wynosi 14-16 stopni / warto zabrać sweter/. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    159,00 zł/ + 2 osoby  100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    139,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    119,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      99,90 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      96,90 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 11. W I E L I CZ K A  1 dzień /Kopalnia Soli – zwiedzanie trasy górniczej /   

   - prosze nie mylić tej wersji wycieczki z klasycznym zwiedzaniem kopalni 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kalwaria Zebrzydowska - w ramach przystanku zwiedzanie klasztoru. Wieliczka - 
zwiedzanie z przewodnikiem trasy górniczej. UWAGA: grupa musi liczyć minimum 20 osób w wieku od 10 lat. Większe grupy dzielimy na 
mniejsze. Turyści otrzymują kombinezony ochronne i sprzęt górniczy /lampę, pochłaniacz i hełm/, należy zabrać wygodne i 
nieprzemakalne obuwie i ciepłą odzież. Zwiedzanie ma formę aktywnej wyprawy. Trasa o długości 2,5 km, zwiedzanie trwa ok.  3 godzin, 
temperatura 14-16 stopni. Do kopalni zjeżdżamy i wyjeżdżamy windą, trasa ta nie łączy się z trasą turystyczną. Powrót do szkoły około 
godz. 18.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 

20 - 29 osób  płatnych    144,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    124,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    104,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      99,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

3 wersje 1 dniowej wycieczki do Wieliczki o nr P 12, P13 i  P14 w tej samej cenie: 

P 12. W I E L I CZ K A  1 dzień /Solilandia – oferta dla przedszkoli i klas I-III - super zabawa/ 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kalwaria Zebrzydowska - w ramach przystanku zwiedzanie klasztoru. Wieliczka - 
zwiedzanie z przewodnikiem trasy turystycznej połączone z:  poszukiwaniem śladów bajkowych postaci, spotkaniem ze Skarbnikiem, 
rozwiązywaniem quizu oraz grami i zabawami w towarzystwie skrzata Soliludka i czytaniem pamiętników skrzata. Na koniec wręczenie 
pamiątkowych dyplomów dla małych odkrywców. Średni czas zwiedzania, to ok.  2,5 godziny, temperatura w kopalni 14-16 stopni /warto 
zabrać sweter/. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
GRUPY POWYŻEJ 20 OSÓB! 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 
 

                 20 - 29 osób  płatnych  158,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych  138,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych  118,90 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych  114,90 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 13. W I E L I CZ K A  1 dzień /Śladem Legend – oferta dla klas IV-VI/ 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kalwaria Zebrzydowska - w ramach przystanku zwiedzanie klasztoru. Wieliczka - 
zwiedzanie z przewodnikiem trasy turystycznej połączone z  tropieniem śladów i znaków Skarbnika prowadzących do jego siedziby. Dla 
dzieci drużynowa rywalizacja w konkurencjach inspirowanych dawnymi pracami górniczymi, rozwiązywanie quizu z wiedzy o kopalni, 
mały poczęstunek. Na koniec wręczenie pamiątkowych dyplomów dla małych odkrywców. Średni czas zwiedzania, to ok.  3-3,5 godziny, 
temperatura w kopalni 14-16 stopni /warto zabrać sweter/. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
GRUPY POWYŻEJ 20 OSÓB                    
 14. 



P 14. W I E L I CZ K A  1 dzień /Zostań eksploratorem kopalnianych głębin /    

  – oferta dla gimnazjum i LO/ 
 

8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kalwaria Zebrzydowska - w ramach przystanku zwiedzanie klasztoru. Wieliczka - 
aktywne zwiedzanie z przewodnikiem trasy turystycznej połączone z:  poznawaniem historii jednego z najcenniejszych polskich 
zabytków, pokazem animacji światło-dźwięk. Dla młodzieży drużynowa rywalizacja w konkurencjach inspirowanych dawnymi pracami 
górniczymi  Na koniec wręczenie pamiątkowych Aktów Nadania tytułu Eksploratora Kopalnianych Głębin. Średni czas zwiedzania, to ok.  
2,5 godziny, temperatura w kopalni 14-16 stopni /warto zabrać sweter/. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
GRUPY POWYŻEJ 20 OSÓB 
 

DODATKOWO MOŻNA POSZERZYĆ OFERTĘ O WIZYTĘ W NOWO WYBUDOWANYCH TĘŻNIACH, KOSZT 6ZŁ/OS 
 

P 15. Z A B R Z E  1 dzień /Kopalnia Węgla GUIDO – zajęcia   edukacyjne poziom 170 / 

     - oferta dla klas I-III/ 
 

8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Zabrze - trwająca około 90 minut podziemna wędrówka na poziomie 170 metrów będzie 
nowoczesnym połączeniem edukacji z zabawą i grupowym współzawodnictwem. Angażując intelektualnie i emocjonalnie zwiedzających 
chcemy zwiększyć efektywność przekazu wiedzy i umiejętności możliwych do doskonalenia w kopalnianych wyrobiskach. Dla dzieci 
proponujemy: legendy górnicze, przybliżenie pracy ludzi i zwierząt w kopalni, zapoznanie z narzędziami i urządzeniami górniczymi, 
poznanie historii św. Barbary - patronki górników. Dzieci zobaczą zarówno galowy jak i roboczy strój górniczy. Formą i metodami 
przekazania wiedzy i informacji będzie pogadanka, praca w grupach, przejście kopalnianymi chodnikami 170 metrów pod ziemią. Dzieci 
będą również uczestniczyć w projekcji filmu animowanego oraz wezmą udział w konkursie wiedzy. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    123,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    113,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych      93,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      83,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      79,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

3 wersje 1 dniowej wycieczki do Zabrza o nr P 16, P17 i  P18 w tej samej cenie: 
 

P 16. Z A B R Z E  1 dzień / Kopalnia Węgla GUIDO bez tajemnic /              

zajęcia edukacyjne poziom 170 i 320 - oferta dla klas IV-VI/ 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Zabrze - wychodząc naprzeciw możliwościom i potrzebom uczniów klas starszych szkół 
podstawowych, proponujemy trwającą około 2,5 godziny podziemną wędrówkę /w zależności od wybranego wariantu/ na poziomie 170 
i 320 metrów, która daje możliwość szczegółowego zapoznania się z podziemnymi zasobami wyrobisk Kopalni Guido, a także przybliża 
historię tego wyjątkowego miejsca. Uczniowie pracując w zespołach zostają wyposażeni w karty pracy, które wypełniają podczas całego 
zwiedzania. Formą i metodami przekazania wiedzy i informacji będzie pogadanka, praca w grupach, wykład oraz praca z mapą. Powrót 
do szkoły około godz. 16.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach.                                           
                                13 - 17 osób  płatnych    133,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 

18 - 29 osób  płatnych    123,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    103,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      94,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      89,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 17. Z A B R Z E  1 dzień /Kopalnia Węgla GUIDO - zostań odkrywcą kopalnianych podziemi/   

    - oferta dla klas I-VI/ 
 

8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Zabrze - zapraszamy wszystkich uczniów zainteresowanych prehistorią na niezwykłą 
lekcję pt.”Zostań odkrywcą kopalnianych podziemi”. Uczniowie, wcielając się w role paleontologów poznają odpowiedzi m.in. na takie 
pytania: Jak wyglądały zęby mozazura? Czy skorupa jaja dinozaura jest bardzo gruba? Czy amonity to ozdobne broszki? Jak długo  
powstawał węgiel?. Aktywnie biorąc udział w zajęciach uczniowie będą mieli szansę odkrywać, rozpoznawać i nauczyć się nazywać 
rozmaite skamieniałości. Ich starania i praca zostaną nagrodzone na koniec Dyplomem Odkrywcy. Kto wie... może to magiczne miejsce i 
ta żywa lekcja geologii  rozbudzą  w kimś pasje naukowe...  .? Powrót do szkoły około godz. 16.00 
                                                                                                                                                                                                                                             15. 



P 18. Z A B R Z E  1 dzień /Kopalnia Węgla GUIDO – klasyczne zwiedzanie kopalni /            

na zamówienie realizujemy „zespołowe projekty gimnazjalne” 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /zrejonu Bielska-Białej/ Zabrze - po przyjeździe do kopalni zwiedzanie rozpoczynamy od części naziemnej, 
następnie każdy uczestnik zostanie wyposażony w kask i zjeżdża najpierw windą na poziom 170 metrów do historycznej części kopalni a 
potem na poziom 320 metrów, gdzie spotka się z współczesnością. Poza tym, uczestnicy wycieczki będą  zwiedzać Sztolnię Królowej 
Luizy. Kopalnia GUIDO, to miejsce magiczne, gdzie mamy możliwość zapoznać się z historią górnictwa węglowego, które od wieków 
wiąże się nierozerwalnie ze Śląskiem – regionem, gdzie mieszkamy i żyjemy... Powrót do szkoły około godz. 16.00 

 

P 19. B O C H N I A  1 dzień / Kopalnia Soli – klasyczne zwiedzanie / 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kalwaria Zebrzydowska - w ramach przystanku zwiedzanie klasztoru. Bochnia - podczas 
zwiedzania zobaczymy Poziom August, Poziom Sienkiewicz, Międzypoziom Dobosz, Zejście Lichtenfels /zwane Końską Drogą/, które 
łączy Poziom August z Poziomem Sienkiewicz, a także Zejście Kalwaria rozprzestrzeniające się między Poziomem Danielowiec a 
Poziomem August. Trasę zwiedzania stanowi sieć komór i korytarzy o unikatowych kształtach i budowie geologicznej. Swoistą atrakcją 
trasy turystycznej są komory z zamontowanymi kieratami transportowymi oraz Stajnia Mysiur /powstała przed 1771 rokiem przez 
zaadoptowanie na ten cel komory eksploatowanej w połowie XVIII w. Wykonana została dla koni, które pracowały przy pobliskim kieracie 
nad szybikiem Ważyn. Warto zaznaczyć, że w komorze zachował się oryginalny drewniany żłób/, Kaplica św. Kingi. Turyści pokonują trasę 
pieszo /część trasy mogą pokonać kolejką lub przepłynąć łodzią/. Zwiedzanie kopalni kończy się pobytem w największej z komór o nazwie 
Ważyn, gdzie znajduje się restauracja Ważynek, sklep z pamiątkami, boisko sportowe oraz plac zabaw dla dzieci. Wyjątkową i unikatową 
atrakcją bocheńskiej kopalni jest Podziemna Ekspozycja Multimedialna, która pozwala na promowanie kopalni. Wycieczka ma charakter 
podróży w czasie, w której towarzyszyć nam będzie duch Cystersa - mnicha, z którego zakonem wiąże się powstanie kopalni. Czas 
zwiedzania ok. 2,5 godziny, temperatura w kopalni 14-16 stopni /warto zabrać sweter/. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych  przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    169,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    149,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    129,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    109,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    103,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 
 

    4 wersje 1 dniowej wycieczki do Bochni  P 20, P21, P22 i P23 w tej samej cenie: 
 

P 20. B O C H N I A  1 dzień /„Śladami pracy górnika” zajęcia edukacyjne / – oferta dla klas I -

III/    
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kalwaria Zebrzydowska - w ramach przystanku zwiedzanie klasztoru. Bochnia - przy 
tworzeniu tej propozycji duży nacisk położyliśmy na aspekty edukacyjne nie zapominając jednocześnie o zabawie, bo nauczanie poprzez 
zabawę jest najlepszym sposobem na edukację w tym wieku. Proponowane programy prowadzą naszych Młodych Odkrywców od 
średniowiecza po czasy współczesne pozwalając rozwijać wyobraźnię i jednocześnie zdobywać wiedzę. Przemierzając kopalniane 
korytarze uczestnicy wycieczki poznają historię wydobycia soli oraz dawne narzędzia i urządzenia, które służyły do wydobywania „złota” 
ówczesnych czasów. O trudach górniczego fachu opowiada im podczas trwania zajęć górnik z czasów średniowiecza. Dodatkową atrakcją 
są zajęcia plastyczne oraz sportowo – rekreacyjne. Czas zwiedzania ok.  4 godzin, temperatura w kopalni 14-16 stopni /warto zabrać 
sweter/. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach.                                                 

13 - 17 osób  płatnych    185,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    165,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    145,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    125,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    119,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 
 

Krasiejów to PARK NAUKI i  EWOLUCJI  CZŁOWIEKA,  to 
TUNEL  C Z A S U  i  Prehistoryczne OCEANARIUM 
16. 
 



P 21. B O C H N I A  1 dzień /„Królestwo Skarbnika” zajęcia edukacyjne – oferta dla klas I -III/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kalwaria Zebrzydowska - w ramach  przystanku  zwiedzanie  klasztoru. Bochnia - Kogo  
od  lat  wypatrują pracujący górnicy i turyści? Skarbnika! Niewielu jest takich, którym udało się go spotkać... Ta tajemnicza i pełna 
niespodzianek wyprawa solnymi korytarzami prowadzi wprost do odkrycia tajemnicy bocheńskiego skarbu i spotkania z dobrym duchem 
kopalni... Skarbnikiem. Czas zwiedzania ok.  4 godzin, temperatura w kopalni 14-16 stopni /warto zabrać sweter/. Powrót do szkoły około 
godz. 18.00 
 

P 22. B O C H N I A  1 dzień /„Dar Księżnej Kingi” zajęcia edukacyjne – oferta dla klas IV -VI/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kalwaria Zebrzydowska - w ramach  przystanku  zwiedzanie  klasztoru. Bochnia - historię 
miasta i całego królestwa zmienił niezwykły dar, który mieszkańcy otrzymali od księżnej Kingi. Dał on początek niezwykłej, wspaniałej 
historii wielu pokoleń górniczej pracy. Podczas zajęć sama księżna Kinga przybliży małym odkrywcom historię kopalni. Na koniec 
uczniowie będą mieli okazję sprawdzić zdobytą wiedzę rozwiązując quizy i zagadki Czas zwiedzania ok.  4 godzin, temperatura w kopalni 
14-16 stopni /warto zabrać sweter/. Powrót do szkoły około godz. 18.00 

 

P 23. B O C H N I A  1 dzień /„Królestwo górnicze  Miasto Soli” zajęcia edukacyjne /   

    oferta dla klas IV -VI/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kalwaria Zebrzydowska - w ramach  przystanku  zwiedzanie  klasztoru. Bochnia - tę 
niezwykłą lekcję historii, geografii i ekonomii odbędziemy z kupcem genueńskim, który handlował solą w XIV wieku. Podczas zajęć 
uczniowie zapoznają się z aktami prawnymi istotnymi dla funkcjonowania żupy i Królestwa oraz z tajnikami handlu „białym złotem”, a 
także aktywnie będą uczestniczyć w zajęciach tworząc regulaminy i ordynacje. Czas zwiedzania ok.  4 godzin, temperatura w kopalni 14-
16 stopni /warto zabrać sweter/. Powrot do szkoły około godz. 18.00 

 

P 24. B O C H N I A  1 dzień /„Przygoda w Solnych Górach” zajęcia  integracyjne /  

    – oferta dla klas IV -VI/ 

     
12.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kalwaria Zebrzydowska - w ramach  przystanku  zwiedzanie  klasztoru. Bochnia - tę 
ofertę stworzyliśmy z myślą o integracji, czyli zacieśnianiu więzów w grupie tak, by jej członkowie  szanowali się nawzajem i  umieli 
współpracować ze sobą dążąc do wspólnego celu. Można to osiągnąć poprzez dobrą i bezpieczną zabawę połączoną ze zdobywaniem 
umiejętności i doświadczeń, które często wymagają sprytu i logicznego myślenia. W bocheńskiej Kopalni Soli proponujemy w tym celu 
zajęcia wzorowane na dawnych pracach górniczych.  Aby pokonać całą trasę i zdobyć punkty gwarantujące zwycięstwo, trzeba nie tylko 
wykazać się sprawnością i sprytem, ale również umieć wyciągnąć pomocną dłoń. „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”...  oto nasze 
motto. Czas zwiedzania ok. 3 godzin /zjazd o godz. 15.00/, temperatura w kopalni 14-16 stopni /warto zabrać sweter/. Powrót do szkoły 
około godz. 21.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    188,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    168,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    148,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    128,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    123,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 25. B O C H N I A  1 dzień /„Pobyt w komorze Ważyn” zajęcia integracyjne /   

  – oferta dla klas IV - VI  oraz   gimnazjum I - III/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kalwaria Zebrzydowska - w ramach  przystanku  zwiedzanie  klasztoru. Bochnia - tę 
ofertę stworzyliśmy z myślą o integracji, czyli zacieśnianiu więzów w grupie, tak by jej członkowie szanowali się nawzajem i umieli 
współpracować ze sobą, dążąc do wspólnego celu. Można to osiągnąć poprzez dobrą i bezpieczną zabawę połączoną ze zdobywaniem 
umiejętności i doświadczeń, które często wymagają sprytu i logicznego myślenia. W bocheńskiej Kopalni Soli proponujemy w tym celu 3 
godzinny pobyt w leczniczym mikroklimacie Komory Ważyn.  Czas wypełnią wesołe zajęcia organizowane przez naszych animatorów, 
którzy przeprowadzą podziemną olimpiadę oraz wesołą dyskotekę na 102!, zaopiekują się uczestnikami na mini placu zabaw. Czas 
zwiedzania ok. 3 godzin, temperatura w kopalni 14-16 stopni /warto zabrać sweter/. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 

17. 
 



13 - 17 osób  płatnych    198,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    178,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    158,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    138,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    133,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 26. B O C H N I A  1 dzień /Wyprawa solnym szlakiem i CAW Borek – oferta dla SP i G/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kalwaria Zebrzydowska - w ramach  przystanku  zwiedzanie  klasztoru. Bochnia – 
pierwsza część programu, to klasyczne zwiedzanie kopalni, część druga, to aktywna zabawa w CAW Borek, 6 km dalej. Program Wyprawa 
solnym szlakiem to niezwykła, pełna przygód podróż szlakiem, którym w średniowieczu podążali kupcy transportując sól. Poznamy 
fascynującą historię szukając zaginionych skarbów. Odkryjemy tajemnice dawnych rzemiosł, poszukamy właściwej drogi w labiryncie 
podziemnych korytarzy i rozwikłamy tajemniczą zagadkę Zbója Szyca. Przekonamy się, co to znaczy współdziałanie i jaka jest jego siła 
podczas organizowania dalekomorskiej wyprawy. Na koniec zwycięska drużyna otrzyma nagrodę, a wszyscy uczestnicy zajęć rodzinną, 
tematyczną grę planszową. Temperatura w kopalni 14-16 stopni /warto zabrać sweter/. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 
 

13 - 17 osób  płatnych    198,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    178,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    158,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    138,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    133,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 27. B O C H N I A  1 dzień 

/Tajemnice świata przyrody - Kopalnia Soli i CAW Borek / – oferta dla SP i G/ 
     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bieska-Białej/ Kalwaria Zebrzydowska - w ramach  przystanku  zwiedzanie  klasztoru. Bochnia – 
pierwsza część programu, to klasyczne zwiedzanie kopalni, część druga, to aktywna zabawa w CAW Borek, 6 km dalej. Program 
Tajemnice świata przyrody pozwoli odkryć  niesamowity świat owadów, ułożymy mega puzzle i rozwiążemy zagadkę. Nauczymy się 
śledzić zwierzęta podążając ich tropem. Zwiedzimy mini zoo, a w stadninie koni poznamy podstawowe zasady jazdy konnej i współpracy 
ze zwierzętami. Na koniec zwycięska drużyna otrzyma nagrodę oraz certyfikat. Temperatura w kopalni 14-16 stopni /warto zabrać 
sweter/. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    188,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    168,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    148,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    128,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    123,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 28. T A R N O W S K I E  G Ó R Y  1 dzień 

/Kopalnia Srebra, Sztolnia Czarnego Pstrąga, spotkanie ze Skarbnikiem/ 
     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Tarnowskie Góry - po przyjeździe zwiedzanie Kopalni Srebra rozpoczyniemy od 
ekspozycji historycznej na powierzchni, następnie każde dziecko otrzyma kask i zjeżdżamy windą pod ziemię. W trakcie zwiedzania 
podziemnej trasy turystycznej jej część pokonujemy w specjalnie do tego przystosowanych łodziach. Jedną z atrakcji jest spotkanie z 
Duchem Kopalni  Skarbnikiem, który opowie nam fascynująca historię. Po powrocie na powierzchnię z pilotem zobaczymy Skansen 
Zabytkowych Maszyn Parowych. Następnie wsiadamy do autokaru i przejeżdżamy około 2 kilometrów do pięknego bukowego parku, w 
którym po krótkim spacerze rozpoczniemy zwiedzanie Sztolni Czarnego Pstrąga. Nasza przygoda będzie miała początek w jednej z 
zabytkowych baszt. Tam razem z przewodnikiem krętymi schodami uczestnicy zejdą na dno sztolni by kontynuować zwiedzanie w 
spiętych ze sobą łodziach przy blasku karbidowych lamp. Tajemnicze miejsce, niesamowita atmosfera i ciekawa opowieść przewodn ika 
sprawią, że uczestnicy długo będą wspominać tę wycieczkę. Powrót do szkoły około godz. 17.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 
18. 

 



13 - 17 osób  płatnych    155,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    135,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    115,50 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      95,90 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      89,90 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 29. T A R N O W S K I E  G Ó R Y  1 dzień /Kopalnia Srebra, Aquapark/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Tarnowskie Góry - po przyjeździe zwiedzanie Kopalni Srebra rozpoczyniemy od 
ekspozycji historycznej na powierzchni, następnie każde dziecko otrzyma kask i zjeżdżamy windą pod ziemię. W trakcie zwiedzania 
podziemnej trasy turystycznej jej część pokonujemy w specjalnie do tego przystosowanych łodziach. Jedną z atrakcji jest spotkanie z 
Duchem Kopalni  Skarbnikiem, który opowie nam fascynująca historię. Po powrocie na powierzchnię z pilotem zobaczymy Skansen 
Zabytkowych Maszyn Parowych. Następnie wsiadamy do autokaru i jedziemy do Parku Wodnego, gdzie przez godzinę uczestnicy 
wycieczki będą się bawić w kompleksie basenów. Powrót do szkoły około godz. 17.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    159,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    139,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    119,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      99,50 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      94,50 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 
 

P 30. T A R N O W S K I E  G Ó R Y  1 dzień /Sztolnia Czarnego Pstrąga, Aquapark/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Tarnowskie Góry - przyjeżdżamy  do pięknego bukowego parku, w którym po krótkim 
spacerze rozpoczniemy zwiedzanie Sztolni Czarnego Pstrąga. Nasza przygoda będzie miała początek w jednej z zabytkowych baszt. Tam 
razem z przewodnikiem krętymi schodami uczestnicy zejdą na dno sztolni by kontynuować zwiedzanie w spiętych ze sobą łodziach przy 
blasku karbidowych lamp. Tajemnicze miejsce, niesamowita atmosfera i ciekawa opowieść przewodnika sprawią, że uczestnicy długo 
będą wspominać tę wycieczkę. Następnie wsiadamy do autokaru i jedziemy do Parku Wodnego, gdzie przez godzinę uczestnicy 
wycieczki będą się bawić w kompleksie basenów. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    159,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    139,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    119,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      99,50 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      94,50 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 31. Z A T O R   1 dzień /Energylandia – Park Rozrywki/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Zator - po przyjeździe na miejsce  i formalnościach związanych z wejściem grupy, pilot 
przeprowadzi instruktaż na temat rozpoznawania dostępności poszczególnych atrakcji ze względu na wiek i wzrost uczestników 
wycieczki. Od tego momentu zaczynamy wspaniałą zabawę w Parku Rozrywki. Każde z dzieci może dowolną ilość razy korzystać z 
dowolnego urządzenia, jednak „pojemność” ilościowa i czasowa tychże urządzeń ogranicza je. Wychowawcy w oparciu o własną wiedzę i 
stan faktyczny oraz natężenie ruchu zwiedzających czy też stan pogody, dopasowują program zabawy tak, aby o wyznaczonej godzinie 
grupa stawiła się na poczęstunek /frytki i napój, które dzieci w wieku do 13 roku życia mają w cenie/. Zbiórka o godz. 15.00.  Powrót do 
szkoły około godz. 17.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    169,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    149,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    122,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    102,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      99,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

Powyższy koszt dotyczy wycieczek szkolnych dla dzieci do 13 roku życia. 
Dopłaty: dopłata dla młodzieży w wieku 14-17 lat 10zł/os, dopłata dla młodzieży  od 18 roku życia  30zł/os         

  
19. 



Co to jest: H Y D R O P O L I S  i  HUMANITARIUM  ?      
także AFRYKARIUM i Sky TOWER czekają na Ciebie  

 
P 32. R A B K A   1 dzień /Rabkoland – Park Rozrywki/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Rabka - po przyjeździe na miejsce  i formalnościach związanych z wejściem grupy, pilot 
przeprowadzi instruktaż na temat rozpoznawania dostępności poszczególnych atrakcji ze względu na wiek i wzrost uczestników 
wycieczki. Od tego momentu zaczynamy wspaniałą zabawę w Parku Rozrywki. Każde z dzieci może dowolną ilość razy korzystać z 
dowolnego urządzenia, jednak „pojemność” ilościowa i czasowa tychże urządzeń ogranicza je. Wychowawcy w oparciu o własną wiedzę i 
stan faktyczny oraz natężenie ruchu zwiedzających czy też stan pogody, dopasowują program zabawy dla uczestników. Przez 2,5 godziny 
dzieci mogą skorzystać z takich atrakcji jak: Karuzele: „Can can”, „Music Expres”, „Balerina”, „Wenecka”, „Księga Dżungli”, „Samoloty” 
/hydrauliczna/, „Smoki i konie”, i inne, Kolejki górskiej, Toru samochodowego, Ześlizgu, Kolejki torowej, Domu śmiechu, Domu z 
piernika, Krowy do skakania, Basenu z łódkami, Ruraparku /zadaszony/, Pałacu strachów, Odwróconego domu, Domu rekordów i 
osobliwości, Muzeum Orderu Uśmiechu... Następnie, po zakończonej zabawie, przejeżdżamy autokarem do Skansenu Maszyn 
Parowych w Chabówce, gdzie z przewodnikiem zwiedzamy całą ekspozycję. Powrót do szkoły około godz. 17.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 

20 - 29 osób  płatnych    129,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych      99,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      89,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      83,90 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

* kawa/herbata i inne atrakcje dla opieki w Rabkolandzie  GRATIS! 
 

 
P 33. W A R S Z A W A   1 dzień /do wyboru 3 programy – 1 cena/ 

     
Warszawa nie musi być nudna i „muzealna”...   Zapraszamy na latający dywan w Centrum Nauki Kopernik, do Wiszących Ogrodów na 
dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, na Stadion Narodowy...  ...  

 
Ogólny plan dla wszystkich programów: 
 5.00                  zbiórka i wyjazd do Warszawy 
 11.30-18.00    zwiedzanie Warszawy /zgodne z wybranym programem, wersja1,2 lub 3 /, obiad 
 18.00-18.30    wyjazd z Warszawy 
 23.00-24.00    powrót do Bielska/ szkoły 
 
PROGRAM 1: Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy /taras widokowy/, Wiszące Ogrody na dachu Biblioteki UW, Wilanów / pałac 
zwiedzanie klasyczne lub warsztaty edukacyjne /; 
 
PROGRAM 2: Zamek Królewski, Stadion Narodowy /taras widokowy/, Powązki /Stare lub Wojskowe/, Grób Nieznanego Żołnierza, Pałac 
Kultury i Nauki /wyjazd windą na 33 piętro-taras widokowy/ 
 
PROGRAM 3: Muzeum Chopina, Stadion Narodowy /taras widokowy/, Łazienki - Pałac na Wodzie, Muzeum Wojska Polskiego /nieczynne 
w poniedziałki i wtorki/ 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, 2 kierowców, opiekę pilota - 
przewodnika na całej trasie wycieczki,  wyżywienie:  obiad /zupa i drugie danie/, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT,  opłaty 
drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w zwiedzanych obiektach, 
 

13 - 17 osób  płatnych    359,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    339,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    269,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    229,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    219,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

Dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych polecamy MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH /nowo otwarte!!!/ Z wyprzedzeniem kilku 
miesięcy możemy również pokusić się o rezerwację Muzeum Powstania Warszawskiego. 

20. 



P 34. O J C Ó W  1 dzień /Ojcowski Park Narodowy/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/  Ojców - w programie zwiedzania: Grota Łokietka, Brama Krakowska, Źródełko Miłości, 
Kaplica na Wodzie. Następnie przejazd pod Maczugę Herkulesa, Zamek na Pieskowej Skale/z zewnątrz/. Możliwość zjedzenia drugiego 
śniadania w kawiarence na szczycie zabytkowej baszty. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    156,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    136,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    116,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      96,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      92,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 35. O J C Ó W  1 dzień /2 jaskinie i ruiny Zamku Kazimierzowskiego/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Ojców - w programie zwiedzania: Grota Łokietka, następnie pięciominutowa wspinaczka 
po stromym zboczu do Jaskini Ciemnej, którą zwiedzamy przy blasku świec. Naszą wizytę w Ojcowie zakończymy zwiedzaniem ruin 
Zamku Kazimierzowskiego. Następnie przejazd pod Maczugę Herkulesa, Zamek na Pieskowej Skale/z zewnątrz/. Możliwość zjedzenia 
drugiego śniadania w kawiarence na szczycie zabytkowej baszty. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 

 13 - 17 osób  płatnych    166,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
 18 - 29 osób  płatnych    146,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
 30 - 39 osób  płatnych    126,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
 40 - 64 osób  płatnych    106,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
 65 - 90 osób  płatnych    102,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 36. O J C Ó W  1 dzień /warsztaty edukacyjne w Centrum Edukacyjnym OPN/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Ojców - wizytę w Centrum Edukacyjnym Ojcowskiego Parku Narodowego rozpoczynamy 
od projekcji filmu w technologii 3D. Następnie zwiedzimy ekspozycję: rekonstrukcję jaskini, makietę parku, dioramę. Potem weźmiemy 
udział w warsztatach, które poprowadzi pracownik OPN. W pierwszej części odbędzie się spacer Doliną Prądnika, w drugiej zwiedzimy 
jedną z jaskiń. Zobaczymy również Bramę Krakowską, Źródełko Miłości a w drodze do Pieskowej Skały, Kaplicę na Wodzie. Naszą 
wycieczkę zwieńczy Zamek na Pieskowej Skale i pamiątkowe zdjęcie przy Maczudze Herkulesa. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    176,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    156,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    136,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    166,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    112,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 37. O J C Ó W – K R A K Ó W 1 dzień 

/Jaskinia Wierzchowska – spotkanie z Praczłowiekiem, Ogród Doświadczeń Fizycznych/ 
 

Gry i zabawy oraz fizyka na żywo w jedynym w Polsce sensorycznym ogrodzie doświadczeń fizycznych w Krakowie. Czy Ojców musi się 
kojarzyć jedynie z Jaskinią Łokietka? Zapraszamy Was na niezwykłe spotkanie z NEOLITOSEM. Później porwiemy Was i każdego 
zaciekawimy prawami fizyki...  ...      
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Ojców - zwiedzanie z przewodnikiem Jaskini Wierzchowskiej, w której spotkamy 
praczłowieka NEOLITOSA. Opowie on nam o życiu pierwszych mieszkańców ojcowskich jaskiń. Następnie gry i zabawy edukacyjne na 
świeżym powietrzu /w razie niesprzyjających warunków pogodowych – wewnątrz jaskini/. Przejazd do Krakowa i warsztaty – zabawa w 
Ogrodzie Doświadczeń Fizycznych, pierwszym tego typu sensorycznym parkiem w Polsce. Tu fizyka i jej prawa są na wyciągnięcie ręki 
pośród 4 hektarów zieleni. Fantastyczna zabawa dla małych i dużych, od 5 do 105 lat. Powrót do szkoły około godz. 18.00 - 19.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 

21. 
 



13 - 17 osób  płatnych    159,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    149,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    119,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych       99,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych       94,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 38. K R A K Ó W  1 dzień /Park Edukacji Globalnej WIOSKI ŚWIATA/ 
 
Na powierzchni 2 hektarów klasztoru Ojców Salezjan, powstał kompleks WIOSEK ŚWIATA. Ta oferta edukacyjno – poznawcza jest 
adresowana od przedszkolaka po licealistę. Zarówno otoczenie, dbałość o szczegóły, jak i kompetencja poszczególnych animatorów oraz 
ogólne przesłanie projektu zasługują na Wasze zainteresowanie. 
 

8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - Waszą wycieczkę zaczyniemy od odwiedzenia niezwykłego miejsca Parku 
Edukacji Globalnej WIOSKI ŚWIATA. Jest to niepowtarzalne miejsce stworzone, aby uwrażliwiać na los mieszkańców najbardziej 

odległych i zapomnianych zakątków świata. Na obszarze obejmującym ponad 2 hektary, wokół wielkoformatowej mapy świata, możesz  
zobaczyć wioskę afrykańską, papuaski dom na palach, jurtę mongolską, igloo, indiańskie tipi oraz peruwiańską chatę, czyli te miejsca, 
które znalazły się na marginesie życia społecznego. Dla dzieci do 12 lat mamy do wyboru następujące tematy warsztatów: Mój kolega z 
Ameryki Południowej, Dzień z życia w Afryce, Wśród Indian Ameryki Północnej, Magiczna Mongolia, Arktyczna przygoda, Misyjne drogi. 
Po warsztatach odbędzie się multimedialne zwiedzanie wioski. Następne przejazd do Krakowa pod Wawel, spotkanie z przewodnikiem 
krakowskim, z którym zwiedzamy miasto Kraka. Zobaczymy: Wawel /Dziedziniec główny, Katedrę, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie, 
Kryptę Srebrnych Dzwonów/, spacerem przejdziemy Drogę Królewską /Kościół Mariacki, Barbakan, Sukiennice  z zewnątrz/.Powrót do 
szkoły około godz. 19.30. 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    149,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    135,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    119,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      95,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      89,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

   20 wycieczek 1 dniowych do K R A K O W A od P 39 do P 58 w tej samej cenie 
 

P 39. K R A K Ó W  1 dzień 

/Kazimierz – dawno miasto, obecnie dzielnica Krakowa - „Lista Schindlera”/ 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - na początek poznamy dzieje Kazimierza, kiedyś miasta pod Krakowem, dziś 
jednej z dzielnic tego miasta. Zobaczymy dawny Ratusz, w który dzisiaj mieści się Muzeum Etnograficzne. Spacerując pełnymi uroku 
uliczkami Kazimierza zobaczymy wiele zabytkowych kościołów: Na Skałce Kościół św. Marcina, który jest miejscem śmierci i kultu św. 
Stanisława. Tu znajduje się Panteon Narodowy z Kryptą Zasłużonych. Następnie Kościół Bożego Ciała – dawną farę miejską, miejsce 
kultu bł. Stanisława Kazimierczyka a w nim zabytkowy ołtarz główny i stalle. Kolejnym będzie Kościół św. Katarzyny z Klasztorem oo. 
Augustianów. Będziemy podziwiać polichromie krużganków oraz nagrobki  dobrodziejów kościoła. W dzielnicy żydowskiej zobaczymy 
tzw. „Oppidium Judeorum” - dzieje Żydów Kazimierskich, poznamy święta i tradycje żydowskie. Nie pominiemy synagog kazimierskich: 
Starej Synagogi /obecnie Muzeum Judaistyczne/, Cmentarz Remuh, innych synagog oraz tzw. Nowego Cmentarza przy ulicy Miodowej; 
zagłada Żydów czasie II wojny światowej – Muzeum Pamięci Narodowej „Apteka pod Orłem”; „Lista Schindlera” - dawna fabryka 
Schindlera przy ulicy Lipowej, teren dawnego obozu w Płaszowie. Powrót do szkoły około godz. 19.00. 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w oferci, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 
 

13 - 17 osób  płatnych    154,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    134,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    109,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      95,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      89,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

OGRODZIENIEC „SPACER PRZEZ EPOKI”, GRÓD BIRÓW 
 
 



22. 

P 40. K R A K Ó W  1 dzień /Jan Matejko i jego Kraków/ 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - program tej wycieczki łączy w sobie miejsca bezpośrednio związane z życiem 
artysty jak i jego dzieła. Zaczynamy od krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie pierwszym dyrektorem był Jan Matejko, przejdziemy  
następnie pod Bramę Floriańską, gdzie będziemy podziwiać orła wg projektu artysty. Kolejnym punkt na naszej trasie, to Muzeum Jana 
Matejki i jego Dom Rodzinny. W kościele św. Krzyża mały Jan przyjął chrzest święty a w Kościele Mariackim warto zwrócić uwagę 
polichromie. Najsłynniejsze płótna: Hołd pruski, Kościuszko pod Racławicami  zobaczymy w Sukiennicach, w Galerii Malarstwa XIXw. 
Popiersie artysty znajduje się natomiast w Pałacu Sztuki przy Placu Szczepańskim. Aula Collegium Novum UJ skrywa w swoim wnętrzu 
słynny obraz Mikołaj Kopernik. Naszą wędrówkę zakończymy na Cmentarzu Rakowickim, gdzie znajduje się mauzoleum i miejsce 
wiecznego spoczynku tego znanego na całym świecie polskiego artysty. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 

P 41. K R A K Ó W  1 dzień /Kraków zupełnie inaczej/ 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - w programie Muzeum Lotnictwa /wspaniały obiekt po rekonstrukcji i 
przebudowie/, Ogród zoologiczny oraz spacer po Starym Mieście /m.in. Barbakan, Brama Floriańska, Rynek, Sukiennice, Kościół 
Mariacki  - z zewnątrz/. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 

P 42. K R A K Ó W  1 dzień /W krainie zabaw dziecięcych, na wesoło/ 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - zapraszamy na szaloną zabawę w Anikinie, Krainie Zabaw Dziecięcych. Jest to 
nowoczesne centrum zabaw sprawnościowych dla dzieci w wieku do 12 lat. Bezpieczne otoczenie umożliwia dzieciom rozwój poprzez 
wspólną zabawę. Niczym nieograniczona aktywność fizyczna pozwala kształtować niezależność i samodzielność dzieci. Jest to doskonałe 
miejsce do zabawy przez cały rok dlatego, że wszystkie atrakcje znajdują się w pawilonach. Po półtora godzinnych harcach udamy się do 
krakowskiego Zoo. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 

P 43. K R A K Ó W  1 dzień /Origami – Centrum Sztuki Japońskiej/ 
 

8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - po drodze w ramach przystanku zwiedzanie Klasztoru w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Następnie w Krakowie, w Centrum Sztuki Japońskiej dzieci będą miały praktyczną lekcję origami, podczas której 
wykonają samodzielnie papierowe cuda. Będziemy zwiedzać  wystawę czasową i zobaczymy film związany z kulturą Dalekiego Wschodu. 
Potem będzie czas na spacer wokół Wawelu i wizytę na Starym Mieście /m.in. Barbakan, Brama Floriańska, Rynek, Sukiennice, Kościół 
Mariacki - z zewnątrz/. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 
UWAGA: zamiast lekcji origami, można wybrać lekcję kaligrafii, pokaz tekstyliów lub ceremonię parzenia herbaty.  Całość uzupełniamy 
filmem o tej samej tematyce. Za niewielką dopłatą istnieje możliwość zamówienia degustacji sushi. 
 

P 44. K R A K Ó W  1 dzień /Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego/ 
 

8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków, ul. Oleandry – miejsce powstania Legionów Polskich oraz wymarszu I Kampanii 
Kadrowej, Muzeum Niepodległości Polski /dwie tablice pamiątkowe/; ul. Piłsudskiego tablice pamiątkowe poświęcone marszałkowi; 
Wawel – krypta J. Piłsudskiego, Wieża Ratuszowa na Rynku Głównym – tablica pamiątkowa upamiętniająca historyczną zmianę warty 
austriackiej na polską; Pomnik Nieznanego Żołnierza na Placu Matejki oraz Kwatera Legionowa z Pomnikiem Poległych, Cmentarz 
Rakowicki, Kopiec Piłsudskiego i Lasek Wolski. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 

P 45. K R A K Ó W  1 dzień /Śladami Mikołaja Kopernika – Uniwersytet Krakowski/ 
 

8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius, Kościół św. Anny, 
Collegium Novum, aula z obrazami Jana Matejki, m.in. Kopernik na wieży we Fromborku. Pomniki Mikołaja Kopernika przy Collegium 
Novum, w siedzibie PAN–u, Obserwatorium UJ przy Ogrodzie Botanicznym lub Nowe Obserwatorium w Przegorzołach. Powrót do 
szkoły około godz. 19.00 
 

P 46. K R A K Ó W  1 dzień /Śladem św. Jadwigi - Królowej Polski/ 
 

8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - Katedra na Wawelu, Muzeum Katedralne Collegium Maius Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kościół oo. Franciszkanów, Kościół oo. Karmelitów /odciśnięta stopa Królowej Jadwigi/, nowy Kościół p.w. św. Jadwigi 
Królowej Polski na Azorach. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 

AFRYKARIUM, SkyTOWER, Muzeum Pana Tadeusza 
 

23. 



P 47. K R A K Ó W  1 dzień /Wit Stwosz w Krakowie/ 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - Kościół Mariacki – ołtarz główny i krucyfiks, dzieła artysty, Kościół oo. 
Dominikanów – epitafium Filipa Buonaccorsiego – Kallimacha, Dom Wita Stwosza na ulicy Grodzkiej, Kaplica Świętokrzyska, Katedra na 
Wawelu – nagrobek Kazimierza Jagiellończyka, Kościół oo. Bernardynów – rzeźba św. Anny Samotrzeciej. Powrót do szkoły około godz. 
19.00 
 

P 48. K R A K Ó W  1 dzień /Krakowskie ślady Jana Pawła II/ 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Wadowice - zwiedzanie multimedianego Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II. 
Przejazd do Krakowa: Collegium Novum UJ – student polonistyki, Collegium Maius – student wydziału teologicznego, Collegium 
Physicum – doktorat honoris causa, Pałac Biskupi na ulicy Franciszkańskiej – siedziba Biskupa i Kardynała Karola Wojtyły w latach 1964-
1978, Dom Dziekański na ulicy Kanonicznej – mieszkanie, Muzeum Archidiecezjalne, Seminarium Duchowne, Kościół św. Floriana na 
Placu Matejki – miejsce wikariatu w latach 1949-1951; Kościół św. Stanisława Kostki – msza prymicyjna, ulica Tyniecka – krakowskie 
mieszkanie rodziny Wojtyłów, Zakłady „Solvay” na ulicy Zakopiańskiej – praca w okresie okupacji hitlerowskiej. Powrót do szkoły około 
godz. 19.00 
 

P 49. K R A K Ó W  1 dzień /Pamiątki kościuszkowskie w Krakowie/ 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - Muzeum Czartoryskich – pamiątki po Tadeuszu Kościuszce, Kamienica „Pod 
Orłem” na Rynku Głównym – miejsce zamieszkania T. Kościuszki, Pałac pod Krzysztoforami – Muzeum Historyczne z pamiątkami, Rynek 
Główny miejsce przysięgi T. Kościuszki, Sukiennice galeria obrazów a w niej: portret matki i obrazy przedstawiające T. Kościuszkę 
Przysięga, Kościuszko pod Racławicami, Szara Kamienica – kwatera główna; Kościół oo. Kapucynów, ulica Loterańska przysięga „ 
Zwyciężyć lub zginąć”, Pomnik na Bastionie Władysława IV na Wzgórzu Wawelskim, Katedra wawelska – sarkofag T. Kościuszki, Kopiec 
Kościuszki – usypany przez naród. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 

P 50. K R A K Ó W  1 dzień 

/Najsłynniejsze krakowskie miejsca spoczynku, nie tylko nekropolie/ 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - Krypta Zasłużonych na Skałce – miejsce spoczynku Jana Długosza, 
Wyspiańskiego, Malczewskiego, Asnyka, Wincentego Pola, Ludwika Solskiego, podziemia Katedry na Wawelu – miejsce spoczynku 
naszych królów, Mickiewicza, Słowackiego, marszałka Piłsudskiego, Lecha Kaczyńskiego...  ., Cmentarz Rakowicki – miejsce spoczynku 
znanych artystów, polityków, żołnierzy, Cmentarz Salwatorski – groby Janusza Meisnera, Antoniego Gałubiewa, Stefana Jaracza. Powrót 
do szkoły około godz. 19.00 
 

P 51. K R A K Ó W  1 dzień 

/Tyniec - opactwo Benedyktynów, Bielany - opactwo Kamedułów i Mogiła - opactwo Cystersów/ 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - Tyniec – zwiedzanie opactwa oo. Benedyktynów z Muzeum Archeologicznym, 
opactwo oo. Kamedułów na Bielanach / zwiedzać mogą jedynie chłopcy, dziewczynki mogą wejść do klasztoru wyłącznie w niedzielę na 
mszę świętą o godz. 10.00/, Kopiec Wandy w Mogile połączony ze zwiedzaniem opactwa oo. Cystersów oraz Kościół „Arka” w 
Bieńczycach. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 

P 52. K R A K Ó W  1 dzień /Krakowscy święci/ 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/  Kraków - Święty Florian – relikwie w kościele św. Floriana oraz w katedrze na Wawelu, 
święty Stanisław – Katedra na Wawelu – konfesja św. Stanisława, kościół oo. Paulinów na Skałce, święta Jadwiga Królowa Polski – 
Katedra wawelska – miejsce pierwszego pochówku, sarkofag królowej, relikwiarz z berłem i jabłkiem, ołtarz z cudownym Krzyżem 
Chrystusa, relikwie, Muzeum Katedralne – pamiątki po królowej, Collegium Maius UJ – fundacja królowej, Kościół oo. Karmelitów na 
Piasku odciśnięta stopa Królowej Jadwigi, św. Jan Kanty Collegium Maius – patron UJ, Kościół św. Anny – konfesja świętego. Powrót do 
szkoły około godz. 19.00 
 

P 53. K R A K Ó W  1 dzień /Starożytność i archeologia/ 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - Muzeum Czartoryskich ze zbiorami „Galerii Sztuki Starożytnej”, m.in. mumie 
egipskie i inne, Muzeum Archeologiczne z wystawami:  Starożytność i Średniowiecze Małopolski, Egipt Starożytny, Kraków przed 
tysiącem lat oraz wystawa Wawel zaginiony na Wawelu. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 

24. 



P 54. K R A K Ó W  1 dzień /Szlak czterech kopców/ 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - zwiedzanie  Kopca Krakusa na Wzgórzu Lasoty oraz Kopca Wandy w Mogile 
wraz z opactwem oo. Cystersów, kościół „Arka” w Bieńczycach. Następnie zwiedzanie Kopca Niepodległości i Kopca Kościuszki. Powrót 
do szkoły około godz. 19.00 
 

P 55. K R A K Ó W  1 dzień /Kraków i jego legendy/ 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - Rynek Główny – legenda o rycerzach przemienionych w gołębie, Kościół 
Mariacki – legenda o dwóch braciach, budowniczych wież kościoła, legenda o hejnale mariackim, legenda o żółtej ciżemce, Wawel – 
Smocza Jama legenda o smoku wawelskim i królu Kraku, rzeźba smoka autorstwa B. Chromego, Bulwary Wisły – legenda o 
Lajkoniku.Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 

P 56. K R A K Ó W  1 dzień /Teatr Stary – trzy atrakcje, jedna cena/ 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - po drodze w ramach przystanku zwiedzanie Klasztoru w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Przejazd do Krakowa. Tym razem coś dla ducha. Połączyliśmy trzy atrakcje w jedną. Nie będzie to zwykłą wizyta w 
teatrze. Poza ciekawym spektaklem, proponujemy zobaczenie tego, co kryje się za kulisami. Zobaczymy  muzeum teatralne, a także 
weźmiemy udział w lekcji literatury, sztuki i patriotyzmu prowadzonej przez aktorów Teatru Starego i wykładowców UJ. Spacer po Starym 
Mieście. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 

UWAGA:  spektakl w Teatrze Starym dodatkowo płatny!!! 

 
P 57. K R A K Ó W  1 dzień 

/„Piwnica pod Baranami” i „Jama Michalika” – miejsca spotkań krakowskiej bohemy/ 
 
11.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - spacer wokół Wawelu, dalej ulicą Grodzką idziemy na Rynek, czas wolny. 
Rezerwacja sali w „Jamie Michalika”, gdzie przy kawie/herbacie i ciastku przewodnik wprowadzi nas w czas i atmosferę z okresu takich 
twórców krakowskich jak Wyspiański i inni, w zależności od Państwa zainteresowania. Za dodatkową opłatą w „Piwnicy pod Baranami” 
możemy zarezerwować wstęp i udział w warsztatach teatralnych, studium wiedzy o sztuce, recitalach, koncertach, kabarecie, wystawach. 
Powrót do szkoły około godz. 21.30 
 

P 58. K R A K Ó W  1 dzień /Kraków – PARK WODNY/ 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - po drodze w ramach przystanku zwiedzanie Klasztoru w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Przejazd do Krakowa i 60 minut zabawy w najnowocześniejszym krakowskim kompleksie basenów. Spacer po Starym 
Mieście /Rynek, Sukiennice, Kościół Mariacki, Brama Floriańska, Barbakan - z zewnątrz/, czas wolny. Powrót do szkoły około godz. 
19.00 
 
 

  8 wycieczek 1 dniowych do K R A K O W A od P 59 do P 66 w tej samej cenie 
 

 
 

P 59. K R A K Ó W  1 dzień /Szlak Jana III Sobieskiego/ 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - dawne gimnazjum Nowodworskiego, Collegium Maius, gdzie uczęszczał młody 
król, Kościół Mariacki – Kaplica Matki Boskiej Loretańskiej, Kościół św. Piotra i Pawła, Katedra na Wawelu, Kościół na Skałce 
/pochowani tam są Długosz, Wyspiański, Malczewski, Asnyk... /, Kościół oo. Kapucynów, czas wolny. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    169,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    149,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    119,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      99.00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      94.00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

25. 



P 60. K R A K Ó W  1 dzień /Renesans i barok w Krakowie/ 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - Wawel – Zamek Królewski – arkadowy dziedziniec, komnaty, Katedra Wawelska 
– Kaplica Zygmuntowska i inne kaplice z nagrobkami i pomnikami; Kościoły: św. Piotra i Pawła, Kościół oo. Dominikanów z kaplicami św. 
Jacka i Myszkowskich oraz z pomnikami w krużgankach klasztornych, Kościół oo. Pijarów, św. Anny – polichromia i dekoracja wnętrza; 
Sukiennice i Pałace – domy przy ulicy Kanonicznej i na Rynku; Teatr im. J. Słowackiego przykład neorenesansu; Muzeum Narodowe, 
Nowy Gmach – wystawa Rzemiosła Artystycznego; Willa Decjusza z parkiem na Woli Justowskiej. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

P 61. K R A K Ó W  1 dzień /Romantyzm i gotyk w Krakowie/ 
 

8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - Wawel – najstarsza zabudowa Wzgórza Wawelskiego, wystawa „Wawel 
Zaginiony”, Katedra Wawelska wnętrze i krypta św. Leonarda, nagrobki królewskie, kaplice; Stare Miasto lokacja miasta – plansze w 
Muzeum Historycznym Miasta Krakowa /Krzysztofory/; Kościół św. Andrzeja, Collegium Juridicum, Kościół i Klasztor oo. 
Franciszkanów, Kościół i Klasztor oo. Dominikanów, Kościół św. Wojciecha, Kościół Mariacki, Kościół św. Krzyża, Collegium Maius; 
pozostałości murów obronnych i baszty, Brama Floriańska, Barbakan, Rynek – urbanistyka średniowiecznego miasta; Kościół św. 
Salwatora; Opactwo oo. Benedyktynów w Tyńcu; Opactwo oo. Cystersów w Mogile / Nowa Huta/. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

P 62. K R A K Ó W  1 dzień /Szlak „Wesela” Wyspiańskiego/ 
 

8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - Muzeum Młodej Polski - „Rydlówka” w Bronowicach, miejsce akcji „Wesela”; 
Akademia Sztuk Pięknych – kuźnia artystów Młodej Polski; Teatr Juliusza Słowackiego – słynna kurtyna Henryka Siemiradzkiego, 
premiery dramatów Młodej Polski, m.in. „Wesela”; Mieszkanie artysty – tu powstał utwór; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, Kościół 
na Skałce – groby St. Wyspiańskiego J. Malczewskiego; „Jama Michalika” - w miejscu spotkań bohemy krakowskiej - przy kawie/herbacie 
i ciastku przewodnik przybliży nam obraz Wyspiańskiego, czas wolny. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

P 63. K R A K Ó W  1 dzień /Młoda Polska w Krakowie/ 
 

8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - Akademia Sztuk Pięknych – kuźnia artystów Młodej Polski, jej pierwszym 
dyrektorem był Jan Matejko; Plac Matejki,   Teatr Juliusza Słowackiego – słynna kurtyna Henryka Siemiradzkiego, premiery dramatów 
Młodej Polski, m.in. „Wesela”; „Jama Michalika” - miejsce spotkań bohemy krakowskiej, słynny kabaret Zielony Balonik; Sukiennice – 
zbiory malarstwa polskiego XIXw. m.in. Leon Wyczółkowski, Jacek Malczewski, Józef Chełmoński; Kościół Mariacki – miejsce ślubu 
Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny; Plac Mariacki i Mieszkanie St. Wyspiańskiego, – tu powstał utwór; Kościół oo. Franciszkanów 
– polichromie i witraże St. Wyspiańskiego, stacje męki pańskiej Józefa Mehoffera, Muzeum St. Wyspiańskiego na ulicy Kanonicznej, 
Kościół na Skałce – groby St. Wyspiańskiego J. Malczewskiego;  Muzeum Młodej Polski „Rydlówka” w Bronowicach – miejsce akcji 
„Wesela”, czas wolny. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

P 64. K R A K Ó W  1 dzień /Tyle teatrów w jednym mieście/ 
 

12.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - spacer z pilotem wokół Wawelu, przejście ulicą Grodzką do Rynku, czas wolny 
na Starym Mieście. Późnym popołudniem spektakl teatralny. Do wyboru: Teatr Stary, Bagatela, Groteska, Słowackiego. Orientacyjny 
powrót z  wycieczki godz. 21.30 /uzależniony od godziny spektaklu/. 
 

UWAGA: koszt wycieczki jest związany i uzależniony od ceny biletów wstępu. Na bieżąco służymy aktualnym repertuarem teatrów. 
Jesteśmy w stanie zaproponować spektakl dostosowany do każdej grupy wiekowej. 

 

P 65. K R A K Ó W  1 dzień /Królowie na Wawelu/ 
 

8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/  Kraków - wycieczka przeznaczona jest dla uczniów klas I-IV. Uczestnicy  będą mogli 
zapoznać się z opisami ceremonii koronacyjnych, zaślubin, pogrzebów i przyjmowania hołdów na Wawelu i Rynku Krakowskim oraz jak 
wyglądały turnieje rycerskie. Spacer Drogą Królewską na Wawel. Zwiedzanie Skarbca ze Zbrojownią, Katedry z grobami królewskimi, 
Dzwon Zygmunta. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

 
P 66. K R A K Ó W  1 dzień /PARK WODNY i Centrum Sztuki Japońskiej/ 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - po drodze w ramach przystanku zwiedzanie Klasztoru w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Przejazd do Krakowa i 60 minut zabawy w najnowocześniejszym krakowskim kompleksie basenów. Następnie wizyta w 
Centrum Sztuki Japońskiej – program edukacyjny „Japonia wczoraj i dziś” - zajęcia w galerii dawnej sztuki japońskiej, prezentacja 
komputerowa dotycząca podstawowych wiadomości o Japonii, krzyżówki, praktyczna lekcja origami. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

 
 
26. 

 



P 67. K R A K Ó W  1 dzień /Archeologia na żywo w muzeum / 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - po drodze, w ramach przystanku zwiedzanie Wadowic /Rynek, Bazylika, 
„ścieżki papieskie”/. Przejazd do Krakowa. Oferta oświatowa Muzeum Archeologicznego  stanowi uzupełnienie programów nauczania w 
szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach. 
 

Oferta obejmuje dwa wybrane elementy z czterech podanych poniżej: 
1. Zwiedzanie wystaw czasowych i stałych z pracownikiem muzeum. 
2. Lekcje na wystawach. 
3. Zajęcia fakultatywne, ilustrowane filmami, przeźroczami i zabytkami. 
4. Warsztaty – przebieg zajęć ustalamy indywidualnie dopasowując je do wieku i potrzeb uczestników. Poszczególne programy trwają 
2,5-5 godzin. Potem proponujemy grupie spacer wokół Wawelu i po Rynku Krakowskim. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach 

13 - 17 osób  płatnych    145,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    125,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    109,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      95,90 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      89,90 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 68. K R A K Ó W  1 dzień /Dwór w Branicach – zajęcia w oparciu o Muzeum Archeologiczne w 

Nowej Hucie/ 
 

8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - po drodze, w ramach przystanku zwiedzanie Wadowic /Rynek, Bazylika, 
„ścieżki papieskie”/. Przejazd do Dworu w Branicach. Do wyboru jeden z sześciu tematów zajęć: 
 

1. Historię garncarstwa. 
2. Pierwszych rolnicy w okolicach Nowej Huty. 
3. Zdobycze epoki brązu. 
4. Kim byli Celtowie? 
5. Nasi przodkowie – Słowianie. 
6.Najstarszą architekturą murowaną w okolicach Nowej Huty. 

 
Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 

 

13 - 17 osób  płatnych    145,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    125,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    109,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      95,90 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      89,90 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 69. K R A K Ó W  1 dzień /Collegium Maius, Wawel i Planty/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/  Kraków - spotkanie z przewodnikiem krakowskim i spacer na Wawel, gdzie zwiedzimy: 
Katedrę – nawę główną, groby królewskie, Dzwon Zygmunta, Kryptę Srebrnych Dzwonów; Podziemną ekspozycję „Wawel zaginiony”. 
Następnie spacer Plantami do Collegium Maius, gdzie zwiedzimy najnowszą ekspozycję. Później przejdziemy na Rynek Główny 
/Sukiennice, Kościół Mariacki - z zewnątrz/ lub do wyboru „okno papieskie”. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 
 

13 - 17 osób  płatnych    159,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    139,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    119,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      99,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      94,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

27. 



SENSORYCZNY PARK DOŚWIADCZEŃ FIZYCZNYCH w 
Krakowie i CENTRUM   E X P E R Y M E N T  w GDYNI  
 
P 70. K R A K Ó W  1 dzień /Muzeum Podziemne Miasta Krakowa/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/  Kraków - spotkanie z przewodnikiem krakowskim i spacer na Wawel. Krótkie 
wprowadzenie na dziedzińcu głównym a następnie zwiedzamy Kryptę Srebnych Dzwonów. Schodzimy nad Wisłę na godzinny rejs 
połączony ze zwiedzaniem Krakowa z pokładu statku. Spacer na Rynek Główny /Sukiennice, Kościół Mariacki - z zewnątrz/. Na koniec 
największa atrakcja - schodzimy 8 metrów pod poziom Starego Miasta i zwiedzamy Podziemne Muzeum Miasta Krakowa. Powrót do 
szkoły około godz. 18.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    167,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    147,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    127,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    107,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    102,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 71. K R A K Ó W  1 dzień /Tajemnice krakowskich klasztorów/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - Tyniec - spotkanie z przewodnikiem krakowskim, z którym zwiedzamy Opactwo 
oo. Benedyktynów  a następnie bierzemy udział w jednym z poniższych warsztatów: „W klasztornych murach”, „Tabliczka, zwój, kodeks i 
co dalej?” - od glinianej tabliczki po literaturę, „Historyczne początki Małopolski”, „Wieki ciemne i blaski średniowiecza”', „Przez style i 
epoki”' „Zajęcia archeologiczne dla młodzieży”, „W średniowiecznym skryptorium”. Przejazd do Opactwa oo. Kamedułów na Bielanach 
/pod same opactwo podchodzimy w ciągu kilku minut pieszo a ze względu na fakt, iż kobiety są wpuszczane do środka jedynie 12 dni w 
roku, to poprzestajemy na rysie historycznym pilota i wracamy do autokaru/. Jedziemy do Mogiły do Opactwa oo. Cystersów 
/zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem – zakonnikiem/. Powrót do szkoły około godz. 18.30 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    155,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    135,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    115,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      95,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      92,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

UWAGA: TO NIE JEST PIELGRZYMKA! BARDZO NIEWIELU Z NAS ZWIEDZAŁO OPACTWA LUB KLASZTORY. ZAPRASZAMY ZATEM ZA FURTĘ 
KLASZTORNĄ. ZAPEWNIAM, ŻE ZADZIWIMY ZARÓWNO PAŃSTWA JAK I MŁODZIEŻ 

 

P 72. K R A K Ó W  1 dzień 

/Sensoryczny Park Edukacyjny – Muzeum Lotnictwa – Muzeum Podziemne Miasta Krakowa/ 
     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - spacer na Rynek Główny Starego Miasta, gdzie zobaczymy Kościół Mariacki i 
Sukiennice - z zewnątrz, schodzimy 8 metrów pod poziom rynku i zwiedzamy Podziemne Muzeum Miasta Krakowa.  Następnie 
warsztaty – zabawa w Ogrodzie Doświadczeń Fizycznych, pierwszym tego typu sensorycznym parkiem edukacyjnym w Polsce. Tu fizyka i 
jej prawa są na wyciągnięcie ręki pośród 4 hektarów zieleni. Fantastyczna zabawa dla małych i dużych, od 5 do 105 lat!!! Na koniec 
przejazd i zwiedzanie Muzeum Lotnictwa /wspaniały obiekt po rekostrukcji i przebudowie/. Powrót do szkoły około godz. 18.30 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    169,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    149,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    129,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    109,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    104,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

28. 

 



P 73. K R A K Ó W  1 dzień 

/ Muzeum Fabryka Schindlera, Kazimierz, Centrum Sztuki Japońskiej/ 
 

OFERTA SKIEROWANA DO UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PORUSZAJĄCA KWESTIĘ TOLERANCJI 
     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - spotkanie z przewodnikiem krakowskim i przejście na Rynek Główny Starego 
Miasta, gdzie zobaczymy Kościół Mariacki i Sukiennice - z zewnątrz. Następnie przejście do Muzeum Fabryki Schindlera – zwiedzanie 
tego jedynego w swoim rodzaju obiektu. Kolejnym punktem programu jest Centrum Sztuki Japońskiej, gdzie młodzież weźmie udział w 
warsztatach z kaligrafii i zapozna się z samym muzeum. Na koniec proponujemy spacer urokliwymi ulicami krakowskiego Kazimierza. 
Powrót do szkoły około godz. 18.30 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    164,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    144,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    124,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    104,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      99,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 74. K R A K Ó W  1 dzień /Centrum Sztuki Japońskiej, Sensoryczny Park Edukacyjny/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/  Kraków - spotkanie z przewodnikiem krakowskim i spacer na Rynek Główny Starego 
Miasta, gdzie zobaczymy Kościół Mariacki i Sukiennice - z zewnątrz. Przejście na Wawel – zwiedzanie dziedzińca oraz Krypty Srebrnych 
Dzwonów. Następnie  Centrum Sztuki Japońskiej, gdzie młodzi też weźmie udział w warsztatach z kaligrafii i zapozna się z samym 
muzeum. Na koniec  warsztaty – zabawa w Ogrodzie Doświadczeń Fizycznych, pierwszym tego typu sensorycznym parkiem 
edukacyjnym w Polsce. Tu fizyka i jej prawa są na wyciągnięcie ręki pośród 4 hektarów zieleni. Fantastyczna zabawa dla małych i dużych, 
od 5 do 105 lat!!! Powrót do szkoły około godz. 18.30 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    164,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    149,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    119,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      99,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      94,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 75. K R A K Ó W  1 dzień /Wawel, rejs statkiem i zaczarowany Kazimierz/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - spotkanie z przewodnikiem krakowskim i idziemy na Wawel – zwiedzamy 
dziedziniec, Katedrę. Zobaczymy Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie oraz  Krypty Srebrnych Dzwonów – miejsce spoczynku m.in.  
marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pary prezydenckiej po katastrofie z 10 kwietnia 2010 roku. Następnie schodzimy na przystań i 
płyniemy statkiem, na którym będziemy mogli podziwiać Kraków od strony rzeki Wisły. Naszą wycieczkę zakończymy na Rynku Starego 
Miasta, gdzie zobaczymy Kościół Mariacki oraz Sukiennice - z zewnątrz. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    164,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    149,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    119,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      99,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      94,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 76. P I E N I N Y  1 dzień /Szaflary, Bukowina Tatrzańska lub Białka Tatrzańska oraz Pieniny/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Szaflary lub Bukowina Tatrzańska lub Białka Tatrzańska/ Baseny termalne - w cenie 120 
minut na basenach, można dokupić więcej czasu. Następnie przejazd w Pieniny i spacer z przewodnikiem na jednej z wybranych tras. Do 
wyboru: zwiedzanie zamku w Czorsztynie, rejs do zamku w Niedzicy i spacer po zaporze lub przejazd do Wąwozu Homole i zwiedzanie 
Szczawnicy połączone z wizytą w pijalni wód mineralnych. Powrót do szkoły około godz. 20.00 
 

29. 
 



W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    205,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    185,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    165,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    145,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    139,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 77. P I E N I N Y  1 dzień /Spływ Dunajcem/ uwaga możliwa zamiana na R A F F T I N G / 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielsk-Białej/ Dębno - zwiedzanie zabytkowego kościółka. Następnie zwiedzanie zamku w Niedzicy 
zwanego niegdyś zamkiem Dunajec, który jest jednym z najpiękniejszych w Polsce zabytków architektury obronnej. Spacer po zaporze. 
Przejazd do Sromowców Niżnych – spływ przełomem Dunajca na tratwach lub spływ na pontonach / po przeliczeniu aktualnych cen /Na 
koniec zwiedzanie Szczawnicy połączone z wizytą w pijalni wód mineralnych.  Powrót do szkoły około godz. 20.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    229,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    209,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    189,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    169,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    164,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 
 

UWAGA: cena spływu jest skalkulowana dla uczniów szkół podstawowych, dopłata dla uczniów gimnazjum 8zł/os, dla uczniów szkół 
średnich 15zł/os 

 

P 78. P I E N I N Y  1 dzień /Zamek na skale i po drabinach na Trzy Korony/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Łopuszna zwiedzanie muzeum ks. Tisznera.  Następnie zwiedzanie zamku w Niedzicy 
zwanego niegdyś zamkiem Dunajec, który jest jednym z najpiękniejszych w Polsce zabytków architektury obronnej. Spacer po zaporze. 
Przejazd do Sromowców Niżnych – wyjście na Trzy Korony. Ostatni odcinek pokonuje się po drabinkach. Schodzimy do Krościenka. 
Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    205,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    185,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    165,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    145,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    139,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 
        4 wycieczki 1 dniowe do Z A K O P A N E G O  P79, P80, P81 i P82 w tej samej cenie 

  

P 79. Z A K O P A N E  1 dzień /Tatry – część szlaku papieskiego/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Zakopane - spacer Doliną Chochołowską do schroniska; Wywierzyska – jeden z 
tatrzańskich cudów natury. Powrót do Zakopanego i wyjazd kolejką na Gubałówkę, zejście do Zakopanego i spacer po Krupówkach 
zakończony wizytą w Sanktuarium na Krzeptówkach.  Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    179,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    159,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    139,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    119,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    113,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

30. 



H Y D R O P O L I S, HUMANITARIUM, AFRYKARIUM, 
SkyTOWER i Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu 
 
P 80. Z A K O P A N E  1 dzień /Niezapomniane wrażenia z penetrowania Jaskini Mroźnej/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Zakopane - spacer Doliną Kościeliską, wejście do Jaskini Mroźnej – nawet latem warto 
zabrać ciepłą kurtkę i odpowiednie obuwie. Powrót do Zakopanego i wyjazd kolejką na Gubałówkę, zejście do Zakopanego i spacer po 
Krupówkach zakończony wizytą w Sanktuarium na Krzeptówkach.  Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 

P 81. Z A K O P A N E  1 dzień /Morskie Oko – jeden z cudów tatrzańskiej przyrody/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Zakopane - spacer z Łysej Polany do Morskiego Oka /możliwość zjedzenia drugiego 
śniadania lub obiadu w słynnym tatrzańskim schronisku/, spacer wokół jeziora, zejście do autokaru.  Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

P 82. Z A K O P A N E  1 dzień /Tatrzański mini max, czyli wszystkiego po trochu... / 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Zakopane - Jaszczurówka – zwiedzanie zabytkowego kościółka, przejazd koło Nosala oraz 
Wielkiej Krokwi, Muzeum Tatrzańskiego Parku Narodowego – wystawa fauny i flory Tatr /istnieje możliwość projekcji filmu o przyrodzie 
Tatr/, zabytkowy kościół i cmentarz na Pęksowym Brzyzku. Wyjazd kolejką na Gubałówkę i zejście do Zakopanego. Czas wolny na 
Krupówkach.  Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 

P 83. Z A K O P A N E  1 dzień /termy: Szaflary, Bukowina Tatrzańska lub Białka Tatrzańska/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Szaflary lub Bukowina Tatrzańska lub Białka Tatrzańska/. Baseny termalne - w cenie 120 
minut na basenach, można dokupić więcej czasu. Przejazd do Zakopanego:  Jaszczurówka – zwiedzanie zabytkowego kościółka, przejazd 
koło Nosala oraz Wielkiej Krokwi, zabytkowy kościół i cmentarz na Pęksowym Brzyzku. Czas wolny na Krupówkach.  Powrót do szkoły 
około godz. 19.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    189,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    169,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    149,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    129,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    123,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 84. Z A K O P A N E  1 dzień /Spacer pod Giewontem/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Zakopane - zwiedzanie zabytkowego kościółka i cmentarza na Pęksowym Brzyzku, 
przejazd autokarem do Doliny Strążyskiej, spacer doliną aż do Siklawicy /jednego z najpiękniejszych tatrzańskich wodospadów/. 
Odpoczynek i możliwość zjedzenia drugiego śniadania w schronisku. Przejście w kierunku Czerwonej Przełęczy /dla chętnych  10 
minutowa wspinaczka na Sarnią Skałę – piękny punkt widokowy/, dalej Drogą pod Reglami wędrówka do schroniska na Kalatówkach. 
Tam odpoczynek i zejście do Kuźnic a następnie do Murowańca, gdzie czeka na nas autokar. Czas wolny na Krupówkach.  Powrót do 
szkoły około godz. 19.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki,, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    175,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    155,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    135,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    115,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    109,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

UWAGA: powyższa trasa to namiastka „tatrzańskiej  wspinaczki” a jednocześnie trochę więcej niż sam spacer Doliną Chochołowską czy 
Kościeliską. Zobaczymy prawie wszystkie formy przyrody Tatr. Po drodze mamy schronisko i możliwość odpoczynku. Cała trasa to ok. 3,5 
godziny marszu.                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                             31. 

 



P 85. Z A K O P A N E  1 dzień /Dolina Strążyska, Siklawica, Dolina ku Dziurze, Jaskinia Dziura/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Zakopane - zwiedzanie zabytkowego kościółka i cmentarza na Pęksowym Brzyzku, 
przejazd autokarem do Doliny Strążyskiej, spacer doliną aż do Siklawicy /jednego z najpiękniejszych tatrzańskich wodospadów/. 
Odpoczynek i możliwość zjedzenia drugiego śniadania w schronisku. Przejście w kierunku Doliny ku Dziurze - wejście do jednej z 
ciekawszych jaskiń/warto zabrać sweter i odpowiednie obuwie/. Przejazd do Zakopanego, czas wolny na Krupówkach.  Powrót do szkoły 
około godz. 19.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    175,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    155,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    135,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    115,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    109,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 86. O Ś W I Ę C I M  1 dzień 

/Muzeum Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu oraz w Brzezince/ 
     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Oświęcim - zwiedzanie z edukatorem, z indywidualnymi systemami głośnomówiącymi w 
grupach najpierw Muzeum w Oświęcimiu, następnie projekcja filmu dokumentalnego „Wyzwolenie obozu”,  przejazd do Brzezinki i 
zwiedzanie drugiej części Muzeum. Powrót do szkoły około godz. 14.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach oraz wiązankę kwiatów pod „Ścianę Śmierci”, indywidualny system głośnomówiący. 

 

13 - 17 osób  płatnych   109,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    99,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    79,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    69,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    64,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 87. O P O L E  1 dzień /Wyspa Bolko, Ogród zoologiczny i Stare Miasto, Góra św. Anny/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Góra św. Anny - Pomnik i Muzeum Powstań Śląskich.  Przejazd do Opola: wyspa Bolko, 
Ogród zoologiczny, spacer z pilotem po Starym Mieście. Powrót do szkoły około godz. 20.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych     185,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych     165,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych     129,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych     109,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych     104,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 88. W Y G I E Ł Z Ó W  1 dzień /Ruiny Zamku na Lipowcu i Skansen Wsi Małopolskiej/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Wygiełzów - zwiedzanie z przewodnikiem Skansenu Wsi Małopolskiej oraz ruin Zamku 
na Lipowcu – dawnej siedziby biskupów krakowskich, wyjście na basztę, czas wolny i możliwość zjedzenia drugiego śniadania w 
autentycznej Karczmie. Powrót do szkoły około godz. 16.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 
 

Zespół JASKIŃ w Kadzielni, OCEANIKA w Chrustach 
i  wystawa  L e o n a r d o  da  Vinci  w  Chęcinach 

32. 
 



Energetyczne Centrum Nauki, Zamek w Chęcinach i 
Centrum Geoedukacji także w G. Świętokrzyskich 

 
13 - 17 osób  płatnych    119,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych      99,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych      79,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      69,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      65,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 89. W Y G I E Ł Z Ó W  1 dzień 

/Warsztaty w Skansenie Wsi Małopolskiej  i Ruiny Zamku na Lipowcu/ 
     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Wygiełzów - zwiedzanie z przewodnikiem Skansenu Wsi Małopolskiej oraz wybrane 
warsztaty. Spacer do ruin Zamku na Lipowcu – dawnej siedziby biskupów krakowskich, wyjście na basztę, czas wolny i możliwość 
zjedzenia drugiego śniadania w autentycznej Karczmie. Powrót do szkoły około godz. 16.00 
Zespół pracowników merytorycznych Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie przygotował lekcje muzealne o charakterze 
warsztatowym, które nawiązują do szkolnego programu nauczania z zakresu środowiska, historii, geografii i plastyki. Zajęcia adresowane 
są do uczniów klas I-VI. Odbywają się w zabytkowych obiektach Skansenu. Trwają ok. 60 minut. 
 

Tematy wybranych warsztatów: 
- Od ziarenka do bochenka – dzieci poznają proces pozyskiwania ziarna, mielenie zboża na mąkę, robienie kaszy, pieczenie chleba wg 
tradycyjnych sposobów. Dzieci samodzielnie będą młócić, mielić i obtłukiwać ziarna na kaszę; 
- Nie święci garnki lepią – dzieci poznają techniki obróbki gliny i próbują swoich sił w lepieniu i toczeniu naczyń na kole garncarskim. 
Zapoznają się z historią garncarstwa w regionie i tradycjami wyrobów garncarskich; 
- Jak to ze lnem było... - tematem zajęć jest obróbka lnu w gospodarstwie chłopskim i sposoby wykorzystania pochodnych siemienia 
lnianego do wyrobu oleju, słomy lnianej, wyrobów przędzalniczych. Praktyczne zajęcia przy mieleniu, kądzieli oraz w olejarni. 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    132,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    112,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych      92,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      82,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      77,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA OGNISKA Z PIECZENIEM KIEŁBASEK! 
 

P 90. W A D O W I C E  1 dzień /Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Wadowice - zwiedzanie rozpoczynamy od najnowocześniejszego multimedialnego 
Muzeum Papieskiego, następnie zwiedzimy Starą Bazylikę a po niej Nową Bazylikę. Na koniec zapraszamy na degustację słynnych 
papieskich kremówek. Powrót do szkoły około godz. 14.00 
 

... George Weigel, autor najczęściej cytowanej biografii Jana Pawła II pt. „Świadek nadziei” odwiedził Muzeum Dom Rodzinny Ojca 
Świętego Jana Pawła II i zwiedził nową wystawę, którą określił, jako fenomenalną. Przemierzając kolejne etapy ekspozycji nie krył 
podziwu i zainteresowania eksponatami i scenografią...” 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach 

13 - 17 osób  płatnych  109,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    89,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    75,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    65,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    59,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

Ekspozycja powiększyła się z dawnych 200 do 1200m kw. na czterech kondygnacjach, m.in. dzięki powiększeniu i zaadoptowaniu piwnic 
oraz poddasza. Liczne multimedia, animacje i zaskakująco autentyczne elementy ekspozycji mamy nadzieję, że oddają żywy charakter 
spotkań Jana Pawła II z drugim człowiekiem...                                                                                                                                                           

33. 

 



P 91. R A D Z I O N K Ó W  1 dzień /Lekcja regionalizmu w Muzeum Chleba/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Radzionków - Muzeum Chleba -  zwiedzanie tematycznej ekspozycji maszyn i urządzeń, 
narzędzi, elementów wyposażenia wnętrz. Zapoznanie się z występującymi u nas gatunkami zbóż /mini poletka na powietrzu/. Projekcja 
filmu oraz własnoręczne formowanie i wypiek pieczywa. Powrót do szkoły około godz. 15.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    139,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    119,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych      99,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      84,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      79,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 
Cokolwiek byśmy nie napisali, to i tak nie odda to wspaniałej atmosfery, jaka tam panuje. Zarówno dorośli, jak i dzieci wracają  
oczarowani tym miejscem i ludźmi, którzy bazując na swoim ponad dwudziestoletnim doświadczeniu i pasji, dbają o zachowanie 
tradycji i przekazywanie jej młodszym pokoleniom. 
 

P 92. R A D Z I O N K Ó W  1 dzień /Muzeum Chleba oraz AQUAPARK w Tarnowskich Górach/ 

     
8.30 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Tarnowskie Góry - Park Wodny /1 godzina zabawy w AQUAPARKU/ Radzionków - 
Muzeum Chleba -  zwiedzanie tematycznej ekspozycji maszyn i urządzeń, narzędzi, elementów wyposażenia wnętrz. Zapoznanie się z 
występującymi u nas gatunkami zbóż /mini poletka na powietrzu/. Projekcja filmu oraz własnoręczne formowanie i wypiek pieczywa. 
Powrót do szkoły około godz. 18.30 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    154,90 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    134,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    114,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      94,90 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      89,90 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 93. R A D Z I O N K Ó W  1 dzień /Muzeum Chleba oraz sztolnia w Tarnowskich Górach/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Tarnowskie Góry - zwiedzanie Sztolni Czarnego Pstrąga - 600m podziemnej trasy 
pokonywanej w łodziach przy blasku lamp karbidowych. Radzionków - Muzeum Chleba -  zwiedzanie tematycznej ekspozycji maszyn i 
urządzeń, narzędzi, elementów wyposażenia wnętrz. Zapoznanie się z występującymi u nas gatunkami zbóż /mini poletka na powietrzu/. 
Projekcja filmu oraz własnoręczne formowanie i wypiek pieczywa. Powrót do szkoły około godz. 18.30 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    154,90 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    134,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    114,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      94,90 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      89,90 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 94. C H O R Z Ó W  1 dzień /Ogród zoologiczny/ 

     
9.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Chorzów - spacer po Ogrodzie zoologicznym, który zajmuje 49 ha, posiada wiele 
nowoczesnych pawilonów i wybiegów umożliwiających oglądanie egzotycznych zwierząt niemalże w ich naturalnym środowisku. Od lipca 
2015 roku można stanąć oko w oko z groźnymi drapieżnikami, ponieważ kraty klatek zastąpiono pancernymi szybami, czas wolny. Powrót 
do szkoły około godz. 15.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 
34. 

 



13 - 17 osób  płatnych    94,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    89,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    74,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    64,50 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    60,50 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 95. C H O R Z Ó W  1 dzień /Planetarium i Ogród zoologiczny/ 

     
9.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Chorzów - spacer po Ogrodzie zoologicznym, który zajmuje 49 ha, posiada wiele 
nowoczesnych pawilonów i wybiegów umożliwiających oglądanie egzotycznych zwierząt niemalże w ich naturalnym środowisku. Od lipca 
można stanąć oko w oko z groźnymi drapieżnikami, ponieważ kraty klatek zastąpiono pancernymi szybami. Seans w Planetarium - 
zbudowane na najwyższym wzniesieniu w parku wraz z pomnikiem swojego patrona Mikołaja Kopernika. Powrót do szkoły około godz. 
16.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    114,90 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    104,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych      84,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      74,90 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      69,90 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 96. C H O R Z Ó W  1 dzień 

/LEKCJA GEOGRAFII I ATRONOMII w Planetarium oraz zwiedzanie Obserwatorium / 
     
9.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Chorzów -  Planetarium - seans edukacyjny dla klas V-VI szkół podstawowych oraz 
gimnazjum - tematyka do uzgodnienia. Zwiedzanie Obserwatorium, wystawy czasowej oraz do wyboru stacji klimatologicznej lub stacji 
sejsmologicznej wraz z przewodnikiem naukowym Planetarium, czas wolny. Powrót do szkoły około godz. 16.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    114,90 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    104,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych      84,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      74,90 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      69,90 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 97. C H O R Z Ó W  1 dzień /Śląskie WESOŁE MIASTECZKO na maxa/ 

     
8.30 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Chorzów - wspaniała zabawa w Parku Rozrywki - gwarantujemy niezapomniane 
przeżycia!!!Powrót do szkoły około godz. 17.30 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    154,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    144,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    124,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    114,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    108,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 
UWAGA: W cenę wliczono karnet do Parku Rozrywki, który daje możliwość skorzystania z zainstalowanych 10-ciu NOWYCH 
URZĄDZEŃ!!! 
 

P 98. G Ó R K I  M A Ł E – P A K I E T    M A X 1 dzień /DOM CHLEBA i pieczenie kiełbasek/ 
Proponujemy niezwykłą lekcję regionalizmu. Wrócimy do korzeni i codziennego życia górali beskidzkich, jakie prowadzili jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu. Jeżeli chcecie poznać historię i tradycję mieszkańców Podbeskidzia, zobaczyć jak wyglądały niezwykłe maszyny 
rolnicze naszych dziadków, jak wyglądała praca na gospodarstwie, poznać tajniki pszczelarstwa oraz  samodzielnie wykonać niektóre z 
prac gospodyni i gospodarza, to trafiłeś w dobre miejsce!!! 

35. 
 



„NIE ŚWIĘCI  G A R N K I  LEPIĄ”, „OD ZIARENKA DO    
BOCHENKA”, „ JAK TO ZE LNEM BYŁO” ? Wygiełzów 
 
 

9.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Górki Małe - wspaniałe warsztaty prowadzone przez pasjonatów z wieloletnim 
doświadczeniem. Uczestnicy poznają podstawy pszczelarstwa, zobaczą zabytkowe maszyny i urządzenia rolnicze, nauczą się młócić 
cepami i mleć zboże w żarnach. Dowiedzą się jak powstaje chleb. Własnoręcznie ubiją śmietanę, zrobią masło, ser... i podpłomyki. Na 
koniec będą degustować to, co zrobili w wiejskiej chacie przy wielkich stołach. Będzie miód, ser, masło, smalec, śmietana, ogórki 
kiszone... do tego nasze podpłomyki i gorąca kawa zbożowa. By zabawa za szybko się nie skończyła, będzie też ognisko z pieczonymi 
kiełbaskami. Powrót do szkoły około godz. 14.00 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    125,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    108,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych      88,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      78,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      72,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 
 

Dla dzieci młodszych jest możliwa realizacja nieco skromniejszej wersji powyższego programu, tańszego o 8zł/os 
 

P 99. W R O C Ł A W   1 dzień / 3 programy, 1 cena + obiad w cenie wycieczki/ 

     
Ogólny plan dla wszystkich programów: 
 6.00                  zbiórka i wyjazd do Wrocławia 
 11.30-16.00    zwiedzanie Wrocławia /zgodne z wybranym programem/, obiad 
 16.00               wyjazd z Wrocławia 
 21.00               powrót do Bielska/ szkoły 
 

PROGRAM 1: Panorama Racławicka, Muzeum Narodowe, spacer nowym bulwarem nad Odrą, pokaz fontann 
PROGRAM 2: Ogród botaniczny, Ostrów Tumski, Stare Miasto, Stadion Piłkarski,  
PROGRAM 3: AFRYKARIUM, Ogród Japoński, Ostrów Tumski, most zakochanych 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, 2 kierowców, opiekę pilota - 
przewodnika na całej trasie wycieczki,  wyżywienie:  obiad /zupa i drugie danie/, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty 
drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w zwiedzanych obiektach. 
 

13 - 17 osób  płatnych    256,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    246,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    186,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    156,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    146,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 100. C Z Ę S T O C H O W A  1 dzień /Klasztor, Skarbiec, Sala rycerska, Bastion św. Rocha, 

mury obronne, Park Miniatur  Sakralnych/ 

     
7.30 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Częstochowa - spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie: Katedry, Sali Rycerskiej, 
Muzeum Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry, Bastionu św. Rocha, Skarbca, Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, Bazyliki 
Jasnogórskiej. Następnie przejazd do Parku Miniatur Sakralnych - zwiedzanie z przewodnikiem. Czas wolny na drugie śniadanie. Powrót 
do szkoły około godz. 18.30 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    159,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    139,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    119,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      89,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      84,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu 
 

UWAGA: Dla klas maturalnych proponujemy NOCNE CZUWANIE a zamiast Parku Miniatur Sakralnych – KOLACJĘ! 

36. 

 



P 101. P S Z C Z Y N A  1 dzień /Zamek oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej w  Jankowicach - 

żubry, świadkowie historii książąt pszczyńskich/ 

     
9.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Pszczyna - zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji głównej Zamku Książąt Pszczyńskich, 
spacer po przepięknych alejkach i mostach Parku Pałacowego, w dalszej części zwiedzanie Skansenu Wsi Pszczyńskiej /od izby chłopskiej 
po spichlerz i kuźnię/. Przejazd do Jankowic - nowo powstałej zagrody żubrów, gdzie na specjalnym wybiegu dzieci mogą zobaczyć 7 
żubrów i pospacerować z przewodnikiem po ścieżce ekologicznej /ok. 1,5 km, czas spaceru  ok. 45 min/. Ścieżka ta wije się wokół 
zagrody i wyposażona jest w specjalne tablice przedstawiające faunę i florę tego miejsca. 
Ta wycieczka, to żywa lekcja przyrody i historii!!! Powrót do szkoły około godz. 15.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    134,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    104,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych      84,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      74,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      67,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 
UWAGA: 
Wycieczka do Jankowic jest wyjątkowa, bo dzieci mogą skorzystać z wiedzy leśnika oraz odbyć spacer po ścieżce edukacyjnej OEE  
"Pszczyńskie żubry". Dla grup 30-50 os /zgłaszanych wcześniej/ proponujemy poza ofertą podstawową, lekcje biologii lub przyrody 
prowadzone przez leśnika lub ciekawy film do wyboru; dla grup do 20 os - specjalne warsztaty ekologiczne.  Dodatkowo można 
wzbogacić  wycieczkę o dwie nowe ekspozycje w Zamku Pszczyńskim oraz pojechać do Zimowego Dworku Książąt Pszczyńskich w 
Paprocanach. 

 

P 102. B E S K I D Y  1 dzień / Duża Pętla Beskidzka/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Szczyrk - Biały Krzyż - Wisła - Istebna - zwiedzanie Chaty Kawuloka, gdzie zobaczymy 
regionalne sprzęty i instrumenty w dawnym gospodarstwie domowym. Koniaków - to tu powstają słynne na cały świat "koronki 
koniakowskie". Przełęcz Koniakowska - Milówka - Węgierska Górka / zwiedzanie fortu "Wędrowiec"/. Żywiec. Powrót do szkoły około 
godz. 16.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    129,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    109,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych      89,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      79,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      69,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 103. B E S K I D Y  1 dzień 

/Biały lub zielony Kulig - Wisła Czarne, ciastko Adama "U Janeczki"/ 
     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Bystra - Szczyrk - Biały Krzyż - Wisła Malinka /skocznia narciarska, na której Adam 
Małysz stawiał swoje pierwsze kroki jako skoczek/, Wisła Czarne - przejazd zaprzęgami konnymi/saniami do góralskiej koliby, gdzie 
będzie ognisko z pieczeniem kiełbasek, pieczywo, herbata. Spacer po pierwszej zaporze wodnej na rzece Wiśle. Centrum Wisły - 
czekoladowa figura Adama Małysza w Domu Zdrojowym i "Ciacho mistrza Adama" w cukierni "U Janeczki", czas wolny. Powrót do 
szkoły około godz. 16.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, zaprzęgi konne/sanie, ognisko, kiełbasę, pieczywo, dodatki, 
ciastko w cukierni. 

15 - 29 osób  płatnych    126,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 44 osób  płatnych      96,00 zł/ + 3-4 osoby 100% rabatu/ 
45 - 89 osób  płatnych      84,00 zł/ + 4-8 osoby  100% rabatu/                        
90 - …. osób  płatnych      79,00 zł/ + 9 i więcej osób 100% rabatu/ 
 

uwaga tylko przy kuligach występują inne podziały ilościowe grup oraz inna ilość osób opieki ze 100% rabatem ze względu na 
pojemność wozów i sań 

37. 



P 104. B E S K I D Y  1 dzień /Biały lub zielony  k u l i g  w Wiśle Czarnym/ 

     
9.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Wisła Czarne - przejazd zaprzęgami konnymi/saniami do góralskiej koliby, gdzie będzie 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, pieczywo, herbata. Spacer po pierwszej zaporze wodnej na rzece Wiśle. Centrum Wisły - spacer z 
przewodnikiem, czas wolny. Powrót do szkoły około godz. 15.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, zaprzęgi konne/sanie, ognisko, kiełbasę, pieczywo, dodatki 

15 - 29 osób  płatnych    105,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 44 osób  płatnych      85,00 zł/ + 3-4 osoby 100% rabatu/ 
45 - 89 osób  płatnych      65,00 zł/ + 4-8 osoby  100% rabatu/                        
90 - …. osób  płatnych      59,00 zł/ + 9 i więcej osób 100% rabatu/ 
 

uwaga tylko przy kuligach występują inne podziały ilościowe grup oraz inna ilość osób opieki ze 100% rabatem ze względu na 
pojemność wozów i sań 

 

P 105. B E S K I D Y  1 dzień /Żywiec - Muzeum Browaru Żywieckiego i Góra Żar/ 

     
9.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Żywiec - zwiedzanie Browaru Książęcego. Zobaczymy nową wystawę multimedialną po 
kapitalnym remoncie Muzeum, które ponownie oddano do użytku w październiku 2016 roku. Na koniec jeszcze gra w kręgle i sok gratis. 
Przejazd na Górę Żar - wyjazd na szczyt najnowocześniejszą kolejką górską / zbiornik międzybrodzki, letni tor saneczkowy/, Panorama 
Beskidu Małego, czas wolny. Powrót do szkoły około godz. 15.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowi przewodnicy w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    144,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    124,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    104,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      94,90 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      90,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 
 

WYCIECZKI  1-dniowe P I E S Z E  GÓRSKIE: 
 

P 106. K L I M C Z O K - S Z Y N D Z I E L N I A  1 dzień 

     
8.00 Bielsko - Szczyrk Centrum /PKS/, Szczyrk /zabytkowy, drewniany kościół w Szczyrku Centrum, kościółek "Na górce" i cudowna grota, 
Klimczok /herbata; istnieje możliwość zjedzenia śniadania lub obiadu/, Szyndzielnia, Dębowiec. Powrót do Bielska-Białej autobusem 
MZK około godz. 16.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd PKS/MZK, opiekę przewodnika na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, herbatę w 
schronisku 

13 - 17 osób  płatnych    63,90 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    59,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    49,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    44,90 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    39,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 107. S Z Y N D Z I E L N I A - B Ł A T N I A  1 dzień 

     
8.00 Bielsko - pętla autobusowa dolnej stacji kolejki linowej na Szyndzielnię /MZK/, Dębowiec, Szyndzielnia, Klimczok, Błatnia /herbata 
w schronisku; istnieje możliwość zjedzenia śniadania lub obiadu/, zejście do Brennej. Powrót do Bielska-Białej autobusem PKS około 
godz. 16.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd PKS/MZK, opiekę przewodnika na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, herbatę w 
schronisku 

13 - 17 osób  płatnych    73,90 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    69,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    49,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    44,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    39,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 
 
38. 



P 108. W A G O N I K I E M   N A  S Z Y N D Z I E L N I Ę  1 dzień 

     
8.00 Bielsko - dolna stacja kolejki linowej na Szyndzielnię /MZK/, wyjazd wagonikami na Szyndzielnię, Klimczok /herbata w schronisku; 
istnieje możliwość zjedzenia śniadania lub obiadu/, zejście do Szczyrku Biłej.  Powrót do Bielska-Białej autobusem PKS około godz. 15.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd PKS/MZK, opiekę przewodnika na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, herbatę w 
schronisku, bilet na kolejkę linową. 

13 - 17 osób  płatnych    73,90 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    69,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    49,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    44,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    39,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

P 109. S K R Z Y C Z N E  1 dzień 

     
8.00 Bielsko - Lipowa /PKS/, Skrzyczne /herbata w schronisku; istnieje możliwość zjedzenia śniadania lub obiadu/, zejście do Szczyrku - 
zabytkowy, drewniany kościół w Szczyrku Centrum, wejście do kościółka "Na górce" oraz do "cudownej groty". Powrót do Bielska-Białej 
autobusem PKS około godz. 16.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd PKS, opiekę przewodnika na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, herbatę w schronisku 

 

13 - 17 osób  płatnych    73,90 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    69,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    49,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    44,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    39,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 110. N O W Y M  wyciągiem krzesełkowym na S K R Z Y C Z N E  1 dzień 

     
8.00 Bielsko - Szczyrk /PKS/ - wejście do kościółka "Na górce" oraz "cudownej groty", przejście pod stację dolną kolejki, wyjazd NOWYM 
wyciągiem krzesełkowym na Skrzyczne /przesiadka na stacji pośredniej na Jaworzynie/, godzina czasu wolnego w schronisku, zejście 
spacerkiem do Ostrego /ok. 1,40h/. Powrót do Bielska-Białej autobusem PKS około godz. 15.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd PKS, opiekę przewodnika na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, bilety na wyciąg 
krzesełkowy. 

13 - 17 osób  płatnych    99,90 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    89,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    69,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    59,90 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    56,90 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 111. B A R A N I A  G Ó R A  1 dzień 

     
8.00 Bielsko - Wisła Czarne /PKS/, spacer wzdłuż Białej Wisełki,  wejście na Baranią Górę - po drodze atrakcja - WIEŻA WIDOKOWA 
/herbata w schronisku; istnieje możliwość zjedzenia śniadania lub obiadu/, zejście do Wisły Czarne przez Karolówkę /lub do Złatnej 
przez Skałkę/. Powrót do Bielska-Białej autobusem PKS około godz. 18.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd PKS, opiekę przewodnika na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, herbatę w schronisku 
 

13 - 17 osób  płatnych    89,90 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    79,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    59,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    49,90 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    46,90 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 112. R Y S I A N K A - HALA  L I P O W S K A  1 dzień 

     
7.00 Bielsko - Węgierska Górka /PKP/, Hala Lipowska, Rysianka /herbata w schronisku; istnieje możliwość zjedzenia śniadania lub 
obiadu/, zejście do  Złatnej. Powrót do Bielska-Białej autobusem PKS i pociągiem PKP około godz. 18.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd PKS/PKP, opiekę przewodnika na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, herbatę w 
schronisku. 
 

 
39. 



13 - 17 osób  płatnych    89,90 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    79,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    59,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    49,90 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    46,90 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 113. B A B I A  G Ó R A - MARKOWE   S Z C Z A W I N Y  1 dzień 

     
7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Przełęcz Krowiarki - wejście na najwyższy beskidzki szczyt Babią Górę 1725m npm 
/herbata w schronisku, istnieje  możliwość zjedzenia śniadania lub obiadu/ a następnie zejście do Zawoi. Powrót do szkoły autokarem 
około godz. 19.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę  przewodnika na 
całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, herbatę w schronisku. 
 

13 - 17 osób  płatnych    119,90 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych      99,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych      79,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      69,90 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      64,90 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 114. W Y J E C H A Ć  N A  C Z A N T O R I Ę? 1 dzień /nowe 4-osobowe kanapy/ 

     
9.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Ustroń - wyjazd NOWYM wyciągiem krzesełkowym na Czantorię, przejażdżka całoroczną 
rynną zjazdową na torze saneczkowym /1 zjazd w cenie/, wejście na szczyt, powrót i zjazd wyciągiem do Ustronia, wejście na Równicę 
/herbata w schronisku, istnieje możliwość zjedzenia śniadania lub obiadu/, czas wolny, zejście do Ustronia. Powrót do szkoły autokarem 
około godz. 15.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę  przewodnika na 
całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, herbatę w schronisku, bilety na wyciąg krzesełkowy, 1 
zjazd na torze saneczkowym. 

13 - 17 osób  płatnych    119,90 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych      99,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych      79,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      69,90 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      64,90 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 115. L E Ś N Y  P A R K  N I E S P O D Z I A N E K  1 dzień/U S T R O Ń... żubry w górach?/   
     
9.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Ustroń - Leśny Park Niespodzianek - na 15ha powierzchni znajduje się 3 kilometrowy pas 
leśnych ścieżek, które doprowadzą nas do żubrów, jeleni, kóz, świnek wietnamskich, saren i innych zwierząt. Niewątpliwie największą 
atrakcją Parku jest stacja ptaków drapieżnych /puszczyki, jastrzębie, sokoły, sowy, kanie, krogulce i inne/. Kolejną atrakcją jest Aleja 
Bajek, np. Bolka i Lolka, Kota w Butach, Królewny Śnieżki. Uczestnicy wezmą udział w pokazie lotów ptaków drapieżnych, zwiedzą 
sowiarnię oraz Muzeum Leśne, czas wolny. Powrót do szkoły  około godz. 15.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę  pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujętych w ofercie, 1 opakowanie karmy dla 
zwierząt/2os 

 13 - 17 osób  płatnych    109,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
 18 - 29 osób  płatnych      98,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
 30 - 39 osób  płatnych      78,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
 40 - 64 osób  płatnych      66,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
 65 - 90 osób  płatnych      59,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

3 wycieczki 1 dniowe / Czantoria, Skalica, Ustroń / P116, P117 i P118 w tej samej cenie 
 

P 116. C Z A N T O R I A  1 dzień /ścieżka przyrodniczo-leśna/    
     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Ustroń - wyjazd NOWYM wyciągiem krzesełkowym na Czantorię - obok górnej stacji 
wyciągu zaczyna się ścieżka przyrodniczo-leśna Czantoria, zejście ścieżką przez Rezerwat Leśny Czantorii,  Wielką Czantorię / schronisko 
turystyczne pod Czantorią/, Małą Czantorię do Ustronia. Powrót do szkoły około godz. 17.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę  pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety na wyciąg krzesełkowy, dodatkowych przewodników w  
zwiedzanych obiektach/ przewodnika – leśnika/.                                                                                                            
40. 



„ŚLADAMI OJCA M A T E U S Z A ” : REJS po WIŚLE, 
RAJD Melexami do Lessowej Doliny, PODZIEMNA 
TRASA TURYSTYCZNA  w   S A N D O M I E R Z U...  

 
13 - 17 osób  płatnych    106,50 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych      96,50 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych      76,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      64,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      57,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 117. S K A L I C A   1 dzień /ścieżka przyrodniczo-leśna/    
     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Ustroń - Ośrodek Leśnik - wykład /ok. 1h/ dotyczący tych elementów fauny i flory 
Beskidów, które młodzież zobaczy w czasie spaceru ścieżką przyrodniczo-leśną Skalica /ok. 3-4h/. Powrót do szkoły około godz. 16.00 
 

P 118. U S T R O Ń  1 dzień /Leśne Muzeum i Ośrodek Edukacji Ekologicznej/   
     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Istebna - zajęcia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, zwiedzanie wystawy, prelekcja 
dotycząca fauny i flory Beskidu Śląskiego, zabawa z rozpoznawaniem głosów, spacer ścieżką przyrodniczo-leśną. Przejazd do Chaty 
Kawuloka - zwiedzanie zabytkowej, góralskiej chaty z ekspozycją unikalnych instrumentów ludowych. Powrót do szkoły około godz. 
16.00 
 

P 119. R Ó W N I C A  1 dzień /Rollercoaster, Centrum Edukacji Ekologicznej, Koniaków/ 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ przejazd przez serpentyny Białego Krzyża do Istebnej. Spotkanie z leśnikiem 
prowadzącym warsztaty z zakresu "odgłosów z lasu" w Centrum Edukacji Ekologicznej. W zależności od pogody spacer z leśnikiem lub 
przewodnikiem po ścieżce edukacyjnej /od 500 do 2500m/. Przejazd do Koniakowa - opowieści o tym, jak powstaje ser i degustacja 
oscypków 2 szt./os. Przejazd na Równicę - dwa zjazdy po letnim torze saneczkowym. Powrót do szkoły około godz. 16.30 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę  pilota - 
przewodnika na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, 
dodatkowych przewodników w zwiedzanych obiektach /przewodnika - leśnika/. 
 

13 - 17 osób  płatnych    119,90 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych      99,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych      79,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      69,90 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      66,90 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

Za dopłatą można wzbogacić ofertę o interaktywną strzelnicę, park linowy lub kino 4D!!! 
 

P 120. Ł Ó D Ź  1 dzień /Polski Manchester/ 

     
6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Łódź - zwiedzanie najnowszego polskiego Muzeum - Fabryki - tu dowiesz się wszystkiego 
o procesie przetwarzania bawełny i produkcji tkanin. Zobaczysz i usłyszysz jak pracują oryginalne 100-letnie krosna. Przekonasz się jakie 
warunki panowały w fabryce 100 lat temu. Oprowadza nas przewodnik w XIX wiecznym stroju. Wchodzimy na teren 30 ha 
Manufaktury Izraela Poznańskiego - miasta w mieście. To musisz zobaczyć!!! Następnie przejazd i zwiedzanie Muzeum 
Archeologicznego i Etnograficznego. Na koniec spacer słynną ulicą Piotrowską. Powrót do szkoły około godz. 21.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę  pilota - 
przewodnika na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, 
dodatkowych przewodników w zwiedzanych obiektach. 
 

13 - 17 osób  płatnych    229,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    209,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    179,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    149,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    144,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/                                                       

 41. 



POLSKIE  ŚLADY  JANA  PAWŁA  II / wycieczki  P 121, P 122 i P 123/ 
OBNIŻONE CENY, ZWIĘKSZONA LICZBA BEZPŁATNYCH MIEJSC OPIEKI I DLA NIEZAMOŻNYCH 
UCZNIÓW I SĄ OBJĘTE PROMOCJĄ SEZONOWĄ /dotyczy rezerwacji dokonanych od 1.01-31.01.17/ 

 

P 121. Papież Jan Pawła II w Krakowie  1 dzień 
 
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Wadowice - Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II, Bazylika /z zewnątrz/. Przejazd do 
Krakowa: Collegium Novum UJ – student polonistyki, Collegium Maius – student wydziału teologicznego, Collegium Physicum – 
doktorat honoris causa, Pałac Biskupi na ulicy Franciszkańskiej – siedziba Biskupa i Kardynała Karola Wojtyły w latach 1964-1978, Dom 
Dziekański na ulicy Kanonicznej – mieszkanie, Muzeum Archidiecezjalne, Seminarium Duchowne, Kościół św. Floriana na Placu Matejki 
– miejsce wikariatu w latach 1949-1951; Kościół św. Stanisława Kostki – msza prymicyjna, ulica Tyniecka – krakowskie mieszkanie 
rodziny Wojtyłów, Zakłady „Solvay”na ulicy Zakopiańskiej – praca w okresie okupacji hitlerowskiej. Powrót do szkoły około godz. 18.00. 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę  pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    139,90 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    119,90 zł/ + 5 osób 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych      94,90 zł/ + 5 osób  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      82,90 zł/ + 6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      75,90 zł/ + 8-10 osób 100% rabatu/ 

 

P 122. Z A K O P A N E  1 dzień /Tatry – część szlaku papieskiego/ 

     
7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Wadowice - Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II, Bazylika /z zewnątrz/. Zakopane - 
spacer Doliną Chochołowską do schroniska; Wywierzyska – jeden z tatrzańskich cudów natury, Krzeptówki - Kościół konsekrowany 
przez Papieża. Powrót do Zakopanego i wyjazd kolejką na Gubałówkę, zejście do Zakopanego i spacer po Krupówkach /Kościół i 
cmentarz na Pęksowym Brzyzku/.  Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 

13 - 17 osób  płatnych    165,90 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    135,90 zł/ + 5 osób 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    115,90 zł/ + 5 osób  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych      95,90 zł/ + 6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych      89,90 zł/ + 8-10 osób 100% rabatu/ 

 

P 123. W A D O W I C E  1 dzień / Śladami Jana Pawła II / 

     
8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Wadowice - zwiedzanie najnowocześniejszego multimedialnego Muzeum Papieskiego 
/1200m kw. na 4 poziomach/ oraz Starej Bazyliki, spacer ulicami Wadowic - Gimnazjum, do którego uczęszczał Karol Wojtyła, Nowa 
Bazylika. Na koniec zapraszamy na degustację słynnych papieskich kremówek. Powrót do szkoły około godz. 14.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach. 
 

13 - 17 osób  płatnych    92,90 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    79,90 zł/ + 5 osób 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    63,90 zł/ + 5 osób  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    55,90 zł/ + 6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    52,90 zł/ + 8-10 osób 100% rabatu/ 

 
 

MUZEUM DOM  R O D Z I N N Y  JANA PAWŁA II, 
BAZYLIKA i SŁYNNE PAPIESKIE  K R E M Ó W K I...  
 
42. 



WYCIECZKI   2-dniowe A U T O K A R O W E: 
 

P 124. Z A K O P A N E  2  dni /Tatry – część szlaku papieskiego/ 

     
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Wadowice -  Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II, Bazylika /z zewnątrz/. 
Zakopane - spacer Doliną Chochołowską do schroniska; Wywierzyska – jeden z tatrzańskich cudów natury, Krzeptówki - Kościół 
konsekrowany przez Papieża. Powrót do Zakopanego i wyjazd kolejką na Gubałówkę, zejście do Zakopanego i spacer po Krupówkach 
/Kościół i cmentarz na Pęksowym Brzyzku/, czas wolny. Przejazd do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg. 
 

II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd autokarem na Łysą Polanę, spacer do Morskiego Oka /papieskie ścieżki/, powrót do 
autokaru i przyjazd do szkoły około godz. 19.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych  254,90 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych  234,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych  204,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych  184,90 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych  174,90 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 
 

Koszt organizacji ogniska z pieczeniem kiełbasek, pieczywem, dodatkami i jednorazową zastawą stołową to 10 zł/os 
 

P 125. Z A K O P A N E  2 dni /Tatrzański minimax, czyli wszystkiego po trochu/ 

     
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Łysa Polana - spacer do Morskiego Oka / możliwość zjedzenia drugiego 
śniadania w schronisku/, zejście do Łysej Polany, przejazd autokarem do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg. 
 

II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie Kościółka Na Jaszczurówce, przejazd obok Nosala i Wielkiej Krokwi. Muzeum TPN z 
wystawą fauny i flory Tatr, Kościółek i cmentarz na Pęksowym Brzyzku, wyjazd kolejką linowo-torową na Gubałówkę. Zejście do 
centrum Zakopanego, czas wolny na Krupówkach. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    249,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    229,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    199,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    179,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    174,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 
 

Koszt organizacji ogniska z pieczeniem kiełbasek, pieczywem, dodatkami i jednorazową zastawą stołową to 10 zł/os 
 

P 126. Z A K O P A N E  2 dni 

/część szlaku papieskiego - od Krzeptówek po Dolinę Chochołowską/ 
     
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Łysa Polana - spacer do Morskiego Oka / możliwość zjedzenia drugiego 
śniadania w schronisku/, zejście do Łysej Polany, przejazd autokarem do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg. 
 

II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd kolejką linowo-torową na Gubałówkę. Zejście do Zakopanego, przejazd do Sanktuarium na 
Krzeptówkach, następnie przejazd do Doliny Chochołowskiej, po drodze do schroniska - Wywierzyska /jeden z cudów natury w 
Tatrach/. Zejście do autokaru, w drodze powrotnej zwiedzanie Skansenu w Zubrzycy Górnej. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    249,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    229,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    199,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    179,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    174,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 
 
 

Koszt organizacji ogniska z pieczeniem kiełbasek, pieczywem, dodatkami i jednorazową zastawą stołową to 10 zł/os 
43. 

 



P 127. Z A K O P A N E  2 dni /Jaskinia Mroźna/ 

    
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Dolina Kościeliska - spacer do Jaskini Mroźnej /nawet latem pamiętajcie o 
zabraniu ciepłej kurtki i odpowiedniego obuwia!/, przejazd do Zakopanego, wyjazd kolejką linowo-torową na Gubałówkę. Zejście do 
Zakopanego - Kościółek i cmentarz na Pęksowym Brzyzku, czas wolny na Krupówkach, przejazd autokarem do pensjonatu, 
obiadokolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Łysej Polany - spacer do Morskiego Oka / możliwość zjedzenia drugiego śniadania w 
schronisku/, zejście do Łysej Polany.  Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    255,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    235,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    205,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    185,90 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    179,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 
 

                 Koszt organizacji ogniska z pieczeniem kiełbasek, pieczywem, dodatkami i jednorazową zastawą stołową to 10 zł/os 
 

P 128. P I E N I N Y  2 dni /Wąwóz Homole, Trzy Korony i Zamek w Czorsztynie/ 

     
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Krościenko - wejście na Trzy Korony, przejście szczytami najłatwiejszą i 
najbardziej malowniczą trasą górską do Czorsztyna. Zakwaterowanie w pensjonacie, obiadokolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Spacer i zwiedzanie ruin Zamku w Czorsztynie - twierdzy górującej nad Dunajcem; Wąwóz Homole 
oraz krótka trasa górska /do ustalenia z przewodnikiem/. Na koniec spacer po Szczawnicy połączony z wizytą w pijalni wód mineralnych. 
Powrót  do szkoły około godz. 19.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    259,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    239,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    214,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    189,90 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    184,90 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

                   Koszt organizacji ogniska z pieczeniem kiełbasek, pieczywem, dodatkami i jednorazową zastawą stołową to 10 zł/os 
 

 

P 129. P I E N I N Y  2 dni /Spływ przełomem Dunajca, duchy w Niedzicy, Wąwóz Homole/ 

lub HIT 2017 – ZAMIANA  S P Ł Y W U  TRATWAMI NA  R A F F T I N G  PONTONOWY 

     
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Niedzica - zwiedzanie zamku / Uwaga! Przed wejściem jest znak ostrzegający 
przed duchami!/, spacer po zaporze wodnej, spływ przełomem Dunajca /ok. 2h 15min/ do Szczawnicy /na życzenie klienta zapewniamy 
kapoki/. Przy zamianie spływu na raffting korygujemy cenę, grupa przechodzi szkolenie oraz otrzymuje kapoki, kaski i pagaje. Na 
każdym pontonie jest instruktor. W RAZIE PYTAŃ PROSZE DZWONIĆ: 501 295 530 Przejazd do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wąwóz Homole i krótka trasa górska /do ustalenia z przewodnikiem/. Szczawnica - spacer po 
górnym i dolnym Parku Zdrojowym połączony z wizytą w pijalni wód mineralnych. Powrót  do szkoły około godz. 19.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    304,90 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    279,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    249,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    229,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    224,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

UWAGA: oferta skalkulowana dla uczniów szkół podstawowych! Dopłaty do spływu dla uczniów gimnazjum 8zł/os, dla uczniów szkół 
średnich do 18 roku życia 15zł/os, Natomiast koszt organizacji ogniska z pieczeniem kiełbasek, pieczywem, dodatkami i jednorazową 

zastawą stołową to 10 zł/os 
44. 



Z I E L O N E  SZKOŁY od 525 zł 8 dni/6 nocy w 26 
OŚRODKACH NAD  M O R Z E M, W GÓRACH i NAD 
Jeziorami + transport, autokar 285 zł.*koszt dla 45 dzieci + 3 os. op 

P 130. P I E N I N Y  2 dni /Gondolami od zamku do zamku, Trzy Korony/ 

     
I dzień: 8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Czorsztyn - zwiedzanie zamku i wodna przeprawa stateczkiem lub gondolami 
przez zalew do Zamku w Niedzicy, spacer z pilotem po zaporze wodnej i historia zapory, możliwość zrobienia ciekawych zdjęć na tle 
graffiti 3D, czas wolny. Zakwaterowanie w pensjonacie, obiadokolacja, nocleg /możliwość zorganizowania ogniska  po wcześniejszej 
rezerwacji/. 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Z Czorsztyna przepiękną trasą górską przejście szczytami malowniczą trasą na Trzy Korony 
/końcowy odcinek pokonujemy wchodząc po drabinach/, zejście do Krościenka. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    264,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    244,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    209,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    189,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    184,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 131. P I E N I N Y  2 dni /Wyciągiem krzesełkowym na Palenicę/ 

     
I dzień: 8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Ludźmierz - zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego, przepiękne ogrody i film. 
Przejazd do Niedzicy i zwiedzanie zamku /uwaga! Przed wejściem jest znak ostrzegający przed duchami!/,  spacer po zaporze wodnej, 
czas wolny. Zakwaterowanie w pensjonacie, obiadokolacja, nocleg. 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Szczawnicy, spacer po górnym i dolnym Parku Zdrojowym połączony z wizytą w pijalni 
wód mineralnych. Wyjazd wyciągiem krzesełkowym na Palenicę i do wyboru 3 trasy górskie. Czas wolny w Krościenku /możliwość 
zjedzenia obiadu w regionalnej karczmie/. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    275,90 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    255,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    215,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    195,90 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    189,90 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 
 

Koszt organizacji ogniska z pieczeniem kiełbasek, pieczywem, dodatkami i jednorazową zastawą stołową to 10 zł/os 
 

P 132. Z  P I E N I N  do  K R Y N I C Y  2 dni 

/ponad 2000m przejażdżka w 6 os wagoniku na Jaworzynę Krynicką/ 
     
I dzień: 8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Łopuszna – zwiedzanie Domu Pamięci ks. Tisznera . Przejazd do Niedzicy i 
zwiedzanie zamku /uwaga! Przed wejściem jest znak ostrzegający przed duchami!/. Wyjście ze Sromowców Niżnych na Trzy Korony, 
zejście do Krościenka. Zakwaterowanie w pensjonacie, obiadokolacja, nocleg. 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Krynicy, wyjazd kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką /dł.2211m, różnica 
wzniesień 465m, czas przejazdu ok. 7min/. Zejście do Krynicy, spacer po deptaku zdrojowym połączony z wizytą w pijalni wód 
mineralnych oraz ich degustacją. Powrót do szkoły około godz. 18.30 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    309,90 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    289,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    259,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    229,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 

65 - 90 osób  płatnych    224,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/                                                      45. 



P 133. Z A K O P A N E  I  P I E N I N Y  2 dni /Morskie Oko i spływ Dunajcem lub RAFFTING/ 
 

I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Łysa Polana - spacer do Morskiego Oka /możliwość zjedzenia drugiego śniadania 
w schronisku/, zejście do Łysej Polany, przejazd autokarem do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg. 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Niedzicy - spacer po zaporze wodnej, Sromowce Kąty - spływ przełomem Dunajca do 
Szczawnicy /2h 15min/ -na życzenie klienta zapewniamy kapoki./ MOŻLIWA ZAMIANA SPŁYWU NA RAFFTING W PONTONACH info 
501 295 530 / Spacer po Szczawnicy połączony z wizytą w pijalni wód mineralnych, czas wolny. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie  
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    298,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    274,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    234,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    216,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    209,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

UWAGA: oferta skalkulowana dla uczniów szkół podstawowych! Dopłaty do spływu dla uczniów gimnazjum 8zł/os, dla uczniów szkół 
średnich do 18 roku życia 15zł/os, Natomiast koszt organizacji ogniska z pieczeniem kiełbasek, pieczywem, dodatkami i jednorazową 

zastawą stołową to 10 zł/os, przy wersji z RAFFTINGIEM skorygowanie cen, każdy otrzymuje: kapok, kask i pagaj + szkolenie. 
 

P 134. Z A K O P A N E  I  P I E N I N Y  2 dni /Dwa Parki Narodowe w pigułce - PPN i TPN/ 
 

I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Zakopane - zwiedzanie Kościółka Na Jaszczurówce, przejazd obok Nosala i 
Wielkiej Krokwi. Muzeum TPN z wystawą fauny i flory Tatr, Kościółek i cmentarz na Pęksowym Brzyzku, wyjazd kolejką liniowo-torową 
na Gubałówkę. Zejście do centrum Zakopanego, czas wolny na Krupówkach. Zakwaterowanie w pensjonacie, obiadokolacja, nocleg 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Pieniny - wyjście na Trzy Korony /możliwość wejścia z trzech różnych stron, w zależności od 
pogody i kondycji grupy/. Spacer po Krościenku lub Szczawnicy / do wyboru/. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    262,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    244,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    204,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    189,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    184,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

4 programy WYCIECZKI Wrocław 2 dniowej nr 135, 136, 137 i 138 w jednej cenie* 
 
P 135. W R O C Ł A W  2 dni – Panorama Racławicka, Aquapark, Ostrów Tumski 
 

I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Wrocław - w ramach 1 biletu zwiedzamy Panoramę Racławicką i Muzeum 
Narodowe / MN nieczynne w poniedziałki i wtorki/, następnie udajemy się do Ogrodu Botanicznego pięknego zarówno wiosną, latem 
jak i jesienią /warto odwiedzić wystawę multimedialną/, spacer po Ostrowie Tumskim - krainie kanałów, wysp i mostów, most 
zakochanych i spacer po zrewitalizowanym nabrzeżu Odry, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wrocław – Hala 1000 lecia i pokaz multimedialny fontann, przejazd do centrum, spacer po Starym 
Mieście / Ratusz, Fontanna, słynny pręgierz, Pomnik Aleksandra Fredry, Jatki, Kamienice Jaś i Małgosia i fascynujące poszukiwanie 
wrocławskich Krasnali/. Następne 2 godziny spędzimy w Aquaparku. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, nocleg*. 
 

13 - 17 osób  płatnych    369,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    349,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    309,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    269,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    262,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

*o zakwaterowaniu w hotelu*** decyduje termin zgłoszenia wycieczki i dostępność miejsc, po wykorzystaniu puli w hotelu *** grupy 
kwaterujemy w obiektach o standardzie turystycznym, do Muzeum Narodowego wchodzimy na bilet do Panoramy Racławickiej ale ten 
bilet nie obejmuje przewodnika po Muzeum – przewodnik jest płatny dodatkowo! 

46. 

 



P 136. W R O C Ł A W  2 dni 

/Panorama Racławicka, Aula Leopodina, grające fontanny, Afrykarium/ 
 

I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Wrocław - w ramach 1 biletu zwiedzamy Panoramę Racławicką i Muzeum 
Narodowe / MN nieczynne w poniedziałki i wtorki/, następnie udajemy się do Ogrodu Botanicznego pięknego zarówno wiosną, latem 
jak i jesienią /warto odwiedzić wystawę multimedialną/, spacer po Ostrowie Tumskim - krainie kanałów, wysp i mostów, pokaz światło-
dźwięk Wrocławskich Fontann w Parku Szczytnickim /dojazd na pokaz do godz. 18.00 realizujemy naszym autokarem, po godz. 18.30 
dojazd środkami komukacji miejskiej/, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wrocław - Afrykarium oraz spacer po Ogrodzie Zoologicznym, przejazd do centrum, zwiedzamy 
Uniwersytet Wrocławski i Aulę Leopoldina z wiekowym globusem a następnie Mauzoleum Piastów Śląskich. Powrót do szkoły około 
godz. 20.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, nocleg*. 
 

 

*o zakwaterowaniu w hotelu*** decyduje termin zgłoszenia wycieczki i dostępność miejsc, po wykorzystaniu puli w hotelu *** grupy 
kwaterujemy w obiektach o standardzie turystycznym, zwiedzanie Stadionu Piłkarskiego wymaga wcześniejszej rezerwacji, koszt 12zł/os;  
do Muzeum Narodowego wchodzimy na bilet do Panoramy Racławickiej ale ten bilet nie obejmuje przewodnika po Muzeum – 
przewodnik jest płatny dodatkowo! 
 

P 137. W R O C Ł A W  2 dni /zamek w Mosznej i 101 wież, Afrykarium, zamek w Brzegu/ 
 

I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Moszna – zwiedzanie pięknego parku oraz dysnejowskiego zamku ze 101 
wieżami, Wrocław – Ostrów Tumski, kraina wysepek, kanałów i kościołów, most zakochanych, spacer po Starym Mieście /Ratusz, 
Fontanna, słynny pręgierz, Pomnik Aleksandra Fredry, Jatki, Kamienice Jaś i Małgosia i fascynujące poszukiwanie wrocławskich 
Krasnali, chwila czasu wolnego na pamiątkowe zdjęcia, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg*. 
 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wrocław - Afrykarium oraz spacer po Ogrodzie Zoologicznym, Hala 1000 lecia, pokaz 
multimedialny Wrocławskich Fontann w Parku Szczytnickim. Wyjazd do Brzegu, gdzie w drodze powrotnej zwiedzimy monumentalny, 
renesansowy zamek z arkadowym dziedzińcem. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, nocleg*. 

 
P 138. W R O C Ł A W  2 dni 

/Muzeum PANA TADEUSZA, SkyTOWER – windą do nieba, grające fontanny, Ogród Japoński/ 
 

I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Wrocław – Muzeum PANA TADEUSZA – MULTIMEDIALNA lekcja patriotyzmy na 
1500 m2, SkyTOWER wyjazd windą na taras widokowy najwyższego budynku w Polsce, panorama Wrocławia z wprowadzeniem pilota, 
spacer po Starym Mieście / Ratusz, Fontanna, słynny pręgierz, Pomnik Aleksandra Fredry, Jatki, Kamienice Jaś i Małgosia i fascynujące 
poszukiwanie wrocławskich Krasnali/, przejazd do hotelu, zakwaterowanie i nocleg*. 
 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wrocław - Afrykarium oraz spacer po Ogrodzie Zoologicznym, Ogród Japoński oraz Hala 1000 
lecia, pokaz multimedialny Wrocławskich Fontann w Parku Szczytnickim. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 

P 139. W A R S Z A WA  2 dni 
/Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy, Muzeum Powstania Warszawskiego/*Hotel*** w cenie 
 

I dzień: 6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Warszawa - Muzeum Powstania Warszawskiego, spacer Krakowskim 
Przedmieściem od Pałacu Prezydenckiego po Kolumnę Zygmunta, Zamek Królewski z zewnątrz, Stare Miasto, Katedra, Stadion 
Narodowy, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Warszawa - dalsze zwiedzanie... Centrum Nauki Kopernik - 5 stałych ekspozycji. Przejazd 
autokarem szlakiem najciekawszych pomników stolicy, dzielnica Ambasad, Muzeum Wojska Polskiego /nieczynne w poniedziałki i 
wtorki/, Powązki /Stare lub Wojskowe/, Grób Nieznanego Żołnierza. Powrót do szkoły około godz. 22.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, nocleg*. 

47. 
 



13 - 17 osób  płatnych    489,90 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    469,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    429,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    369,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    359,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

*o zakwaterowaniu w hotelu*** decyduje termin zgłoszenia wycieczki i dostępność miejsc, po wykorzystaniu puli w hotelu *** grupy 
kwaterujemy w obiektach o standardzie turystycznym. Na Państwa życzenie możemy poszerzyć ofertę o: Muzeum Historii Żydów 
Polskich, Interaktywne Muzeum Chopina, Pałac w Łazienkach/Wilanowie, Wiszące Ogrody na dachu Biblioteki UW, Sejm/Senat, Złote 
Tarasy, Pałac Kultury i Nauki... i inne... 
 

P 140. S A N D O M I E R Z, K A Z I M I E R Z  2 dni /Śladami Ojca Mateusza/ 
 
I dzień: 6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kazimierz Dolny - spotkanie z przewodnikiem miejskim, z którym zwiedzamy 
"Perłę Wschodu". Zobaczymy: Rynek ze starą studnią, Kamienicę Przybyłów, Kościół Farny św. Jana Chrzciciela, Katedrę. Odbędzie się 
również rejs statkiem po Wiśle i przejażdżka melexami do zabytkowych spichlerzy i lessowej doliny. Przejazd do pensjonatu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Sandomierza - spotkanie z przewodnikiem miejskim, z którym zwiedzimy "Mały 
Rzym". Zobaczymy: pełną tajemnic podziemną trasę turystyczną, Kościół św. Józefa, dawną Synagogę, Kamienicę Oleśnickich, Dom 
Długosza i "igielne ucho". Powrót do szkoły około godz. 21.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    429,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    409,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    369,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    319,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    314,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 141. Ł Ó D Ź  2 dni /Polski Manchester/ 
To nie Kraków czy Warszawa, to nie zamki na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej czy Krupówki w Zakopanem, ale ŁÓDŹ WAS 
ZASKOCZY. I możemy tam dojechać szybciej niż do Zakopanego. ZAPRASZAMY!!! W drugim dniu do wyboru 4 trasy!!! 
     
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Łódź - zwiedzanie najnowszego polskiego Muzeum  Fabryki - tu dowiesz się 
wszystkiego o procesie przetwarzania bawełny i produkcji tkanin. Zobaczysz i usłyszysz jak pracują oryginalne 100-letnie krosna. 
Przekonasz się jakie warunki panowały w fabryce 100 lat temu. Oprowadza Was przewodnik w XIX wiecznym stroju. Wchodzimy na 
teren 30 ha Manufaktury Izraela Poznańskiego - miasta w mieście. To musisz zobaczyć!!! Następnie przejazd i zwiedzanie Muzeum 
Archeologicznego i Etnograficznego. Na koniec spacer słynną ulicą Piotrowską. Zakwaterowanie w pensjonacie, kolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Dalsze zwiedzanie Łodzi - do wyboru 4 trasy i programy: 
 

1. Łódź w pigułce - przewodnik poprowadzi Was śladami łódzkiej historii pokazując niezwykłe i piękne miejsca tego miasta; 
2. Łódź filmowa - "Hollyłodź"- podróż śladami Polańskiego, Wajdy, Sobocińskiego. Zobaczymy plenery z "Ziemi obiecanej" oraz 
przespacerujemy się "Aleją gwiazd". Spotkanie ze sztuką filmową zakończymy fascynującą projekcją filmu; 
3. Łódź artystyczna - to wyjątkowa podróż śladami Kobro, Władysława Strzemińskiego i innych. Odwiedzimy jedyne Muzeum Książki 
Artystycznej, gdzie zobaczymy bardzo ciekawą wystawę i będziemy mieli okazję podyskutować o sztuce z jej twórcami; 
4. Łódź judaika - zobaczymy budynki i obiekty, które ocalały:  fabryki, pałace i kamienice, ocalałą Synagogę i największy w Europie 
Cmentarz Żydowski. Pospacerujemy dzielnicą żydowską wieńcząc wycieczkę wystawą i pomnikiem na "Stacji Ranegast"; 
Powrót do szkoły około godz. 21.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę  pilota - 
przewodnika na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, 
dodatkowych przewodników w zwiedzanych obiektach, wyżywienie /kolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    359,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    339,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    309,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    269,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    259,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 
48. 



P 142. P O Z N A Ń  I  K Ó R N I K  2 dni  

/"Brama Poznania"/ 
 
I dzień: 6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kórnik - Zamek i Biblioteka. Przejazd do Poznania - Stary Rynek z Ratuszem i 
słynnymi poznańskimi Koziołkami, Muzeum Historii Miasta Poznania, zabytkowe kamieniczki, Stare Kolegium Jezuickie, Kościół Farny 
i Dom Jezuitów. Przejazd do pensjonatu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg 
 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Poznań - dalsze zwiedzanie. "Brama Poznania" - połączenie nowoczesności z minionymi wiekami: 
Wzgórze św. Wojciecha, Ostrów Tumski, Katedra Poznańska z sarkofagami, spacer po Parku "Malta" i przejażdżka kolejką "maltanką". 
Powrót do szkoły około godz. 21.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /kolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    419,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    399,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    369,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    319,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    309,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 143. G Ó R Y  Ś W I Ę T O K R Z Y S K I E  2 dni 

/Nowość – zespół jaskiń w Kadzielni oraz zakuwanie w dyby i pokazy strzelania z armaty/ 
 
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Nagłowice - zwiedzamy z przewodnikiem Dworek Mikołaja Reja, Królewski 
Zamek w Chęcinach /po rewitalizacji/. Zwiedzanie z przewodnikiem obejmuje: zamek, lochy, skarbiec, wejście na dwie wieże, 
przymierzanie elementów zbroi rycerskich, zakuwanie w dyby, pokazy strzelania z armaty, hakownic i piszczela /dla grup powyżej 30 
osób!!!/, wystawę broni drzewcowej i wystawę galerii zdjęć zamku. Przejazd do Oblęgorka - zwiedzanie z przewodnikiem Dworku 
Sienkiewicza /nieczynny w poniedziałki/. Przejazd do pensjonatu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd i wejście na Święty Krzyż - zwiedzanie klasztoru, Muzeum Misyjnego, podziemnych krypt 
Wiśniowieckich. Podczas spaceru zobaczymy Gołoborze - unikatowe zjawisko przyrodnicze na skalę europejską. Zejście do Nowej Soli. 
Przejazd do Kadzielni i zwiedzanie w kaskach zespołu jaskiń, grupy 12 sto osobowe, co 10 minut . Powrót  do szkoły około godz. 20.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /kolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    349,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    329,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    299,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    249,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    244,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 144. G Ó R Y  Ś W I Ę T O K R Z Y S K I E  2 dni 

/Zespół jaskiń w Kadzielni, krypty Wiśniowieckich i kopalnia w Krzemionkach Opatowskich/ 
 
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Chęciny -  Zamek Królewski – po rewitalizacji. Zwiedzanie z przewodnikiem 
obejmuje: zamek, lochy, skarbiec, wejście na dwie wieże, przymierzanie elementów zbroi rycerskich, zakuwanie w dyby, pokazy 
strzelania z armaty, hakownic i piszczela /dla grup powyżej 30 osób!!!/, wystawę broni drzewcowej i wystawę galerii zdjęć zamku. 
Przejazd do Kadzielni i zwiedzanie w kaskach zespołu jaskiń, grupy 12 sto osobowe, co 10 minut. Przejazd do Oblęgorka - zwiedzanie z 
przewodnikiem Dworku Sienkiewicza /nieczynny w poniedziałki/. Przejazd do pensjonatu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd i wejście na Święty Krzyż - zwiedzanie klasztoru, Muzeum Misyjnego, podziemnych krypt 
Wiśniowieckich. Podczas spaceru zobaczycie Gołoborze - unikatowe zjawisko przyrodnicze na skalę europejską. Zejście do Nowej Soli. 
Przejazd do Rezerwatu Krzemionki Opatowskie - zwiedzicie podziemną trasę turystyczną o dł. 500 m, która przeniesie Was do okresu 
epoki kamienia łupanego /możliwość zamówienia warsztatów tematycznych/. Powrót do szkoły około godz. 20.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /kolacja, śniadanie/, nocleg. 

49. 
 



13 - 17 osób  płatnych    379,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    359,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    319,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    269,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    264,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 145. G Ó R Y  Ś W I Ę T O K R Z Y S K I E  2 dni 

/Zegary z  Jędrzejowa, Skansen w Tokarni i podziemne krypty na Św. Krzyżu/ 
 
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Jędrzejów - największe w Europie Muzeum Zegarów słonecznych i przyrządów 
astronomicznych XV-XIX w. Tokarnia -  Skansen Wsi Kieleckiej.  Przejazd do Oblęgorka  - zwiedzanie z przewodnikiem Dworku 
Sienkiewicza /nieczynny w poniedziałki/. Przejazd do pensjonatu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd i wejście na Święty Krzyż - zwiedzanie klasztoru, Muzeum Misyjnego, podziemnych krypt 
Wiśniowieckich. Podczas spaceru zobaczycie Gołoborze - unikatowe zjawisko przyrodnicze na skalę europejską. Zejście do Szklanej 
Huty. Przejazd do Nagłowic, gdzie z przewodnikiem zwiedzicie  Dworek  Mikołaja Reja. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /kolacja, śniadanie/, nocleg. 

 
13 - 17 osób  płatnych    345,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    325,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    295,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    255,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    245,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 146. S Z L A K   O R L I C H   G N I A Z D  2 dni 
     
I dzień: 8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Ojców - w programie zwiedzania: Grota Łokietka, Brama Krakowska, następnie 
pięciominutowa wspinaczka po stromym zboczu do Jaskini Ciemnej, którą zwiedzamy przy blasku świec. Naszą wizytę w Ojcowie 
zakończymy zwiedzaniem ruin Zamku Kazimierzowskiego. Następnie przejazd pod Maczugę Herkulesa, Zamek na Pieskowej Skale/z 
zewnątrz/. Przejazd do pensjonatu, kolacja, nocleg. 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. 2 Zamki na Szlaku Orlich Gniazd – Mirów i Bobolice, w jednym z nich zobaczymy tylko ruiny ale 
drugi został pięknie odrestaurowany oraz Ogrodzieniec, zwiedzanie zamku z przewodnikiem /Podzamcze, Skarbiec, Zbrojownia, Sala 
Tortur, Wieża widokowa/. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /kolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    295,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    275,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    235,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    205,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    199,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 147. S Z L A K  O R L I C H  G N I A Z D  2 dni 
     
I dzień: 8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Częstochowa - zwiedzanie Klasztoru na Jasnej Górze /mury obronne, Muzeum 
Misyjne, Skarbiec, Baszta widokowa/. Olsztyn - ruiny zamku, historia Kacpra Karlińskiego. Przejazd do pensjonatu, kolacja, nocleg. 
 

II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Złoty Potok - Pałac Raczyńskich. 2 Zamki na Szlaku Orlich Gniazd – Mirów i Bobolice oraz 
Ogrodzieniec /Podzamcze, Skarbiec, Zbrojownia, Sala Tortur, Wieża widokowa/, czas wolny. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /kolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    295,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    275,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    235,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    205,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    199,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

50. 



P 148. SZLAK  O R L I C H  G N I A Z D  2 dni 
     
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Siewierz - zwiedzanie ruin zamku książęcego, który wcześniej był siedzibą 
biskupów krakowskich /po renowacji/, platforma widokowa. Częstochowa - zwiedzanie Klasztoru na Jasnej Górze /mury obronne, 
Muzeum Misyjne, Skarbiec, Baszta widokowa/. Przejazd do pensjonatu, kolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Olsztyna - ruiny zamku, historia Kacpra Karlińskiego, Brama Twardowskiego, Dworek i 
Muzeum Poety, Kościół z kapliczką jego zmarłej córki, Pustynia Błędowska i ruiny średniowiecznego Zamku Okrężnik, wieś Czatachowa 
- znana z pustelni p.w. św. Ducha. Spotkacie tu dwóch pustelników śpiących w trumnach... Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /kolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    279,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    259,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    229,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    199,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    194,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 149. G Ó R Y  S T O Ł O W E  2 dni  Na tropie Z Ł O T E G O  POCIĄGU 

/ Kopalnia Złota, labirynty w Twierdzy Kłodzkiej, podziemne wyrobiska w Walimiu/ 
 

I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Paczków / polskie CARCASSONNE/ - zwiedzanie murów obronnych oraz 
zabytkowego kościoła ze studnią, przejazd do Złotego Stoku, gdzie zobaczymy wraz z przewodnikiem Kopalnię Złota. Na podziemną 
trasę turystyczną składają się: Sztolnia Gertrudy, laboratorium J. Scharfenberga, Skarbiec – to tutaj można zobaczyć 1066 „złotych” 
sztabek, które odpowiadają 16 tonom złota uzyskanym w ciągu całego czasu pracy kopalni, tj. przez ok.  1000 lat, Chodnik śmierci. 
Spragnieni wrażeń część trasy zwiedzania mogą przebyć po specjalnie przygotowanej 8 metrowej zjeżdżalni. Na zakończenie zwiedzania 
turyści oglądają Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli. Największą atrakcją Sztolni Czarnej jest jedyny w Polsce podziemny wodospad – 
głęboko pod ziemią, w małej komorze, z wysokości 8 metrów, woda z hukiem spada tuż przed odwiedzającymi, nierzadko ochlapując 
zachwyconych turystów. To tutaj 8 maja 1945 roku Niemcy mieli ukryć skarby III Rzeszy. Prace poszukiwawcze bursztynowej komnaty i 
złota Wrocławia trwają do dziś... Od roku 2008, turyści z tego poziomu wyjeżdżają na zewnątrz Podziemnym Pomarańczowym 
Tramwajem – największą atrakcją turystyczną kopalni. Kłodzko - zwiedzanie Podziemnej Trasy 1000-lecia. Przejazd do pensjonatu, 
kolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Wambierzyc - "Śląskiej Jerozolimy" - zwiedzanie Bazyliki z figurką Matki Boskiej 
Królowej Rodzin /drewniana, lipowa figurka z XIV w., przedmiot kultu i cel pielgrzymów/. Zobaczymy także słynną ruchomą szopkę 
/ponad 800 lipowych figur, z których większość się porusza w rytm muzyki dzięki wykorzystaniu mechanizmu zegarowego/. Przejazd do 
Walimia - kompleksu tajemniczych wyrobisk, tuneli  i sztolni o charakterze militarnym z okresu II wojny światowej /czas zwiedzania około 
1,20h/. Powrót do szkoły około godz. 20.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /kolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    394,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    374,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    334,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    274,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    264,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 
 

P 150. G Ó R Y  S T O Ł O W E  2 dni /możliwa opcja RAFFTING – spływ pontonami w Bardzie/ 

/Gliwice – palmiarnia, Paczków, Kłodzko, Kaplica Czaszek, Szlak Skalnych Grzybów/ 
 

I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Gliwice, zwiedzanie z przewodnikiem najpiękniejszej z polskich palmiarni plus 
strefa akwarium, Paczków / polskie CARCASSONNE/ - zwiedzanie murów obronnych oraz zabytkowego kościoła ze studnią, Kłodzko – 
zabytkowy most i poziemne labirynty trasą 1000-lecia . Przejazd do pensjonatu, kolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Czermnej - zwiedzanie Kaplicy Czaszek, która stanowi jeden wielki wspólny grobowiec 
ofiar wojen śląskich oraz chorób zakaźnych. To jedyny taki obiekt w Europie i jeden z trzech na świecie!!! Szlak Skalnych Grzybów, to 
najpiękniejsza trasa spacerowa w Górach Stołowych, można pokonać jej wybrany odcinek lub przejść nawet 5 godzin bez zmęczenia, 
napotkane formy skalne każdemu wędrowcy wynagrodzą trud. Spacer z przewodnikiem po jednym z uzdrowisk, wizyta w pijalni wód 
mineralnych, czas wolny. Powrót do szkoły godz. 20.00. istnieje możliwość zorganizowania RAFFTINGU, spływu pontonami w Bardzie. 

51. 



W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /kolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    374,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    354,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    314,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    254,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    244,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 151. G Ó R Y  S T O Ł O W E  2 dni / Błędne Skały i Wodospad Wilczki/ 
 

I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/  Kłodzko - zwiedzanie podziemnych, owianych tajemnicą labiryntów Twierdzy w 
towarzystwie ubranego w średniowieczny strój przewodnika /trasa o dł. ok. 600 m, czas zwiedzania ok. 2h/. Przejazd do Międzygórza - 
spacer do Wodospadu Wilczki, którego wysokość wynosi 20 m. Przejazd do pensjonatu, kolacja, nocleg. 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Dusznik Zdrój i spacer po parku zdrojowym. Przejazd do Czermnej - zwiedzanie Kaplicy 
Czaszek, która stanowi jeden wielki wspólny grobowiec ofiar wojen śląskich oraz chorób zakaźnych. To jedyny taki obiekt w Europie i 
jeden z trzech na świecie!!! Następnie Błędne Skały - jeden z cudów Gór Stołowych. Na koniec przejazd do Wambierzyc - "Śląskiej 
Jerozolimy" - zwiedzanie Bazyliki z figurką Matki Boskiej Królowej Rodzin/ drewniana, lipowa figurka z XIV w., przedmiot kultu i cel 
pielgrzymów/. Zobaczymy także słynną ruchomą szopkę /ponad 800 lipowych figur, z których większość się porusza w rytm muzyki 
dzięki wykorzystaniu mechanizmu zegarowego/. Powrót do szkoły około godz. 20.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /kolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    369,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    349,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    309,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    249,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    239,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 152. K R A K Ó W  2 dni /Tchnienie Dalekiego Wschodu, Krypta Srebrnych Dzwonów/ 
 

I dzień: 8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/  Kraków - Wawel, Katedra, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie, "Wawel 
Zaginiony" - najpiękniejsza podziemna ekspozycja, Skarbiec, Krypta Srebrnych Dzwonów. Następnie "okno papieskie", spacer Plantami 
na Rynek Starego Miasta, czas wolny. Zakwaterowanie w pensjonacie, kolacja, nocleg. 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Dalsze zwiedzanie Krakowa. W programie Kościół Mariacki, Barbakan, Brama Floriańska, 
Sukiennice - z zewnątrz, Cmentarz Rakowicki. Na koniec Centrum Sztuki Japońskiej z wystawą czasową i warsztatami - do wyboru 
warsztaty z origami, kaligrafii lub parzenia herbaty. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /kolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    334,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    319,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    289,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    248,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    242,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 153. K R A K Ó W  2 dni /Miasto Kraka i Kopalnia Soli w Wieliczce/ 
 
II dzień: 8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kalwaria Zebrzydowska - w ramach przystanku zwiedzanie klasztoru. Przejazd 
do Wieliczki - zwiedzanie Kopalni Soli /trasa turystyczna/, Muzeum Żup Krakowskich. Przejazd do Krakowa, czas wolny na Rynku. 
Zakwaterowanie w pensjonacie, kolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Dalsze zwiedzanie Krakowa - Wawel, Katedra, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie, "Wawel 
Zaginiony" - najpiękniejsza podziemna ekspozycja, Skarbiec, Krypta Srebrnych Dzwonów. Następnie "okno papieskie", spacer Plantami 
na Rynek Starego Miasta /Kościół Mariacki, Barbakan, Brama Floriańska, Sukiennice - z zewnątrz/. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /kolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

 
52. 



13 - 17 osób  płatnych    359,90 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    339,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    309,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    269,90 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    262,90 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 154. K R A K Ó W  2 dni /Miasto Kraka i Kopalnia Soli w Wieliczce, Park Wodny/ 
 

I dzień: 8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kalwaria Zebrzydowska - w ramach przystanku zwiedzanie klasztoru. Przejazd 
do Wieliczki - zwiedzanie Kopalni Soli /trasa turystyczna/, Muzeum Żup Krakowskich, na powierzchni zwiedzanie Zamku Żupnego lub 
pokaz dawnego warzenia soli na dziedzińcu zamkowym. Przejazd do Krakowa, spacer po Plantach i przejście pod "okno papieskie".  
Zakwaterowanie w pensjonacie, kolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Dalsze zwiedzanie Krakowa - Collegium Maius /interaktywna wystawa i zwiedzanie/. Następnie 
120 minut zabawy w Parku Wodnym. Spacer po Starym Mieście / Kościół Mariacki, Barbakan, Brama Floriańska, Sukiennice - z 
zewnątrz/, Wawel - Katedra, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie, "Wawel Zaginiony" - najpiękniejsza podziemna ekspozycja, Skarbiec, 
Krypta Srebrnych Dzwonów. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

W koszcie ujęto: 
przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie wycieczki, 
ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w zwiedzanych 
obiektach, wyżywienie /kolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    379,90 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    359,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    329,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    285,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    279,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 155. K R A K Ó W  2 dni /Miasto Kraka, Zamki i Jaskinie Ojcowa/ 
 
II dzień: 8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Ojców - Grota Łokietka, przejście pod Bramę Krakowską. Przejazd autokarem 
do Pieskowej Skały - Zamek na Pieskowej Skale /z zewnątrz/, spacer wokół murów obronnych pod Maczugę Herkulesa. Zakwaterowanie 
w pensjonacie, kolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie Krakowa - Wawel - Katedra, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie, Krypta Srebrnych 
Dzwonów. Spacer po Starym Mieście: Kościół Mariacki, Barbakan, Brama Floriańska, Sukiennice /z zewnątrz/, czas wolny na Rynku. 
Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

W koszcie ujęto: 
przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie wycieczki, 
ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w zwiedzanych 
obiektach, wyżywienie /kolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    339,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    329,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    299,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    259,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    249,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 156. K R A K Ó W  2 dni 

/Kopalnia Soli w Bochni z noclegiem w pod ziemią, Centrum Japonistyki/ 
 

I dzień: 8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kalwaria Zebrzydowska - w ramach przystanku zwiedzanie klasztoru. Kraków - 
Centrum Sztuki Japońskiej - praktyczna lekcja origami, wystawa czasowa i udział w projekcji filmu o tematyce japońskiej. Przejazd do 
Bochni - zwiedzanie Kopalni Soli podziemną trasą turystyczną, następnie część rekreacyjna: czas wolny w podziemnym bufecie, gry i 
zabawy w Komorze Ważyn na sali gimnastycznej, kolacja. Finałem pobytu będzie 140 metrowa Zjeżdżalnia, film oraz dyskoteka do 
godz. 24.00 /nocleg w Komorze Ważyn z własnym śpiworem/. 
 
II dzień: śniadanie, wyjazd windą na powierzchnię, przejazd do Krakowa - Wawel - Katedra, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie, 
Krypta Srebrnych Dzwonów. Spacer po Starym Mieście: Kościół Mariacki, Barbakan, Brama Floriańska, Sukiennice /z zewnątrz/, czas 
wolny na Rynku. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 

zwiedzanych obiektach, wyżywienie /kolacja, śniadanie/, nocleg.                                                                                                                     
53. 



RAFFTING na pontonach Bardo w Górach Stołowych i 
Sromowce w Pieninach / szkolenie, kapoki, kaski i 
pagaje + instruktor na każdym pontonie, RAFFTING 

 

13 - 17 osób  płatnych    335,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    315,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    285,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    255,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    249,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

                     Uwaga: w koszcie ujęto nocleg we własnych śpiworach, dopłata do pościeli 15zł/os, prysznic 2zł/os 
 

P 157. K R A K Ó W  2 dni 

/Kopalnia Soli w Bochni z noclegiem pod ziemią i basen w Proszówkach/ 
 

I dzień: 8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kalwaria Zebrzydowska - w ramach przystanku zwiedzanie klasztoru. Przejazd 
do Proszówki - 120 minut zabawy na krytej pływalni /basen sportowy, rekreacyjny, jacuzzi, zjeżdżalnia, bicze wodne. Następnie przejazd 
do Bochni - zwiedzanie Kopalni Soli podziemną trasą turystyczną, następnie część rekreacyjna: czas wolny w podziemnym bufecie, gry i 
zabawy w Komorze Ważyn na sali gimnastycznej, kolacja. Finałem pobytu będzie 140 metrowa Zjeżdżalnia, film oraz dyskoteka do 
godz. 24.00 /nocleg w Komorze Ważyn z własnym śpiworem/. 
 
II dzień: śniadanie, wyjazd windą na powierzchnię i przejazd do Krakowa - Wawel - Katedra, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie, 
Krypta Srebrnych Dzwonów. Spacer po Starym Mieście: Kościół Mariacki, Barbakan, Brama Floriańska, Sukiennice /z zewnątrz/, czas 
wolny na Rynku. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /kolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    335,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    315,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    285,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    255,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    249,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

Uwaga: w koszcie ujęto nocleg we własnych śpiworach, dopłata do pościeli 15zł/os, prysznic 2zł/os 
 

P 158. B O C H N I A, K R A K Ó W  2 dni 
Największe podziemne muzeum na świecie, Krypta Srebrnych Dzwonów, Muzeum Fabryki Schindlera w Krakowie oraz Bochnia z 
multimedialnym tunelem czasu w podziemnej krainie soli, noclegiem i dyskoteką 228 m pod powierzchnią ziemi. ZAPRASZAMY!!!  
 

I dzień: 8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kalwaria Zebrzydowska - w ramach przystanku zwiedzanie klasztoru. Kraków - 
Centrum Sztuki Japońskiej -  wystawa czasowa i udział w projekcji filmu o tematyce japońskiej. Grupa może uczestniczyć w warsztatach 
z kaligrafii, origami czy też parzenia herbaty. Przejazd do Bochni - zwiedzanie Kopalni Soli podziemną trasą turystyczną, następnie część 
rekreacyjna: czas wolny w podziemnym bufecie, gry i zabawy w Komorze Ważyn na sali gimnastycznej, kolacja. Finałem pobytu będzie, 
140 metrowa Zjeżdżalnia, film oraz dyskoteka do godz. 24.00 /nocleg w Komorze Ważyn z własnym śpiworem/. 
 
II dzień: śniadanie, wyjazd windą na powierzchnię i przejazd do Krakowa - Muzeum Fabryki Schindlera - obiekt wiernie oddający 
atmosferę Krakowa z czasów okupacji. Następnie przejście na Rynek Starego Miasta, gdzie zwiedzamy najnowsze i największe na świecie  
multimedialne Muzeum Miasta Krakowa. Na koniec wizyta w Ogrodzie Doświadczeń Fizycznych, który jest pierwszym tego typu 
sensorycznym parkiem edukacyjnym w Polsce. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /kolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    345,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    325,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    295,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    265,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    259,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

Uwaga: w koszcie ujęto nocleg we własnych śpiworach, dopłata do pościeli 15 zł/os, prysznic 2 zł/os 
 
54. 



P 159. B O C H N I A, K R A K Ó W  2 dni  Krypta Srebrnych Dzwonów, rejs po Wiśle, 
Park Doświadczeń Fizycznych z noclegiem i dyskoteką 228 m pod ziemią  
 
I dzień: 8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kalwaria Zebrzydowska - w ramach przystanku zwiedzanie klasztoru. Kraków - 
Centrum Sztuki Japońskiej -  wystawa czasowa i udział w projekcji filmu o tematyce japońskiej. Grupa może uczestniczyć w warsztatach 
z kaligrafii, origami czy też parzenia herbaty. Przejazd do Bochni - zwiedzanie Kopalni Soli podziemną trasą turystyczną, następnie część 
rekreacyjna: czas wolny w podziemnym bufecie, gry i zabawy w Komorze Ważyn na sali gimnastycznej, kolacja. Finałem pobytu będzie  
140 metrowa Zjeżdżalnia, film oraz dyskoteka do godz. 24.00 /nocleg w Komorze Ważyn z własnym śpiworem/ 
 
II dzień: śniadanie, wyjazd windą na powierzchnię i przejazd do Krakowa - rejs statkiem po Wiśle. Następnie przejście na Rynek Starego 
Miasta, gdzie zwiedzamy najnowsze i największe na świecie  multimedialne Muzeum Miasta Krakowa. Na koniec wizyta w Ogrodzie 
Doświadczeń Fizycznych, który jest pierwszym tego typu sensorycznym parkiem edukacyjnym w Polsce. Powrót do szkoły około 18.00. 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /kolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    345,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    325,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    295,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    265,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    259,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 
Uwaga: w koszcie ujęto nocleg we własnych śpiworach, dopłata do pościeli 15zł/os, prysznic 2zł/os 

 

P 160.  B O R E K, B O C H N I A  2 dni Tunel Czasu w Bochni i 5 programów edukacyjno – 

rekreacyjnych na świeżym powietrzu. 
 
I dzień: 8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Borek - realizujemy 1 z wybranych programów rekreacyjnych /szczegóły w 
biurze/, kolacja w formie grilla i szwedzkiego stołu, nocleg 
 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Bochni - do wyboru klasyczne zwiedzanie Kopalni Soli z przewodnikiem plus tunel 
czasu lub pobyt rekreacyjny w Komorze Ważyn. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /kolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

Koszt jest uzależniony od wyboru programu integracyjnego i wynosi przykładowo: 
 

13 - 17 osób  płatnych    345,00 - 365,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    325,00 - 345,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    294,00 - 314,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    264,00 - 284,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    259,00 - 279,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 161. W I E L I C Z K A, K R A K Ó W  2 dni Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II , Kopalnia 

Soli w Wieliczce z noclegiem pod ziemią, Kraków klasycznie i rejs po Wiśle  
 

I dzień: 9.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Wadowice - zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Domu Rodzinnego Jana 
Pawła II /1200 m kw., 4 poziomy, muzeum zaprojektowali twórcy Muzeum Powstania Warszawskiego/. Przejazd do Wieliczki -  
zwiedzanie Kopalni Soli z przewodnikiem trasy turystycznej /dł. trasy 2,5 km/ oraz Muzeum Żup Krakowskich /łączny czas zwiedzania, to 
ok. 3 h/. Następnie pobyt rekreacyjny w kopalni - młodzież może korzystać z DVD, gier zręcznościowych oraz wziąć udział w dyskotece 
/po wcześniejszej rezerwacji/. Wieczorem kolacja, nocleg. 
 

II dzień: śniadanie, wyjazd windą na powierzchnię i przejazd do  Krakowa - zwiedzanie z przewodnikiem Katedry na Wawelu, Drogi 
Królewskiej, Collegium Maius, Rynek Główny Starego Miasta /Sukiennice, Kościół Mariacki - z zewnątrz/ a na koniec  zwiedzanie 
Krakowa z pokładu  statku w czasie rejsu po Wiśle. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /kolacja, śniadanie/, nocleg. 

55. 



WROCŁAW zaprasza do Humanitarium, SkyTOWER, 
Muzeum Pana Tadeusza a HYDROPOLIS przewyższa 
pod względem atrakcyjności nawet AFRYKARIUM 

20 - 29 osób  płatnych    335,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    295,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    265,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    255,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

Uwaga: w koszcie ujęto nocleg we własnych śpiworach, dopłata do pościeli 17zł/os, prysznic w cenie noclegu. Na pobyt nocny 
przyjmowane są grupy 20-48 os. Pobyty nocne można łączyć z dowolnym programem zwiedzania kopalni / w tym wypadku w kalkulacji 
uwzględniono klasyczną trasę zwiedzania/. Ponadto program zwiedzania poza noclegiem można łączyć ze zwiedzaniem Krakowa, Ojcowa 
itp. /w kalkulacji uwzględniono zwiedzanie Krakowa/. 
 

P 162. O G R O D Z I E N I E C  2 dni /Wieczór z duchami i spacer przez epoki/ 

     
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Ojców - w programie zwiedzania: Grota Łokietka, Brama Krakowska, Źródełko 
Miłości, następnie pięciominutowa wspinaczka po stromym zboczu do Jaskini Ciemnej, którą zwiedzamy przy blasku świec, Kaplica na 
Wodzie. Następnie przejazd pod Maczugę Herkulesa, Zamek na Pieskowej Skale /z zewnątrz/. Przejazd do Ogrodzieńca, do wyboru 2 
warianty: Wariant 1: zakwaterowanie, czas wolny, kolacja, nocleg*, Wariant 2: kolacja, czas wolny a o godz. 21.00 Wieczór z duchami - 
zwiedzanie nocne z przewodnikiem ruin Zamku w Ogrodzieńcu. Będzie to podróż po zamkowych murach pełna tajemniczych  legend i 
historii, z ciemnych zakamarków wyłonią się niespodziewane zjawy, będą działy się rzeczy niesłychane... przejazd do pensjonatu, kolacja, 
nocleg. 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie Grodu Birów i okolic Podzamcza / warsztaty pt. "Spacer przez epoki"/. Spacer-
wycieczka z przewodnikiem wiedzie szlakiem warowni ogrodzienieckich od neolitu po czasy współczesne. Uczestnicy zwiedzą gotycko-
renesansowy zamek oraz drewnianą, słowiańską osadę na Górze Birów, jaskinię u stóp Birowa /schronienie człowieka pierwotnego/ oraz 
bunkry poniemieckie przy Suchym Połciu z 1944 roku / wzgórze stanowiące doskonały punkt widokowy na zamek/. Zajęcia trwają 3-4h. 
Następnie Park Miniatur na Szlaku Orlich Gniazd. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /kolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    319,00zł*/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    299,00 zł*/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    269,00 zł*/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    229,00 zł*/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    222,00 zł* / + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

*powyższe koszty dotyczą całej wycieczki z uwzględnieniem wariantu 1, Wariant 2 wymaga dopłaty: koszt nocnego zwiedzania 1000zł 
/grupa 30 os max/, koszt drugiego kierowcy /2 dniówki, nocleg, wyżywienie/ 450zł. W sumie dopłata wynosi 1.450 zł/przy jednej grupie 
na nocne zwiedzanie, dwie grupy, tzn. ok.  60 os, to 2x1000zł+450zł=2450zł, itd./ Kwotę dopłaty należy podzielić przez liczbę 
uczestników. 

 

P 163.  T A R N O W S K I E  G Ó R Y  2 dni /super max/ 
 

I dzień: 8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Tarnowskie Góry - zwiedzanie stałej ekspozycji historycznej, Kopalni Srebra 
/klasyczna trasa turystyczna, część podziemnej trasy uczestnicy pokonują łodziami /, Skansenu Maszyn Parowych. Przejazd do Sztolni 
Czarnego Pstrąga - 600 m podziemnej trasy uczestnicy pokonują łodziami przy blasku lamp karbidowych. Aquapark - 2 godziny zabawy 
w Parku Wodnym. Przejazd do pensjonatu, zakwaterowanie, kolacja, wieczorny spacer po Starym Mieście, nocleg 
 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Gliwic - zwiedzanie nowo wyremontowanej Palmiarni oraz Małego Oceanarium. 
Przejazd do Radzionkowa - Dom Chleba. Powrót do szkoły około godz. 17-18.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /kolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    329,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    309,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    279,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    249,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    239,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

56. 



P 164. O J C Ó W  2 dni /bobry, nietoperze i jaskinie/ 

     
I dzień: 8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Ojców - w programie zwiedzania: Grota Łokietka, Brama Krakowska, Źródełko 
Miłości, następnie pięciominutowa wspinaczka po stromym zboczu do Jaskini Ciemnej, którą zwiedzamy przy blasku świec, czas wolny. 
Zakwaterowanie w pensjonacie, kolacja, nocleg /możliwość zorganizowania ogniska po wcześniejszej rezerwacji/ 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Dalsze zwiedzanie - ruiny Zamku Kazimierzowskiego, Kaplica na Wodzie. Przejazd pod Maczugę 
Herkulesa, Zamek na Pieskowej Skale /z zewnątrz/, czas wolny. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /kolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

     13 - 17 osób  płatnych  329,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
         18 - 29 osób  płatnych  319,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 

       30 - 39 osób  płatnych  279,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
       40 - 64 osób  płatnych  239,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
       65 - 90 osób  płatnych  229,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 165. B O C H N I A, O J C Ó W  2 dni  z noclegiem w kopalni 
 

I dzień: 9.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kalwaria Zebrzydowska - w ramach przystanku zwiedzanie klasztoru. Przejazd 
do Proszówek - 120 minut zabawy na krytej pływalni /basen sportowy, rekreacyjny, jacuzzi, zjeżdżalnia, bicze wodne/. Następnie 
przejazd do Bochni - zwiedzanie Kopalni Soli podziemną trasą turystyczną, następnie część rekreacyjna: czas wolny w podziemnym 
bufecie, gry i zabawy w Komorze Ważyn na sali gimnastycznej, kolacja. Finałem pobytu będzie  140 metrowa Zjeżdżalnia, film oraz 
dyskoteka do godz. 24.00 /nocleg w Komorze Ważyn z własnym śpiworem/. 
II dzień: śniadanie, wyjazd windą na powierzchnię i przejazd do Ojcowa - ruiny Zamku Kazimierzowskiego, Brama Krakowska, Źródełko 
Miłości, Jaskinia Łokietka, Jaskinia Ciemna, Kaplica na Wodzie. Przejazd pod Maczugę Herkulesa, Zamek na Pieskowej Skale /z 
zewnątrz/, czas wolny, możliwość zjedzenia obiadu/dodatkowo płatne/. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /kolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych   355,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych   335,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych   305,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych   255,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych   245,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

Uwaga: w koszcie ujęto nocleg we własnych śpiworach, dopłata do pościeli 15zł/os, prysznic 2zł/os 
 

P 166. B O C H N I A  2 dni / Zamki w Dobczycach i Nowym Wiśniczu / 
 

I dzień: 8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kalwaria Zebrzydowska - w ramach przystanku zwiedzanie klasztoru. Przejazd 
koło zapory wodnej na Zbiorniku Dobczyckim - zwiedzanie Zamku z XIV w. Przejazd do Proszówki - 60 minut zabawy na krytej pływalni 
/basen sportowy, rekreacyjny, jacuzzi, zjeżdżalnia, bicze wodne/. Następnie przejazd do Bochni - zwiedzanie Kopalni Soli podziemną 
trasą turystyczną, następnie część rekreacyjna: czas wolny w podziemnym bufecie, gry i zabawy w Komorze Ważyn na sali 
gimnastycznej, kolacja. Finałem pobytu będzie 140 metrowa Zjeżdżalnia, film oraz dyskoteka do godz. 24.00 /nocleg w Komorze Ważyn 
z własnym śpiworem/. 
II dzień: śniadanie, wyjazd windą na powierzchnię i przejazd do Nowego Wiśnicza - zwiedzanie Zamku Lubomirskich, Muzeum Jana 
Matejki, spacer ścieżką edukacyjną w Rezerwacie "Kamień Grzyb". Na koniec Lipnica z zabytkowym kościołem modrzewiowym z 1141. 
Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /kolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych  355,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych  325,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych  305,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych  255,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych  245,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 
 

UWAGA: w koszcie ujęto nocleg we własnych śpiworach, dopłata do pościeli 15zł/os, prysznic 2zł/os 
 

57. 



RAFFTING na pontonach w Górach Stołowych i w 
Pieninach /kaski, kamizelki, pagaje + instruktarz/   
 

P 167. S K A R B Y  III  R Z E S Z Y  2 dni 

na tropie Z Ł O T E G O  POCIĄGU/ Tajemniczy Dolny Śląsk 1/ 
Kopalnia złota i uranu w Złotym Stoku, Pałac w Mosznej, Paczków -  polskie Carcassonne, Walim - umocnienia podziemne RIESE z 
Muzeum Molke, Muchołapką i kompleksem Olbrzym, Głuszyca - tajemnicze podziemne miasto, Osówka. Gwarantujemy dobrą 
zabawę. Wiedza o ukrytych skarbach czeka na Was...   
 

I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Paczków / polskie CARCASSONNE/ - zwiedzanie murów obronnych oraz 
zabytkowego kościoła ze studnią, przejazd do Złotego Stoku, gdzie zobaczymy wraz z przewodnikiem Kopalnię Złota. Na podziemną 
trasę turystyczną składają się: Sztolnia Gertrudy, laboratorium J. Scharfenberga, Skarbiec – to tutaj można zobaczyć 1066 „złotych” 
sztabek, które odpowiadają 16 tonom złota uzyskanym w ciągu całego czasu pracy kopalni, tj. przez ok.  1000 lat, Chodnik śmierci. 
Spragnieni wrażeń część trasy zwiedzania mogą przebyć po specjalnie przygotowanej 8 metrowej zjeżdżalni. Na zakończenie zwiedzania 
turyści oglądają Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli. Największą atrakcją Sztolni Czarnej jest jedyny w Polsce podziemny wodospad – 
głęboko pod ziemią, w małej komorze, z wysokości 8 metrów, woda z hukiem spada tuż przed odwiedzającymi, nierzadko ochlapując 
zachwyconych turystów. To tutaj 8 maja 1945 roku Niemcy mieli ukryć skarby III Rzeszy. Prace poszukiwawcze bursztynowej komnaty i 
złota Wrocławia trwają do dziś... Od roku 2008, turyści z tego poziomu wyjeżdżają na zewnątrz Podziemnym Pomarańczowym 
Tramwajem – największą atrakcją turystyczną kopalni. Kłodzko - zwiedzanie podziemnych, owianych tajemnicą labiryntów Twierdzy w 
towarzystwie ubranego w średniowieczny strój przewodnika /trasa o dł. ok. 600 m, czas zwiedzania ok. 2h/. Przejazd do pensjonatu, 
obiadokolacja, nocleg. 
 
II dzień: 7.30 śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Głuszycy, gdzie z przewodnikiem zwiedzamy Podziemne Miasto Osówka /trasa 
historyczna/. Poznacie losy ludzi zatrudnionych przy Projekcie RIESE oraz wiele ciekawostek związanych z Osówką, Górami Sowimi i 
Dolnym Śląskiem. Zwiedzając trasę historyczną zobaczycie: sposoby drążenia w ziemi, różne etapy budowy, wartownie, zdjęcia budowli 
zewnętrznych, eksponaty, uzbrojenie, wyposażoną halę z oryginalnymi szalunkami z 1944 roku, betonowe chodniki, rozwiązania 
techniczne obiektu, scenografie z filmów nagrywanych w podziemiach. Jest to trasa dla wszystkich, bez większych ograniczeń. Po wyjściu 
na powierzchnię jedziemy do Walimia. Od 1943 roku w rejonie Gór Sowich Niemcy prowadzili zakrojone na szeroką skalę prace 
budowlane pod kryptonimem "Riese" /Olbrzym/. Budowa nigdy nie została ukończona, a jej pozostałością jest szereg podziemnych 
kompleksów i budowli naziemnych, do dziś owianych mgłą tajemnicy co do ich przeznaczenia. Niezwykłość tych obiektów od lat 
przyciąga w okolice Dolnego Śląska rzesze badaczy, historyków i poszukiwaczy przygód czy też skarbów. Przez dziesięciolecia możliwość 
podziwiania ogromu pracy jaką włożono w drążenie kilometrów tuneli w litej skale kosztem tysięcy istnień ludzkich, dostępna była 
nielicznym śmiałkom. Dziś jednak udało nam się stworzyć możliwości, aby i Państwo mogli w sposób bezpieczny poznać choć część  
projektu. Zwiedzanie kompleksu Olbrzym będzie przebiegało w 2 etapach. W pierwszym, wspólnie z przewodnikiem odbędzie się 
zwiedzanie obiektu głównego, przeprawa podziemna łódkami, projekcja filmu. Drugi etap, to Muzeum Molke z najnowszą ekspozycją i 
tajemniczy obiekt Muchołapka w Jugowicach. Powrót do szkoły około godz. 19-20.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    419,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    399,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    339,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    299,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    292,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 168. S K A R B Y  III  R Z E S Z Y  2 dni 

na tropie Z Ł O T E G O  POCIĄGU/ Tajemniczy Dolny Śląsk 2/ 
Zamek w Książu /tajemnica Bursztynowej Komnaty/, Obóz koncentracyjny Gross-Rosen w Rogoźnicy, Karpacz i sztolnie kopalni uranu 
w Kowarach. Gwarantujemy dobrą zabawę!!! Wiedza o ukrytych skarbach czeka na Was...   
 

I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Zamek w Książu - zwiedzanie z przewodnikiem trasy nr 3 "Od Piastów do 
tajemnic II wojny światowej". Trasa rozpoczyna się podobnie jak trasa "Śladami Hochbergów" jednak po zwiedzeniu zamku uczestn icy 
udają się na tarasy i z ich poziomu wchodzą do tunelu z okresu II wojny światowej /15 m pod zamkiem/. Dla turystów udostępniona 
jest część tunelu o dł. 96m, szer. 1,5 m i wys. 2,5 m i niedokończoną klatką schodową. Zwiedzanie kończymy w odrestaurowanej 
Palmiarni. Przejazd do Rogoźnicy - Muzeum Gross-Rosen zaprasza nauczycieli i uczniów na lekcję w zetknięciu z poobozowymi reliktami 
byłego obozu koncentracyjnego. Zobaczymy: wystawy stałe i czasowe, makietę obozu, archiwalne dokumenty, historyczne zdjęcia, 
bramę obozową i wartownie strażnicze, kamieniołom - miejsce pracy więźniów, barak "francuski", krematorium polowe oraz kuchnię. 
Zwiedzanie kończymy projekcją filmu historycznego, przygotowanego w oparciu o wspomnienia i relacje byłych więźniów. Przejazd do 
pensjonatu w rejonie Karpacza, obiadokolacja, nocleg. 
 

58. 



II dzień: 7.30 śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Kowar - Sztolnia Kopalni Uranu. Przygotowana i oddana do użytku 29 kwietnia 
2004 roku trasa zwiedzania liczy około 1200 m chodników, komór i grot podziemnych, gdzie zgromadzono skarby Walonów oraz 
eksponaty związane z wydobywaniem rud uranu. Można przyjrzeć się pracy górników, prześledzić rytm pozyskiwania i transportu 
urobku, a także doświadczyć emocji towarzyszących temu miejscu. W zakamarkach i zaułkach czekają na odsłonięcie tajemnice... Echa 
dawno przebrzmiałych głosów odbijają się od sklepień grot...  Czasem przyczłapią Uranos i Pluton /dobre duchy kopalni/ by zniknąć w  
niezbadanych jeszcze chodnikach...  Panowie, a także Panie mogą spróbować wody "Potencjałki" - daru natury dla kowarskich gwarków, 
który pozostawił mitologiczny Priap. Jest to jedna z ponad 20-stu sztolni radziecko-polskich zakładów R-1, zajmujących się 
poszukiwaniem, pozyskiwaniem i wysyłaniem rudy uranowej do ZSRR /z przeznaczeniem do wyprodukowania pierwszej radzieckiej 
bomby atomowej w latach 1945-47/. Przejazd autokarem do Karpacza. Spacer z pilotem po mieście, zwiedzanie Kościółka Wang, czas 
wolny i przejazd do Zamku Bolków. Zwiedzanie zamku oraz tarasów zewnętrznych. Powrót do szkoły około godz. 19-20.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, nocleg. 
 

13 - 17 osób  płatnych    435,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    425,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    355,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    319,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    309,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

2-dniowe  P I E S Z E  WYCIECZKI G Ó R S K I E 
 

P 169. K L I M C Z O K  2 dni /Lipowa, Skrzyczne, Szczyrk, Orle Gniazdo, Klimczok, Szyndzielnia/ 

     
I dzień: 7.00 Bielsko - Lipowa /PKS/ - trasa piesza: Lipowa, Skrzyczne, Szczyrk Centrum, Orle Gniazdo,  wejście do kościółka "Na górce", 
"cudowne źródełko" i stuletnia lipa- miejsce objawienia NMP, Klimczok, obiadokolacja, nocleg w schronisku 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Trasa piesza: Klimczok, Szyndzielnia, Wapienica - zapora wodna. Powrót do Bielska autobusem 
MZK około godz. 18.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd PKS/MZK, opiekę przewodnika na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, nocleg w 
schronisku, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/. 

13 - 17 osób  płatnych    157,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    137,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    117,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    107,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    103,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/* 

 

*dla grup 65-90 osobowych przewidziano 2 przewodników 
 

P 170. H A L A  R Y S I A N K A  2 dni / Rajcza, Hala Lipowska, Węgierska Górka / 

     
I dzień: 7.00 Bielsko - Rajcza /PKS lub PKP/ - trasa piesza: Hala Rysianka, Hala  Lipowska, obiadokolacja, ognisko, nocleg w schronisku 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Trasa piesza: Abrahamów, forty obronne w Węgierskiej Górce. Powrót do Bielska /PKS lub PKP/ 
około godz. 18.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd PKS/PKP, opiekę przewodnika na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, nocleg w schronisku, 
wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, ognisko. 
 

13 - 17 osób  płatnych    157,90 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    137,90 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    117,90 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    107,90 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    103,90 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/* 

 

*dla grup 65-90 osobowych przewidziano 2 przewodników 
 

P 171. P I L S K O  2 dni 

/Korbielów, Hala Miziowa, Trzy Kopce, Rysianka, Hala Lipowska, Błatnia/ 
     
I dzień: 7.00 Bielsko - Korbielów /PKS/ - trasa piesza: Pilsko - obiadokolacja, ognisko, nocleg w schronisku na Hali Miziowej 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Trasa piesza: Hala Miziowa, Trzy Kopce, Rysianka, Hala Lipowska, Błatnia. Powrót do Bielska /PKS/ 
około godz. 18.00 
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W koszcie ujęto: przejazd  PKS, opiekę przewodnika na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, nocleg w schronisku, 
wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, ognisko. 
 

13 - 17 osób  płatnych    177,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    157,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    137,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    127,50 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    122,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/* 

 
*dla grup 65-90 osobowych przewidziano 2 przewodników 

 

P 172. R Ó W N I C A  2 dni 

/Ścieżka przyrodniczo-leśna Skalica, Jaworze, Błatnia, Równica, Ustroń/ 
     
I dzień: 7.00 Bielsko - Jaworze /PKS/ - trasa piesza: Błatnia, Brenna, Równica - obiadokolacja, ognisko, nocleg w schronisku 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Trasa piesza: zejście do Ustronia, zapoznanie się z Ośrodkiem "Leśnik", ścieżka przyrodniczo-leśna 
Skalica. Powrót do Bielska /PKS lub PKP/ około godz. 18.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd PKS/PKP, opiekę przewodnika na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, nocleg w schronisku, 
wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, ognisko. 
 

13 - 17 osób  płatnych    167,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    147,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    127,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    117,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    112,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/* 

 
*dla grup 65-90 osobowych przewidziano 2 przewodników 

 

P 173. B A R A N I A  G Ó R A  2 dni 

/Ścieżka przyrodniczo-leśna Czantoria, Wisła Czarne, Barania Góra, Ustroń/ 
     
I dzień: 7.00 Bielsko - Wisła Czarne /PKS/ - trasa piesza: wzdłuż Białej Wisełki, Barania Góra - wieża widokowa. Obiadokolacja, ognisko, 
nocleg w schronisku. 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Ustronia /PKS/, wyjazd wyciągiem krzesełkowym na Czantorię. Trasa piesza: ścieżka 
przyrodniczo-leśna Czantoria. Powrót do Bielska /PKS lub PKP/ około godz. 18.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd  PKS/PKP, opiekę przewodnika na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, bilety koleki 
krzesełkowej, nocleg w schronisku, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, ognisko. 
 

13 - 17 osób  płatnych    187,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    167,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    147,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    137,90 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    133,90 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/* 

 

*dla grup 65-90 osobowych przewidziano 2 przewodników 
 
 

3-dniowe WYCIECZKI  A U T O K A R O W E 

 

P 174. Z A K O P A N E   3 dni 
     
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Łysa Polana - spacer do Morskiego Oka, przerwa na drugie śniadanie w 
schronisku we własnym zakresie, powrót na Łysą Polanę, przejazd do pensjonatu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg 
II dzień: śniadanie, Dolina Chochołowska, Wywierzyska, Zakopane - kościół i cmentarz na Pęksowym Brzyzku, czas wolny na 
Krupówkach, powrót do pensjonatu, obiadokolacja/możliwość zorganizowania dyskoteki lub ogniska po wcześniejszej rezerwacji/, 
nocleg 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Zakopane - zabytkowy Kościół na Jaszczurówce, przejazd obok Nosala, Wielkiej Krokwi, Muzeum 
TPN - ekspozycja fauny i flory Tatr, wyjazd kolejką na Gubałówkę, zejście do Zakopanego, czas wolny na Krupówkach. Powrót do szkoły 
około godz. 19.00 
 
60. 



W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /2 obiadokolacje, 2 śniadania/, 2 noclegi. 
 

13 - 17 osób  płatnych    399,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    379,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    329,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    299,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    289,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

Za dopłatą możemy zorganizować zielony lub biały kulig /20-30 zł/os/ natomiast koszt ogniska z kiełbaskami i pieczywem to 10 zł/os 
 

P 175. Z A K O P A N E  3 dni 
     
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /rejon Bielska-Białej/ Łysa Polana - spacer do Morskiego Oka, przerwa na drugie śniadanie, powrót na 
Łysą Polanę, przejazd do pensjonatu, obiadokolacja/możliwość zorganizowania dyskoteki lub ogniska po wcześniejszej rezerwacji/, 
nocleg 
II dzień: śniadanie, Dolina Kościeliska, Jaskinia Mroźna /radzimy zabrać sweter lub kurtkę oraz odpowiednie obuwie/, Zakopane - 
kościół i cmentarz na Pęksowym Brzyzku, czas wolny na Krupówkach, powrót do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Zakopane - zabytkowy Kościół na Jaszczurówce, przejazd obok Nosala, Wielkiej Krokwi, Muzeum 
TPN - ekspozycja fauny i flory Tatr, wyjazd kolejką na Gubałówkę, zejście do Zakopanego, czas wolny na Krupówkach. Powrót do szkoły 
około godz. 19.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /2 obiadokolacje, 2 śniadania/, 2 noclegi. 
 

13 - 17 osób  płatnych    399,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    379,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    329,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    299,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    289,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

Za dopłatą możemy zorganizować zielony lub biały kulig /20-30 zł/os/natomiast koszt ogniska z kiełbaskami i pieczywem to 10 zł/os 
 

P 176. P I E N I N Y  3 dni / Kto straszy w Niedzicy? 

     
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Łopuszna – Dom Pamięci ks. Tisznera, Zamek w Niedzicy - dawna twierdza nad 
Dunajcem, spacer z pilotem po zaporze wodnej, przejazd do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg 
II dzień: śniadanie. Wąwóz Homole - krótka trasa górska /trzy do wyboru/, Szczawnica - spacer po górnym i dolnym parku zdrojowym, 
wizyta w pijalni wód mineralnych, czas wolny, powrót do pensjonatu, obiadokolacja /możliwość zorganizowania dyskoteki lub ogniska po 
wcześniejszej rezerwacji/, nocleg 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Czorsztyn - łagodne przejście szczytami na Trzy Korony, zejście do Krościenka /możliwość 
zjedzenia obiadu w regionalnej karczmie/. Powrót do Bielska około godz. 19.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /2 obiadokolacje, 2 śniadania/, 2 noclegi. 
 

13 - 17 osób  płatnych    399,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    384,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    334,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    294,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    289,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

Koszt organizacji ogniska z pieczeniem kiełbasek, pieczywem, dodatkami i jednorazową zastawą stołową to 10 zł/os 
 

P 177. P I E N I N Y  3 dni / Spływ przełomem Dunajca lub R A F F T I N G na pontonach / 

     
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Zamek w Niedzicy - dawna twierdza nad Dunajcem, spacer z pilotem po zaporze 
wodnej, historia zapory, spływ przełomem Dunajca do Szczawnicy /2,5h/ lub zamiennie Raffting na pontonach / każdy otrzymuje kask, 
kamizelkę, pagaj a spływ jest poprzedzony instruktarzem i krótkim treningiem, na każdym pontonie jest instruktor / - spacer po 
górnym i dolnym parku zdrojowym, wizyta w pijalni wód mineralnych, przejazd do pensjonatu, obiadokolacja /możliwość zorganizowania 
dyskoteki lub ogniska po wcześniejszej rezerwacji/, nocleg. 

 

61. 



II dzień: śniadanie. Wąwóz Homole - krótka trasa górska /trzy do wyboru/, Szczawnica - spacer po górnym i dolnym parku zdrojowym, 
wizyta w pijalni wód mineralnych, czas wolny, powrót do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg. 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Czorsztyn - łagodne przejście szczytami na Trzy Korony, zejście do Krościenka /możliwość 
zjedzenia obiadu w regionalnej karczmie/, Łopuszna – Dom Pamięci ks. Tisznera. Powrót do Bielska około godz. 19.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /2 obiadokolacje, 2 śniadania/, 2 noclegi. 
 

13 - 17 osób  płatnych    474,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    454,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    394,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    364,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    354,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

UWAGA: oferta ze spływem jest skalkulowana dla uczniów szkół podstawowych! Dopłaty do spływu dla uczniów gimnazjum 8zł/os, dla 
uczniów szkół średnich do 18 roku życia 15zł/os, przy zamianie na raffting korygujemy ceny, w razie niepogody zwracamy pieniądze. 
Natomiast koszt organizacji ogniska z pieczeniem kiełbasek, pieczywem, dodatkami i jednorazową zastawą stołową to 10 zł/os 
 

P 178. P I E N I N Y, Z A K O P A N E  3 dni - Spływ Dunajcem lub R A F F T I N G na pontonach  
     
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Łysa Polana - spacer do Morskiego Oka, przerwa na drugie śniadanie, powrót na 
Łysą Polanę, przejazd do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg. 
II dzień: śniadanie. Zakopane - zabytkowy Kościół na Jaszczurówce, przejazd obok Nosala, Wielkiej Krokwi, Muzeum TPN - ekspozycja 
fauny i flory Tatr, wyjazd kolejką na Gubałówkę, zejście do Zakopanego, czas wolny na Krupówkach. Powrót do pensjonatu, 
obiadokolacja /możliwość zorganizowania dyskoteki lub ogniska po wcześniejszej rezerwacji/, nocleg. 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Spływ przełomem Dunajca do Szczawnicy /2,5h/ lub zamiennie Raffting na pontonach / każdy 
otrzymuje kask, kamizelkę, pagaj a spływ jest poprzedzony instruktarzem i krótkim treningiem, na każdym pontonie jest instruktor / - 
spacer po górnym i dolnym parku zdrojowym, wizyta w pijalni wód mineralnych. Powrót do szkoły około godz. 18.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /2 obiadokolacje, 2 śniadania/, 2 noclegi. 
 

13 - 17 osób  płatnych    474,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    454,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    394,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    364,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    354,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

UWAGA: oferta ze spływem jest skalkulowana dla uczniów szkół podstawowych. Dopłaty do spływu dla uczniów gimnazjum 8zł/os, dla 
uczniów szkół średnich do 18 roku życia 15zł/os, przy zamianie na raffting korygujemy ceny, w razie niepogody zwracamy pieniądze, za 
dopłatą możemy w Tatrach zorganizować zielony lub biały kulig /20-30zł/os/ Koszt organizacji ogniska z pieczeniem kiełbasek, 
pieczywem, dodatkami i jednorazową zastawą stołową to 10 zł/os 
 

P 179. P I E N I N Y, Z A K O P A N E  3 dni / Trzy Korony, Jaskinia Mroźna, Skansen w Zubrzycy  
     
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Krościenko - wejście na Trzy Korony, następnie przejście szczytami do 
Czorsztyna. Przejazd do Poronina do pensjonatu,  obiadokolacja, nocleg. 
II dzień: śniadanie. Dolina Kościeliska, Jaskinia Mroźna /radzimy zabrać sweter lub kurtkę oraz odpowiednie obuwie/, Zakopane - czas 
wolny na Krupówkach, powrót do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg. 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Zakopanego - Muzeum TPN:  ekspozycja fauny i flory Tatr, przejazd autokarem obok 
Wielkiej Krokwi i Nosala. Wycieczkę zakończymy w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej /skansen drewnianego 
budownictwa regionu/, Przełęcz Krowiarki. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /2 obiadokolacje, 2 śniadania/, 2 noclegi. 

 

13 - 17 osób  płatnych    424,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    404,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    354,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    314,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    309,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 
 

Za dopłatą możemy zorganizować zielony lub biały kulig /20-30zł/os/  Natomiast koszt organizacji ogniska z pieczeniem kiełbasek,  
 
62.                                                          pieczywem, dodatkami i jednorazową zastawą stołową to 10 zł/os                                                                                                               



P 180. P I E N I N Y, Z A K O P A N E  3 dni /TPN, PPN/ 
 

I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu  Bielska-Białej/ Łysa Polana - spacer do Morskiego Oka, przerwa na drugie śniadanie, powrót na 
Łysą Polanę, przejazd do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg .  
 
II dzień: śniadanie. Zakopane - zabytkowy kościół na Jaszczurówce, przejazd obok Nosala, Wielkiej Krokwi, Muzeum TPN - ekspozycja 
fauny i flory Tatr, wyjazd kolejką na Gubałówkę, zejście do Zakopanego, czas wolny na Krupówkach. Powrót do pensjonatu, 
obiadokolacja, nocleg. 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Czorsztyna - przejście spacerkiem na Trzy Korony, zejście do Krościenka /możliwość 
zjedzenia obiadu w regionalnej karczmie/. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /2 obiadokolacje, 2 śniadania/, 2 noclegi. 
 

13 - 17 osób  płatnych    424,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    404,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    354,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    314,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    309,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

 Za dopłatą możemy zorganizować zielony lub biały kulig /20-30zł/os/ Natomiast koszt organizacji ogniska z pieczeniem 
kiełbasek, pieczywem, dodatkami i jednorazową zastawą stołową to 10 zł/os 

 

3 wersje 3 dniowej WYCIECZKI do Warszawy nr 181, 182 i 183 w tej samej cenie 
 
P 181. W A R S Z A W A  3 dni  HOTEL*** w cenie* /Centrum Nauki Kopernik, Wilanów/ 
 
I dzień: 6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Warszawa - Muzeum Powstania Warszawskiego lub Sejm, przejazd do Łazienek 
- Pałac na Wodzie, Stadion Narodowy /wejście na taras widokowy/. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie, Warszawa - Wilanów /do wyboru pałac lub warsztaty/, Cmentarz Powązkowski /Stare i Wojskowe/, Krakowskie 
Przedmieście, Pałac Prezydencki i Katedra, czas wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Grób Nieznanego Żołnierza,  Centrum Nauki Kopernik – 5 aktualnych wystaw czasowych, 
Wiszące Ogrody na dachu Biblioteki UW. Powrót do szkoły około godz. 22.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /2 obiadokolacje, 2 śniadania/, 2 noclegi. 
 

 13 - 17 osób  płatnych    619,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
 18 - 29 osób  płatnych    609,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
 30 - 39 osób  płatnych    569,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
 40 - 64 osób  płatnych    489,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
 65 - 90 osób  płatnych    479,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

* o zakwaterowaniu w hotelu*** decyduje termin zgłoszenia wycieczki i dostępność miejsc, po wykorzystaniu puli w hotelu *** grupy 
kwaterujemy w obiektach o standardzie turystycznym. 
 

P 182. W A R S Z A W A  3 dni /Sejm lub Senat, Zamek Królewski, Łazienki/ 
 

I dzień: 6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Warszawa - Zamek Królewski / zwiedzanie z przewodnikiem plus indywidualne 
systemy głośnomówiące /,spacer Krakowskim Przedmieściem pod Pałac Prezydencki / po drodze katedra /. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie i obiadokolacja. 
 

II dzień: śniadanie, Warszawa - Cmentarz Powązkowski, Muzeum Wojska Polskiego /nieczynne w poniedziałki i wtorki/, Złote Tarasy, l 
Sejm lub Senat /uwaga - konieczność rezerwacji minimum 6 m-y wcześniej/, przejazd autokarem szlakiem pomników warszawskich. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 

III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Warszawa - Grób Nieznanego Żołnierza, Pałac Kultury i Nauki /wyjazd windą na taras widokowy/, 
Łazienki ze zwiedzaniem Pałacu na Wodzie, Stadion Narodowy /taras widokowy/. Powrót do szkoły około godz. 22.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /2 obiadokolacje, 2 śniadania/, 2 noclegi.       
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*o zakwaterowaniu w hotelu*** decyduje termin zgłoszenia wycieczki i dostępność miejsc, po wykorzystaniu puli w hotelu *** grupy 
kwaterujemy w obiektach o standardzie turystycznym. 

 

P 183. W A R S Z A W A  3 dni 

/Muzeum Chopina, Muzeum Powstania Warszawskiego, wiszące ogrody na dachu UW...  / 
 

I dzień: 6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Warszawa - Wilanów /do wyboru zwiedzanie pałacu lub warsztaty/, Pałac 
Kultury i Nauki /wyjazd windą na taras widokowy/, spacer Krakowskim Przedmieściem pod Pałac Prezydencki, Stadion Narodowy 
/taras widokowy/. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg 
 
II dzień: śniadanie, Warszawa - Cmentarz Powązkowski /stara i nowa część nekropolii/, Muzeum Powstania Warszawskiego /uwaga - 
konieczność rezerwacji minimum 6 m-y wcześniej/, Muzeum Wojska Polskiego /nieczynne w poniedziałki i wtorki/. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg 
 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Warszawa - przejazd autokarem szlakiem najciekawszych pomników warszawskich, Dzielnica 
Ambasad, Muzeum Chopina, Wiszące Ogrody na dachu Biblioteki UW. Powrót do szkoły około godz. 22.00 
 

3 wersje 3 dniowej WYCIECZKI do Wrocławia nr 184, 185 i 186 w tej samej cenie 
 

P 184. W R O C Ł A W 3 dni 

/Afrykarium, grające fontanny, tajemnica Twierdzy Szyfrów, Panorama Racławicka/ 
 

I dzień: 6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Wrocław - spacer po Ogrodzie Botanicznym, Ostrów Tumski /kraina wysp, 
kanałów i mostów/, Muzeum Narodowe  i Panorama Racławicka /MN jest nieczynne w poniedziałki i wtorki/, pokaz grających fontann 
/widowisko światło-dźwięk do godz. 18.00 obsługujemy naszymi autokarami, natomiast od godz. 18.30 środkami komunikacji miejskiej/. 
Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie, Wrocław - spacer po Starym Mieście /sławny pręgierz, przepiękne kamienice, ratusz, pomnik Aleksandra Fredry, 
fontanna/, Uniwersytet Wrocławski - Aula Leopoldina i biblioteka ze słynnym globusem, Afrykarium i spacer po zoo, Ogród Japoński. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Książ -zwiedzanie Zamku trasą nr 3. W drodze powrotnej Paczków - polskie Carcassonne /mury 
obronne z gotyckimi bramami/, Kościół św. Jana z XI w. Powrót do szkoły około godz. 22.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /2 obiadokolacje, 2 śniadania/, 2 noclegi. 
 

13 - 17 osób  płatnych    509,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    489,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    449,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    389,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    379,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

*o zakwaterowaniu w hotelu*** decyduje termin zgłoszenia wycieczki i dostępność miejsc, po wykorzystaniu puli w hotelu *** grupy 
kwaterujemy w obiektach o standardzie turystycznym, do Muzeum Narodowego wchodzimy na bilet do Panoramy Racławickiej ale ten 

bilet nie obejmuje przewodnika po Muzeum – przewodnik jest płatny dodatkowo – 4 zł/os 
 

P 185. W R O C Ł A W 3 dni 

/Afrykarium, grające fontanny, Panorama Racławicka, Twierdza Kłodzka/ 
 
I dzień: 6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Wrocław - spacer po Starym Mieście /sławny pręgierz, przepiękne kamienice, 
ratusz, pomnik Aleksandra Fredry, fontanna/, Uniwersytet Wrocławski - Aula Leopoldina i biblioteka ze słynnym globusem, pokaz 
grających fontann /widowisko światło-dźwięk do godz. 18.00 obsługujemy naszymi autokarami, natomiast od godz. 18.30 środkami 
komunikacji miejskiej /. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie, Wrocław - Ostrów Tumski /kraina wysp, kanałów i mostów/, Ogród Botaniczny, Muzeum Narodowe i Panorama 
Racławicka/uwaga do MN i na Panoramę Racławicką obowiązuje jeden bilet, MN jest nieczynne w poniedziałki i wtorki/, Afrykarium i 
spacer po zoo. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Kłodzko -zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej Twierdzy Kłodzkiej oraz zabytkowego mostu  i 
Starego Miasta. Powrót do szkoły około godz.  19.00 
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P 186. W R O C Ł A W  3 dni 

/Afrykarium, grające fontanny, statkiem po Odrze, Ostrów Tumski/ 
 
I dzień: 6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Moszna - zwiedzanie zamku z przewodnikiem, Brzeg - zwiedzanie 
renesansowego zamku. Wrocław - pokaz grających fontann /widowisko światło-dźwięk do godz. 18.00 obsługujemy naszymi 
autokarami, natomiast od godz. 18.30 środkami komunikacji miejskiej /. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie, Wrocław - rejs statkiem po Odrze / zwiedzanie miasta od strony rzeki, ok. 30 min/, spacer po Starym Mieście 
/sławny pręgierz, przepiękne kamienice, ratusz, pomnik Aleksandra Fredry, fontanna/, Uniwersytet Wrocławski - Aula Leopoldina i 
biblioteka ze słynnym globusem, Ostrów Tumski. /kraina wysp, kanałów i mostów/. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wrocław - Afrykarium i spacer po zoo, Ogród Japoński, Panorama Racławicka i Muzeum 
Narodowe /uwaga do MN i na Panoramę Racławicką obowiązuje jeden bilet, MN jest nieczynne w poniedziałki i wtorki/. Powrót do 
szkoły około godz. 20.00 
 

P 187. P O Z N A Ń, G N I E Z N O  3 dni 

/Afrykarium, grające fontanny, statkiem po Odrze, Ostrów Tumski/ 
 
I dzień: 6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Poznań - Stary Rynek, Ratusz ze słynnymi koziołkami, Muzeum Historii Miasta 
Poznania, zabytkowe kamienice, stare Kolegium Jezuickie, Kościół Farny, Dom Jezuitów. Przejazd do pensjonatu, kolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie, Poznań - dalszy ciąg zwiedzania: Katedra Poznańska  z sarkofagami, okolice Jeziora Maltańskiego - Kopiec Wolności 
/punkt widokowy/, przejazd kolejką wąskotorową tzw. Maltanką, Brama Poznańska - najnowsza atrakcja Poznania, spacer wieczorem po 
Starym Mieście. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 
 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Gniezno - zwiedzanie z przewodnikiem Katedry oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego. 
Powrót do szkoły około godz. 21.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /2 kolacje, 2 śniadania/, 2 noclegi. 
 

13 - 17 osób  płatnych    549,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    529,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    479,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    439,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    429,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 188. G Ó R Y  S T O Ł O W E  3 dni /możliwa opcja dodania R A F F T I N G U w Bardzie / 
 
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Paczków / polskie CARCASSONNE/ - zwiedzanie murów obronnych oraz 
zabytkowego kościoła ze studnią, Kłodzko - zwiedzanie podziemnych, owianych tajemnicą labiryntów Twierdzy w towarzystwie ubranego 
w średniowieczny strój przewodnika /trasa o dł. ok. 600 m, czas zwiedzania ok. 2h/. Przejazd do pensjonatu, kolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie. Przejazd do Wambierzyc - "Śląskiej Jerozolimy" - zwiedzanie  i słynnej ruchomej szopki /ponad 800 lipowych figur, z 
których większość się porusza w rytm muzyki dzięki wykorzystaniu mechanizmu zegarowego/, szlak Skalnych Grzybów /ok. 2-4h/, Droga 
100 zakrętów, Rezerwat Szczeliniec lub Błędne Skały /w zależności od warunków pogodowych/ - obie formacje skalne są unikatowymi 
zjawiskami przyrody na skalę europejską. Powrót do pensjonatu, kolacja, nocleg. 
 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Czermnej - Kaplica czaszek. Następnie udajemy się do Dusznik Zdrój - Muzeum 
Papiernictwa, spacer po Parku Zdrojowym i wizyta w pijalni wód mineralnych, czas wolny. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /2 kolacje, 2 śniadania/, 2 noclegi. Możemy dodać  s p ł y w   p o n t o n a m i  w Bardzie. 
 

13 - 17 osób  płatnych    469,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    449,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    389,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    339,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    329,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 
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P 189. G Ó R Y  S T O Ł O W E  3 dni - na tropie ZŁOTEGO  POCIĄGU 
/Tajemnica Twierdzy Szyfrów - Zamek Książ/ 
 

I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Moszna - zwiedzanie zamku. Następnie udamy się do Zamku Hochbergów w 
Książu z pięknym parkiem krajobrazowym. Do wyboru dwie trasy zwiedzania zamku: trasa podziemna lub trasa Maksymiliana. Przejazd 
do pensjonatu, kolacja, nocleg. 
II dzień: śniadanie. Przejazd do Wambierzyc - "Śląskiej Jerozolimy" - zwiedzanie  oraz słynna ruchoma szopka, szlak Skalnych Grzybów 
/ok. 2-4h/, Droga 100 zakrętów, Rezerwat Szczeliniec lun Błędne Skały /w zależności od warunków pogodowych/ - obie formacje skalne 
są unikatowymi zjawiskami przyrody na skalę europejską. Powrót do pensjonatu, kolacja, nocleg. 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Czermnej - Kaplica czaszek. Następnie udajemy się do Dusznik Zdrój - Muzeum 
Papiernictwa, spacer po Parku Zdrojowym i wizyta w pijalni wód mineralnych, czas wolny. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /2 kolacje, 2 śniadania/, 2 noclegi. 
 

13 - 17 osób  płatnych    489,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    469,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    409,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    359,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    349,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 190. G Ó R Y  S T O Ł O W E  3 dni  /Afrykarium i Panorama Racławicka/ 
 
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Wrocław - Afrykarium i spacer po zoo, Panorama Racławicka. Przejazd do 
pensjonatu, kolacja, nocleg. 
II dzień: śniadanie. Przejazd do Wambierzyc - "Śląskiej Jerozolimy" - zwiedzanie  oraz słynna ruchoma szopka, szlak Skalnych Grzybów 
/ok. 2-4h/, Droga 100 zakrętów, Rezerwat Szczeliniec lun Błędne Skały /w zależności od warunków pogodowych/ - obie formacje skalne 
są unikatowymi zjawiskami przyrody na skalę europejską. Powrót do pensjonatu, kolacja, nocleg. 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Czermnej - Kaplica czaszek. Następnie udajemy się do Dusznik Zdrój - Muzeum 
Papiernictwa, spacer po Parku Zdrojowym i wizyta w pijalni wód mineralnych, czas wolny. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /2 kolacje, 2 śniadania/, 2 noclegi. 
 

13 - 17 osób  płatnych    529,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    509,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    439,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    389,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    379,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 191. G Ó R Y  Ś W I Ę T O K R Z Y S K I E  3 dni 

/sabat czarownic, Zespół jaskiń w Kadzielni, Zamek Królewski w Chęcinach/ 
 

I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Nagłowice, gdzie z przewodnikiem zwiedzicie  Dworek  Mikołaja Reja. Chęciny -  
Zamek Królewski  /po remoncie/. Zwiedzanie z przewodnikiem obejmuje: zamek, lochy, skarbiec, wejście na dwie wieże, przymierzanie 
elementów zbroi rycerskich, zakuwanie w dyby, pokazy strzelania z armaty, hakownic i piszczela /dla grup powyżej 30 osób!!!/, wystawę 
broni drzewcowej i wystawę galerii zdjęć zamku. Przejazd do pensjonatu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie. Przejazd do Oblęgorka - zwiedzanie z przewodnikiem Dworku Sienkiewicza /nieczynny w poniedziałki/ Przejazd i 
wejście na Święty Krzyż - zwiedzanie klasztoru, Muzeum Misyjnego, podziemnych krypt Wiśniowieckich. Podczas spaceru zobaczycie 
Gołoborze - unikatowe zjawisko przyrodnicze na skale europejską. Powrót do pensjonatu, kolacja, nocleg. 
 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wejście na Łysicę - górę czarownic, zejście do autokaru i przejazd do Kadzielni dzielnicy Kielc, 
zwiedzanie w 12 sto osobowych grupach zespołu jaskiń w Kadzielni, każdy uczestnik otrzymuje kas, grupy wchodzą co 12 minut. Powrót 
do szkoły około godz. 19.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /2 kolacje, 2 śniadania/, 2 noclegi. 
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13 - 17 osób  płatnych    509,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    489,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    429,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    379,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    369,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 
 

P 192. S Z L A K  O R L I C H  G N I A Z D  3 dni 
     
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Ojców - w programie zwiedzania: Grota Łokietka, Brama Krakowska, Źródełko 
Miłości, następnie pięciominutowa wspinaczka po stromym zboczu do Jaskini Ciemnej, którą zwiedzamy przy blasku świec. Przejazd pod 
Maczugę Herkulesa, Zamek na Pieskowej Skale /z zewnątrz/, czas wolny. Przejazd do pensjonatu, kolacja, nocleg 
II dzień: śniadanie. Mirów - zwiedzanie zamku, Bobolice - ruiny zamku. Przejazd do Ogrodzieńca - ruiny zamku obronnego, Pustynia 
Błędowska. Powrót do pensjonatu, kolacja, nocleg. 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Olsztyn - ruiny zamku z XIV w., "Wielki Okiennik". Przejazd do Częstochowy - mury obronne, wieża 
oraz zwiedzanie z przewodnikiem samego klasztoru na Jasnej Górze /trzy trasy do wyboru/. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie / 2 kolacje, 2 śniadania/, 2 noclegi. 
 

13 - 17 osób  płatnych    469,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    449,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    389,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    339,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    329,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 193. G N I E Z N O, B I S K U P I N, K Ó R N I K   3 dni 
     
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Gniezno - wejście do wnętrza Katedry, Drzwi gnieźnieńskie, dzwony, Muzeum 
Początków Państwa Polskiego, spacer po Rynku - zabytkowe kamienice,  czas wolny. Przejazd do pensjonatu, kolacja, nocleg 
II dzień: śniadanie. Biskupin - zwiedzanie osady prasłowiańskiej z VII-IV w p.n.e. położonej wśród jezior i wzgórz. Przejazd autokarem do 
ośrodka i praktyczne zajęcia edukacyjne. Powrót do pensjonatu, kolacja /możliwość zorganizowania ogniska po wcześniejszej rezerwacji/, 
nocleg. 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Kórnik - największą atrakcją i jednocześnie najcenniejszym zabytkiem jest zespół zamkowy z 
pięknym parkiem. Zwiedzanie wnętrz zamkowych, krótki spacer po parku. Wycieczkę zakończymy rejsem po zalewie. Powrót do szkoły 
około godz. 21.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie / 2 kolacje, 2 śniadania/, 2 noclegi. 
 

13 - 17 osób  płatnych    559,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    539,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    479,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    429,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    419,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 194. S A N D O M I E R Z, K A Z I M I E R Z  3 dni /Śladami Ojca Mateusza/ 
 

I dzień: 6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kazimierz Dolny - spotkanie z przewodnikiem miejskim, z którym zwiedzamy 
"Perłę Wschodu". Zobaczymy: Rynek ze starą studnią, Kamienicę Przybyłów, Kościół Farny św. Jana Chrzciciela, Katedrę. Odbędzie się 
również rejs statkiem po Wiśle i przejażdżka melexami do zabytkowych spichlerzy i Wąwozu Korzeniowy. Przejazd do pensjonatu, 
zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie. Przejazd do Sandomierza - spotkanie z przewodnikiem miejskim, z którym zwiedzimy "Mały Rzym". Zobaczymy: 
pełną tajemnic podziemną trasę turystyczną, Kościół św. Józefa, dawną Synagogę, Kamienicę Oleśnickich, Dom Długosza i "igielne 
oko". Powrót do pensjonatu, kolacja, nocleg. 
 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Łańcut - zwiedzanie Pałacu, Powozowni I ogrodów. Powrót do szkoły około godz. 21.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /2 kolacje, 2 śniadania/, nocleg.                                                                                              

                   67. 



13 - 17 osób  płatnych    649,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    619,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    549,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    469,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    459,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 
 

P 195. B I E S Z C Z A D Y  3 dni  /K A R P A C K A  T R O J A,  Łańcut, Bóbrka/ 
 

I dzień: 6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Łańcut - zwiedzanie Pałacu, Muzeum Powozów, spacer po parku.  Przejazd do 
Polańczyka i zakwaterowanie w pensjonacie, kolacja /możliwość zorganizowania ogniska lub dyskoteki po wcześniejszej rezerwacji/, 
nocleg 
II dzień: śniadanie. Rejs po Zalewie Solińskim, Mała Pętla Bieszczadzka - przejazd autokarem lub 6-cio godzinna trasa górska /w 
zależności od warunków atmosferycznych/. Powrót do pensjonatu, kolacja, nocleg. 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Trzcinicy k/Jasła - zwiedzanie największej atrakcji turystycznej - Karpackiej Troi 
/zespół budowli - autentycznych rekonstrukcji i zespół archeologiczny/, Bóbrka - zwiedzanie Skansenu Przemysłu Naftowego. Powrót do 
szkoły około godz. 20.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników  w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie / 2 kolacje, 2 śniadania/, 2 noclegi. 
 

13 - 17 osób  płatnych    639,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    609,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    539,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    459,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    449,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 196. T O R U Ń  3 dni /Obserwatorium astronomiczne i Centrum Ekologiczne Barbarka/ 
 
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Częstochowa - zwiedzanie klasztoru na Jasnej Górze. Popołudniu 
zakwaterowanie w pensjonacie i zajęcia ekologiczne z przyrodnikiem z zakresu przyrody w Centrum Barbarka, kolacja, nocleg 
II dzień: śniadanie. Toruń  - Stare Miasto, Ratusz z Muzeum Okręgowym, Pomnik Mikołaja Kopernika, Muzeum Kopernika, Dwór 
Artusa, Bazylika katedralna, Dom Kopernika, wystawa multimedialna Orbitarium i Geodium. Powrót do pensjonatu, kolacja, ognisko z 
pieczeniem kiełbasek, nocleg. 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Ciechocinka - spacer po Parku Zdrojowym, Muszla Koncertowa, deptak, Park tężni z 
Pomnikiem Stanisława Staszica, Park Zdrowia z basenami do gier sportowych, zabytkowymi tężniami, licznymi fontannami, słynnym 
"grzybkiem", pijalnią wód mineralnych, czas wolny. Powrót do szkoły około godz. 21.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /2 kolacje, 2 śniadania/, 2 noclegi. 
 

13 - 17 osób  płatnych    609,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    589,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    519,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    439,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    419,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 

P 197. B O C H N I A, K R A K Ó W  3 dni / max oferta / 
 
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kalwaria Zebrzydowska - w ramach przystanku zwiedzanie klasztoru. Przejazd 
do Krakowa - Centrum Sztuki Japońskiej, gdzie młodzież weźmie udział w warsztatach z kaligrafii, zobaczy wystawę czasową i film o 
kulturze Japonii. Przejazd do Bochni - zwiedzanie z przewodnikiem Kopalni Soli podziemną trasą turystyczną wzbogaconą o 
multimedialny tunel czasu. Następnie część rekreacyjna: czas wolny w podziemnym bufecie, gry i zabawy w Komorze Ważyn na sali 
gimnastycznej, kolacja. Finałem pobytu będzie Podziemne metro o dł. 1100 m, 140 metrowa Zjeżdżalnia, film oraz dyskoteka do godz. 
24.00 /nocleg w Komorze Ważyn z własnym śpiworem/. 
II dzień: śniadanie. Przejazd do Krakowa - spotkanie z przewodnikiem krakowskim, z którym zwiedzamy: dziedziniec na Wawelu i Kryptę 
Srebrnych Dzwonów. Schodzimy do przystani na rejs po Wiśle, by z pokładu statku podziwiać Kraków. Po rejsie spacer na Rynek Główny, 
gdzie zwiedzamy najnowsze i największe na świecie podziemne, multimedialne Muzeum Miasta Krakowa, spacer po Rynku 
/Sukiennice, Kościół Mariacki - z zewnątrz/, przejście pod "okno papieskie". Przejazd i zakwaterowanie w hostelu, kolacja, nocleg. 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Kraków - Muzeum Lotnictwa /nowa siedziba i nowe zbiory!!!/, Muzeum Fabryka Schindlera - 
wiernie oddająca atmosferę Krakowa z czasów okupacji /wejście dla uczniów gimnazjum i szkół średnich/, spacer po starej, żydowskiej 
części Krakowa - Kazimierzu. Na koniec wizyta w Ogrodzie Doświadczeń Fizycznych /pierwszy tego typu sensoryczny park edukacyjny/. 
Powrót do szkoły około godz. 19.00 
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W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie /2 kolacje, 2 śniadania/, 2 noclegi. 
 

13 - 17 osób  płatnych    489,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    479,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    439,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    399,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    389,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 
 

Uwaga: w koszcie ujęto nocleg we własnych śpiworach, dopłata do pościeli 15 zł/os, prysznic 2 zł/os 

 

P 198. T O R U Ń – G D A Ń S K – M A L B O R K  3 dni 
     
I dzień: 5.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Toruń - w programie zwiedzanie z pilotem Starego Miasta z średniowiecznymi 
murami obronnymi, Ratuszem, Domem Mikołaja Kopernika. Następnie największa atrakcja:  interaktywna wystawa w Orbitarium i 
Geodium. Popołudniu wyjazd w stronę Gdańska, zakwaterowanie w ośrodku, obiadokolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie. Gdańsk – spacer z pilotem po Starym Mieście /Żuraw, Zielona Brama, Długi Targ, Złota Kamienica, Ratusz, 
Zbrojownia, Dwór Artusa, fontanna Neptuna, Kościół Mariacki. Przejazd do Gdyni – Muzeum ORP Błyskawica, następnie przejazd na 
Westerplatte – zwiedzanie Wartowni nr 1, ruin koszar oraz Wartowni nr 3. Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg. 
 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Malborka – zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Krzyżackiego z XIV - XV w. - 
otoczonego murami obronnymi /jedna z największych warowni średniowiecznych w Europie/, we wnętrzach muzeum: ratusz XIV-XV w, 
Kościół św. Jana, w zależności od dnia tygodnia za dodatkową opłatą jest możliwa lekcja historii prowadzona przez historyka Krzyżaka 
około godz. 14.00 wyjazd do Bielska. Powrót do szkoły około godz. 21.30-22.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w 
zwiedzanych obiektach, wyżywienie / 2 obiadokolacje, 2 śniadania/, 2 noclegi. 
 

13 - 17 osób  płatnych    675,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    625,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    565,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    515,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    505,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 
 
 

 

1-dniowe AUTOKAROWE  WYCIECZKI  Z A G R A N I C Z N E: 
 

Z 1. S Ł O W A C J A  1 dzień /Orawski Podzamok/ 
Zamek na skale a w nim 600 schodów, zbrojownia, tunele, fosy, dziedzińce i krypty podziemne w zamkowej kaplicy. Do tego 
wspaniałe widoki z największej orawskiej twierdzy i rejs statkiem...   

 
7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Orawski Podzamok - zwiedzanie zabytkowego zamku oraz kaplicy. Przejazd autokarem 
nad Jezioro Orawskie do Namestowa, rejs statkiem - zwiedzanie rezerwatu na Wyspie  Slanickiej /wyspa artystów, ekspozycja sztuki 
ludowej w kościele/, spacer, czas wolny na drugie śniadanie. Powrót do Bielska około godz. 19.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota - przewodnika 
na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW/KL/Bagaż, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie. 

 

13 - 17 osób  płatnych    205,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
18 - 29 osób  płatnych    185,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
30 - 39 osób  płatnych    165,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    145,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
65 - 90 osób  płatnych    139,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 

 
Powyższa wycieczka to przejazd autokarem zaledwie 70 km od polskiej granicy. Piękno i ogrom zwiedzanego zamku, który często 
mijamy jadąc na południe Europy, przyćmiewa połowę znanych mi obiektów tej klasy. Dodatkową atrakcją jest rejs po Jeziorze 
Orawskim. W cenie ujęto bilety wstępów.                 
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Z 2. N I E M C Y    1 dzień / Tropikalna Wyspa / 
 
I dzień: 2.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/. Około 9.00 przyjazd i pobyt w  położonym pod Berlinem Tropical Island's Resort 
/to żar tropików w centrum Europy, miejsce, gdzie można się poczuć jak na jednej z wysp Oceanu Spokojnego/. Temperatura wody w 
basenie imitującym ocean wynosi 30°C, a temperatura powietrza nie spada poniżej 25°C. Można również zasmakować spaceru wśród 
bujnej roślinności lasów tropikalnych, a także odpocząć na plaży pod palmami przy rajskiej lagunie. Ponadto do dyspozycji duża liczba 
restauracji i sklepów z pamiątkami. Około 17.00 wyjazd do kraju w drodze powrotnej 2 postoje, 1 dłuższy z przeznaczeniem na późny 
obiad we własnym zakresie.  Zakończenie wycieczki w godzinach wczesno rannych 1-2.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW/KL/Bagaż, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe. 
 

Koszty wstępów na kompleks basenów Tropical Island's uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 
Na wstęp należy przeznaczyć ok.  20 - 33 EUR /w zależności  od dnia tygodnia i wieku uczestników/ 

 

*dla mniejszych grup przeprowadzimy indywidualne kalkulacje. 
**istnieje możliwość wykupienia obiadu w drodze powrotnej w cenie 25zł/os 
 

30 - 39 osób  płatnych    299,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    209,00 zł/ + 4 osoby  100% rabatu/ 
 

2-dniowe AUTOKAROWE  WYCIECZKI  Z A G R A N I C Z N E: 
 

Z 3. N I E M C Y  2  dni / Berlin, Tropikalna Wyspa / 
 
I dzień: 4.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/. Około 11.00 przyjazd i pobyt w  położonym pod Berlinem Tropical Island's Resort 
/to żar tropików w centrum Europy, miejsce, gdzie można się poczuć jak na jednej z wysp Oceanu Spokojnego/. Temperatura wody w 
basenie imitującym ocean wynosi 30°C, a temperatura powietrza nie spada poniżej 25°C. Można również zasmakować spaceru wśród 
bujnej roślinności lasów tropikalnych, a także odpocząć na plaży pod palmami przy rajskiej lagunie. Ponadto do dyspozycji duża liczba 
restauracji i sklepów z pamiątkami. Przejazd do hotelu po stronie polskiej, obiadokolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przyjazd do Berlina - stolicy Niemiec, gdzie zobaczymy najstarszą dzielnicę Berlina Nikolaiviertel, 
Wieżę TV, Ratusz Berliński, Schlossplatz, Katedrę Berlińską, następnie Wyspa Muzeów. Przejazd Unter den Linden pod Bramę 
Brandenburską, po drodze z okien autokaru: Uniwersytet Humboldta, Opera Państwowa, Katedra św. Jadwigi, Nowy Odwach. 
Następnie spacer pod Reichstag, Brama Brandenburska, Plac Paryski (ambasada USA, Hotel Aldon) Pomnik Holokaustu, Plac 
Poczdamski, mur berliński. Przejazd do dawnego Berlina Zachodniego: Kolumna Zwycięstwa, Tiergarten, pałac Charlottenburg. Wyjazd 
w kierunku Polski, powrót do szkoły w późnych godzinach nocnych. 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota - przewodnika 
na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW/KL/Bagaż, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/,  
nocleg /hotel ***  pokoje 2/3 os z łazienkami/. 
 

Koszty wstępów na kompleks basenów Tropical Island's uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 
Na wstęp należy przeznaczyć ok.  30 - 43 EUR /w zależności  od dnia tygodnia i wieku uczestników/, 

 
*w/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin 
otwarcia/dostępności w danym dniu zwiedzanych obiektów. 
**dla mniejszych grup przeprowadzimy indywidualne kalkulacje. 
***dopłata do pokoju 1 os – 90 zł 
 

30 - 39 osób  płatnych    609,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    549,00 zł/ + 4 osoby  100% rabatu/ 

 

Z 4. N I E M C Y  2 dni / Berlin, Drezno / 
 

I dzień: 5.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/  spotkanie z pilotem  i wyjazd w kierunku Niemiec. Około 11.30 przyjazd do 
Berlina - stolicy Niemiec gdzie zobaczymy najstarszą dzielnicę Berlina Nikolaiviertel, Wieżę TV, Ratusz Berliński, Schlossplatz, Katedrę 
Berlińską, następnie Wyspa Muzeów - Muzeum Pergamońskie, Przejazd Unter den Linden pod Bramę Brandenburską, po drodze z 
okien autokaru: Uniwersytet Humboldta, Opera Państwowa, Katedra św. Jadwigi, Nowy Odwach. Następnie spacer pod Reichstag, 
Bramę Brandenburską, Plac Paryski (ambasada USA, Hotel Aldon) Pomnik Holokaustu, Plac Poczdamski, mur berliński. Przejazd do 
dawnego Berlina Zachodniego: Kolumna Zwycięstwa, Tiergarten, pałac Charlottenburg. Około 18.00  przejazd do hotelu*** po stronie 
polskiej, 20,00 zakwaterowanie 20.30 obiadokolacja,  nocleg. 
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II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Drezna. 11.30 Drezno, zwiedzanie miasta z pilotem. W programie m.in.: Zwinger - 
architektoniczny klejnot Drezna. W skład kompleksu wchodzą: Galeria Malarstwa Dawnych Mistrzów, Nymphenbad z kaskadami, 
brama Kronentor ze swoimi Galeriami, Zamek w którym znajdują się następujące muzea: Skarbiec - Grünes Gewölbe (zielone 
sklepienie) - uważane za najbogatszy zbiór klejnotów. / Grupa w ramach zwiedzania Zwinger zobaczy: Galerię Obrazów Starych 
Mistrzów (z wystawą czasową), Zbiory Porcelany i Salon Matematyczno-Fizyczny. Następnie w miarę możliwości czasowych i powrotu 
do autokaru zobaczymy: Operę Sempera przy Placu Teatralnym, Hofkirche - największy kościół katolicki w Dreźnie, Kościół Frauenkirche 
- monumentalna świątynia to jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych w Europie zabytków protestanckiej architektury sakralnej., 
Nowa Synagoga - jedna z najnowocześniejszych synagog na świecie. Przejście mostem Augusta Mocnego ze Złotym Jeźdźcem - 
symbolem Drezna do Wewnętrznego Nowego Miasta z Pałacem Japońskim, Ratuszem, historyczną halą targową, kościołem Trzech Króli. 
Około godz.  15.00 wyjazd do kraju, powrót do szkoły planujemy około 23.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota - przewodnika 
na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW/KL/Bagaż, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/,  
nocleg /hotel ***  pokoje 2/3 os z łazienkami/. 
 
Koszty wstępów do zwiedzanych obiektów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Na wstępy należy przeznaczyć ok.  25 EUR 

 
*w/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin 
otwarcia/dostępności w danym dniu zwiedzanych obiektów. 
**dla mniejszych grup przeprowadzimy indywidualne kalkulacje. 
***dopłata do pokoju 1 os – 90 zł 

 
30 - 39 osób  płatnych    609,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    549,00 zł/ + 4 osoby  100% rabatu/ 
 

Z 5. N I E M C Y   2 dni / Miśnia, Drezno / 
 
I dzień: 6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/. Miśnia - w programie zwiedzania: Katedra św. Jana i św. Donata z XIII wieku 
zamek biskupi Albrechtsburg z XV wieku, fabryka porcelany. Przejazd do Drezna. Objazd autokarem po mieście - zwiedzanie okolic, 
dzielnic z pięknymi pałacami na wzgórzach. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Dalsze zwiedzanie miasta. W programie m.in.: przejazd do centrum miasta - spacer po Starówce: 
Zwinger - architektoniczny klejnot Drezna. W skład kompleksu wchodzą: Galeria Malarstwa Dawnych Mistrzów, Nymphenbad z 
kaskadami, brama Kronentor ze swoimi Galeriami, następnie Opera Sampera na Placu Teatralnym, Zamek, w którym znajdują się 
następujące muzea: Skarbiec - Grünes Gewölbe (zielone sklepienie) - uważane za najbogatszy zbiór klejnotów. Około godz.  15.00 
wyjazd do kraju, powrót do szkoły planujemy około 23.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota - przewodnika 
na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW/KL/Bagaż, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/,  
nocleg /hotel klasy turystycznej - w okolicach Drezna - pokoje 3-4 os. z łazienką/. 
 

Koszty wstępów do zwiedzanych obiektów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Na wstępy należy przeznaczyć ok.  20-30 EUR 
 

*w/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin 
otwarcia/dostępności w danym dniu zwiedzanych obiektów. 
**dla mniejszych grup przeprowadzimy indywidualne kalkulacje. 
 
 

30 - 39 osób  płatnych    549,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
40 - 64 osób  płatnych    449,00 zł/ + 4 osoby  100% rabatu/ 
 

Z 6. C Z E C H Y  2 dni / Praga / 
 
I dzień: 6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Praga - zwiedzanie stolicy Czech rozpoczniemy od Hradczan z Praskim Zamkiem. 
Następnie zobaczymy Katedrę św. Wita, Wieżę Daliborkę, Bazylikę i Klasztor św. Jerzego, Pałac Królewski. Z Hradczan zejdziemy na 
Małą Stranę zwiedzając Pałac Wallensteina i Kościół św. Mikołaja. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Dalsze zwiedzanie Pragi rozpoczniemy od spaceru na Wzgórze Wyszehrad - pierwszą siedzibę 
władców Czech, Most Karola, Ratusz z zegarem Orloj, Rynek Staromiejski, Pomnik Jana Husa, Baszta Prochowa, czas wolny. Powrót do 
szkoły około godz. 23.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota - przewodnika 
na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW/KL/Bagaż, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, 
nocleg /hotel ***, pokoje2-3-4 os z łazienkami/. 
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         30 - 39 osób  płatnych    459,00 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/ 
         40 - 64 osób  płatnych    399,00 zł/ + 4 osoby 100% rabatu/ 

 
Koszty wstępów do zwiedzanych obiektów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Na wstępy należy przeznaczyć 480-530 Kc 

 
*w/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin 
otwarcia/dostępności w danym dniu zwiedzanych obiektów. 
Na wniosek klienta: Rejs 2 godzinny po Wełtawie z wyżywieniem: zimna, płyta - szwedzki stół, desery, owoce /dodatkowo płatny 950 
Kc/os/ 
**dla mniejszych grup przeprowadzimy indywidualne kalkulacje 

 

Z 7. W Ę G R Y  2 dni / Budapeszt, baseny termalne Miszkolca, Eger / 
 
I dzień: 6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Budapeszt - zwiedzanie stolicy Węgier rozpoczniemy od Wzgórza Zamkowego z 
Bramą Wiedeńską, Kolejką Siklo, Zamkiem Królewskim i wartą honorową przy Pałacu Prezydenckim /z zewnątrz/. Na Starym mieście 
zwiedzimy: neogotycki Kościół św. Macieja /1000 HUF/, Basztę Rybacką /300 HUF/. Po przejeździe na drugą stronę Dunaju: Bazylikę św. 
Stefana - patrona Węgier / z pilotem 200 HUF/, godzinny rejs statkiem po Dunaju /2100 HUF/. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Miszkolca Topolcy - kąpiel w basenach termalnych /2.800 HUF/, przejazd do Egeru i 
spacer z pilotem po zabytkowej części miasta: Bazylika, Minaret, Kościół Minorytów.  Powrót do Bielska około godz. 22.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota - przewodnika 
na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW/KL/Bagaż, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, 
nocleg /hotel**, pokoje 2-3-4 os z łazienką/. 
 

         30 - 39 osób  płatnych    519,00 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/ 
         40 - 64 osób  płatnych    449,00 zł/ + 4 osoby 100% rabatu/ 

 
Koszty wstępów do zwiedzanych obiektów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Na wstępy należy przeznaczyć 7.400 HUF 

 
*w/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin 
otwarcia/dostępności w danym dniu zwiedzanych obiektów. 
**dla mniejszych grup przeprowadzimy indywidualne kalkulacje. 
***w tej cenie realizujemy klasyczne 2-dniowe zwiedzanie samego Budapesztu. 
 

Z 8. W Ę G R Y  2 dni / Budapeszt / 
 
I dzień: 6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Budapeszt - zwiedzanie neorenesansowej Bazyliki św. Stefana z pilotem / 200 
HUF/, spacer po Andrassi utca i Opera z zewnątrz. Wyjazd na Wzgórze Gellerta – skąd widać najpiękniejszą panoramę Budapesztu, 
Następnie jednogodzinny rejs po Dunaju ( 2.100 HUF). Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Dalsze zwiedzanie miasta. Wyjazd na Wzgórze Zamkowe - zwiedzanie m.in.: Basztę Rybacką (300 
HUF), neogotyckiego Kościoła św. Macieja (1000 HUF), Bramy Wiedeńskiej oraz Zamku Królewskiego. Przejazd na Plac Bohaterów - 
zwiedzanie do wyboru:  Oceanarium (1.600 HUF) i Muzeum Sztuk Pięknych (1.800 HUF oraz 5000 HUF przewodnik 1/20 osób) lub kąpiel 
w basenach termalnych Kąpieliska Szechenyi- 5.000 HUF (z kabiną warto zabrać strój i czepek kąpielowy). Spacer po Vaci utca. Wyjazd w 
kierunku Polski ok.  godz.  15.00, powrót do Bielska około 22.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota - przewodnika 
na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW/KL/Bagaż, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, 
nocleg /hotel**, pokoje 2-3-4 os z łazienką/. 
 

         30 - 39 osób  płatnych    489,00 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/ 
         40 - 64 osób  płatnych    419,00 zł/ + 4 osoby 100% rabatu/ 

 
Koszty wstępów do zwiedzanych obiektów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

Na wstępy należy przeznaczyć ok.  6.900 HUF 
 

*w/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin 
otwarcia/dostępności w danym dniu zwiedzanych obiektów. 
**dla mniejszych grup przeprowadzimy indywidualne kalkulacje. 
***dopłata do pokoju 1os – 90zł. 
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Z 9. A U S T R I A   2 dni / Wiedeń / 
 

I dzień: 6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Wiedeń - zwiedzanie stolicy Austrii rozpoczniemy od Wzgórza Kahlenberg z 
Kościołem św. Józefa z kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, tablicą upamiętniającą odsiecz wiedeńską i najpiękniejszą 
panoramą na miasto. Następnie zwiedzimy Stare Miasto z Katedrą św. Stefana /5,5 EUR/, ulicą Graben i Kolumną Morową. Zobaczymy 
zegar figularny i romański Kościół św. Ruperta. Czas wolny i dalsze zwiedzanie Ringstrasse, zobaczymy: Dzielnicę Muzealną, Ratusz, 
Parlament, Hofburg, Hiszpańską Szkołę Jazdy... Zwiedzimy Skarbiec Cesarski /10 EUR/. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg. 
 

II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do III dzielnicy, która słynie z ciekawej zabudowy architekta Hudertwassera. Przejazd do 
Pałacu Schonnbrunn - zwiedzanie sal cesarskich /trasa krótka 9,5 EUR, trasa długa 12,9 EUR/ i spacer po ogrodach: Palmiarnia, Ogród 
Różany, Fontanna Neptuna, Glorietta. Powrót do szkoły około godz. 22.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota - przewodnika 
na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW/KL/Bagaż, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, 
nocleg /wygodny pensjonat, pokoje 2-3-4 os z łazienkami – Znojmo przy granicy czeskiej/. 
 

         30 - 39 osób  płatnych    469,00 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/ 
         40 - 64 osób  płatnych    409,00 zł/ + 4 osoby 100% rabatu/ 

 

Koszty wstępów do zwiedzanych obiektów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Na wstępy należy przeznaczyć  ok. 25 EUR 
 

*w/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin 
otwarcia/dostępności w danym dniu zwiedzanych obiektów. 
**dla mniejszych grup przeprowadzimy indywidualne kalkulacje. 
 

Z 10. S Ł O W A C J A, P O L S K A  2 dni / jaskinie, gondole i baseny termalne / 
 

I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Zwiedzanie rozpoczynamy od jednej z najpiękniejszych jaskiń po słowackiej 
stronie Tatr - Jaskini Bielańskiej. Do przejścia mamy 1370 m korytarzy /1,5 h/. Przejazd do Szczyrbskiego Plesa i spacer z pilotem wokół 
jeziora, czas wolny. Powrót do Zakopanego - Kościół na Jaszczurówce, przejazd obok Nosala pod Wielką Krokiew. Czas wolny na 
Krupówkach. Przejazd do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd na baseny termalne do Bukowiny Tatrzańskiej /2h/. Przejazd w Pieniny- zwiedzanie 
Zamku w Czorsztynie, rejs gondolami lub statkiem pod Zamku w Niedzicy, spacer po zaporze wodnej. Powrót do Bielska około godz. 
19.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota - przewodnika 
na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW/KL/Bagaż, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, 
dodatkowych przewodników w zwiedzanych obiektach, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, nocleg /pensjonat, pokoje 2-3-4 os z 
łazienkami/. 

          30 - 39 osób  płatnych    329,00 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/ 
          40 - 64 osób  płatnych    299,00 zł/ + 4 osoby 100% rabatu/ 

 

Koszty wstępów do zwiedzanych obiektów są ujęte w cenie! 
*w/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin 
otwarcia/dostępności w danym dniu zwiedzanych obiektów. 
**dla mniejszych grup przeprowadzimy indywidualne kalkulacje. 

 
3-dniowe AUTOKAROWE  WYCIECZKI  Z A G R A N I C Z N E: 

 

Z 11. C Z E C H Y  3 dni / Praga / 
 

I dzień: 8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Praga - zwiedzanie stolicy Czech rozpoczniemy od  dzielnicy żydowskiej Josefov. 
Zobaczymy tam Stary Cmentarz Zydowski, Staronową Synagogę. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 
 
II dzień: śniadanie. Dalsze zwiedzanie stolicy: Hradczany z Praskim Zamkiem, Katedrę św. Wita, Wieżę Daliborkę, Bazylikę i Klasztor św. 
Jerzego, Pałac Królewski. Z Hradczan zejdziemy na Małą Stranę, gdzie zobaczymy Pałac Wallensteina i Kościół św. Mikołaja, Most 
Karola, Ratusz z zegarem Orloj, Rynek Staromiejski, Pomnik Jana Husa, Baszta Prochowa, czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg. 
 

III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. W ostatnim dniu odwiedzimy Vaclavskie Namesti - największy pasaż handlowy Czech, spacer na 
Wzgórze Wyszehrad.   Powrót do Bielska około godz. 22.00 
 

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota - przewodnika 
na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW/KL/Bagaż, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, wyżywienie /2 obiadokolacje, 2 
śniadania/, 2 noclegi /hotel**, pokoje 2-3-4 os z łazienkami/. 
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     30 - 39 osób  płatnych    609,00 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/ 
     40 - 64 osób  płatnych    549,00 zł/ + 4 osoby 100% rabatu/ 

      
 

Koszty wstępów do zwiedzanych obiektów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Na wstępy należy przeznaczyć 480-530 Kc 
 

*w/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin 
otwarcia/dostępności w danym dniu zwiedzanych obiektów. 
**dla mniejszych grup przeprowadzimy indywidualne kalkulacje. 
 

Z 12. C Z E C H Y, P O L S K A  3 dni / Praga oraz polska część Gór Stołowych / 
Dwa kraje w jednej odsłonie - urokliwe przez cały rok Góry Stołowe, gdzie spędzimy 2 dni oraz przepiękna stolica Czech - Praga. Skąd 
będzie nam bliżej do niej niż z rejonu Kotliny Kłodzkiej? 
 
 

I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Paczków / polskie CARCASSONNE/ - zwiedzanie murów obronnych oraz 
zabytkowego kościoła ze studnią, Kłodzko - zwiedzanie podziemnych, owianych tajemnicą labiryntów Twierdzy w towarzystwie ubranego 
w średniowieczny strój przewodnika / czas zwiedzania ok. 2h /. Przejazd do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg 
 
II dzień: śniadanie. Przejazd do Wambierzyc - zwiedzanie "Śląskiej Jerozolimy" i słynnej ruchomej szopki, szlak Skalnych Grzybów /ok. 
2-4h/, Droga 100 zakrętów, Rezerwat Szczeliniec lub Błędne Skały /w zależności od warunków pogodowych/ - obie formacje skalne są 
unikatowymi zjawiskami przyrody na skalę europejską. Powrót do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg 
 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Praga - zwiedzanie stolicy Czech rozpoczniemy od Hradczan z Praskim Zamkiem. Następnie 
zobaczymy Katedrę św. Wita, Wieżę Daliborkę, Bazylikę i Klasztor św. Jerzego, Pałac Królewski. Z Hradczan zejdziemy na Małą Stranę, 
gdzie zwiedzimy Pałac Wallensteina i Kościół św. Mikołaja, Most Karola, Ratusz z zegarem Orloj, Rynek Staromiejski, Pomnik Jana 
Husa, Baszta Prochowa, czas wolny. Powrót do szkoły około godz. 24.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW/KL/Bagaż, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych 
przewodników w zwiedzanych obiektach, wyżywienie /2 obiadokolacje, 2 śniadania/, 2 noclegi /po stronie polskiej w pensjonacie, 
pokoje 2-3-4 os z łazienkami/. 

 
     13 - 17 osób  płatnych    599,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
     18 - 29 osób  płatnych    579,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
     30 - 39 osób  płatnych    509,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
     40 - 64 osób  płatnych    489,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
     65 - 90 osób  płatnych    479,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/ 
 

Z 13. W Ę G R Y  3 dni / Budapeszt / 
 
I dzień: 8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Budapeszt - zwiedzanie stolicy Węgier rozpoczniemy od Bazyliki św. Stefana - 
patrona Węgier z pilotem /200 HUF/, spacer po Andrassi utca i Opera z zewnątrz. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja. 
Wieczorem  Wzgórze Gellerta, skąd będziemy podziwiać panoramę Budapesztu. Powrót do hotelu, nocleg. 
II dzień: śniadanie. Dalsze zwiedzanie Budapesztu - Wzgórze Zamkowe z Bramą Wiedeńską, Kolejką Siklo, Zamkiem Królewskim i wartą 
honorową przy Pałacu Prezydenckim /z zewnątrz/. Na Starym mieście zwiedzimy: neogotycki Kościół św. Macieja /1000 HUF/, Basztę 
Rybacką /300 HUF/. Przejazd na Plac Bohaterów - zwiedzanie do wyboru: Oceanarium /1.600 HUF/, i Muzeum Sztuk Pięknych /1.800 
HUF/+ 5000 HUF przewodnik 1/20 osób lub kąpiel na basenach termalnych Szechenyi /5.000 HUF z kabiną/. Następnie godzinny rejs po 
Dunaju /2.100 HUF/.  spacer po Vaci utca. Powrót do hotelu, obiadokolacja I nocleg. 
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Spacer wokół Parlamentu, objazd kolejką turystyczną Wyspy św. Małgorzaty /5 EUR / - ruiny 
klasztoru Dominikanek, Teatr letni... Powrót do Bielska około godz. 22.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota - przewodnika 
na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW/KL/Bagaż, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, wyżywienie /obiadokolacja, kolacja, 2 
śniadania/, 2 noclegi /hotel**, pokoje 2-3-4 os z łazienkami/. 
 

     30 - 39 osób  płatnych    619,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/   
     40 - 64 osób  płatnych    559,00 zł/ + 4 osoby 100% rabatu/ 

 
Koszty wstępów do zwiedzanych obiektów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie, ok.  7.200 HUF i 5 EUR 

 
*w/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin 
otwarcia/dostępności w danym dniu zwiedzanych obiektów. 
**dla mniejszych grup przeprowadzimy indywidualne kalkulacje. 
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P A R K I DOŚWIADCZEŃ FIZYCZNYCH w Krakowie, 
Ogrodzieńcu i Rosennau. Wrocławskie HYDROPOLIS  i 
wystawa OZE we wrocławskim HUMANITARIUM... 
 
Z 14. A U S T R I A  3 dni / Wiedeń / 
 
I dzień: 8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/. Przejazd przez Czechy do Lednic - zwiedzanie zamku z zewnątrz, spacer po 
ogrodach, czas wolny. Przejazd do hotelu w okolicach granicy austriackiej, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie. Zwiedzanie stolicy Austrii rozpoczniemy od Wzgórza Kahlenberg z Kościołem św. Józefa z kopią obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej, tablicą upamiętniającą odsiecz wiedeńską i najpiękniejszą panoramą miasta. Następnie zwiedzimy Stare Miasto z 
Katedrą św. Stefana /5,5 EUR/, ulicą Graben i Kolumną Morową, czas wolny. Zobaczymy zegar figuralny i romański Kościół św. Ruperta. 
Czas wolny i dalsze zwiedzanie Ringstrasse: Dzielnica Muzealna, Ratusz, Parlament, Hofburg, Hiszpańska Szkoła Jazdy... Zwiedzimy 
Skarbiec Cesarski /10 EUR/. Przejazd na Prater - zabawa w słynnym wesołym miasteczku. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do III dzielnicy, która słynie z ciekawej zabudowy architekta Hudertwassera. Przejazd do 
Pałacu Schonnbrunn - zwiedzanie sal cesarskich /trasa krótka 9,5 EUR, trasa długa 12,9 EUR/ i spacer po ogrodach: Palmiarnia, Ogród 
Różany, Fontanna Neptuna, Glorietta. Powrót do Bielska około godz. 22.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota - przewodnika 
na całej trasie wycieczki, ubezpieczenie NNW/KL/Bagaż, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, wyżywienie /2 obiadokolacje, 2 
śniadania/, 2 noclegi /wygodny pensjonat, pokoje 2-3-4 os z łazienkami – Znojmo przy granicy czeskiej/. 

 
     30 - 39 osób  płatnych    609,00 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/ 
     40 - 64 osób  płatnych    549,00 zł/ + 4 osoby 100% rabatu/ 

                   
Koszty wstępów do zwiedzanych obiektów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

Na wstępy należy przeznaczyć  ok. 30 EUR i 100 KC 

 
*w/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin 
otwarcia/dostępności w danym dniu zwiedzanych obiektów. 
**dla mniejszych grup przeprowadzimy indywidualne kalkulacje. 

 

Z 15. C Z E C H Y, P O L S K A  3  dni 

/ Skalne Miasto, Afrykarium, Panorama Racławicka, Góry Stołowe i Kopalnia Złota / 
 
I dzień: 6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Wrocław - Afrykarium i spacer po Ogrodzie Zoologicznym, Panorama 
Racławicka. Przejazd do pensjonatu w Górach Stołowych, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 
II dzień: śniadanie. Wyjazd do Skalnego Miasta w Czechach - spacer trasą turystyczną z niesłychanymi formacjami skalnymi, podejście 
do wodospadów, Rejs "Tytanikiem II" po skalnym jeziorze, czas wolny. Powrót do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg. 
 
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Kłodzko – podziemna trasa turystyczna. Przejazd do Złotego Stoku - zwiedzanie z przewodnikiem 
Kopalni Złota  z podziemną trasą turystyczną. Powrót do szkoły około godz. 19.00 
 
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie 
wycieczki, ubezpieczenie NNW/KL/Bagaż, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych 
przewodników w zwiedzanych obiektach, wyżywienie /2 obiadokolacje, 2 śniadania/, 2 noclegi /po stronie polskiej w pensjonacie, 
pokoje 2-3-4 os z łazienkami/. 

     13 - 17 osób  płatnych    579,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/ 
     18 - 29 osób  płatnych    559,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/ 
     30 - 39 osób  płatnych    509,00 zł/ + 3 osoby  100% rabatu/                        
     40 - 64 osób  płatnych    459,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/ 
     65 - 90 osób  płatnych    449,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/                                                  
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Z I E L O N E   S Z K O Ł Y – poniżej oferta przykładowa 1 z 26-ciu 

Szanowni Państwo ponieważ korzystamy w kraju z 26 ośrodków a oferta opisywana szczegółowo dla każdego z nich osobno 
stanowiłaby 40 kolejnych stron – zaprezentujemy kompleksowo 1 ofertę co pozwoli Państwu ocenić jakość I zawartość 
oferty i wyposażenia każdej grupy. Wskażemy natomiast pozostałe miejscowości oraz regiony z innymi obiektami. Tatry 
Chłapowo, Jastrzębia Góra, Krynica Morska, Władysławowo, Łeba, Mazury, Beskidy, Bieszczady, Góry Stołowe I Pieniny. 

 

T 1. S Z T U T O W O – Ośrodek Wczasowy A L G A – dojście do morza i do zalewu 
Wyposażenie ośrodka: własny basen, boisko wielofunkcyjne, w pełni wyposażoną salę dyskotekową, stołówkę, kręgielnię, 
salę bilardową, stół do ping-ponga, plac zabaw. 

 

KOMPLEKSOWY KOSZT PAKIETU PODSTAWOWEGO: 12 dni / 2 dni podróż +10 dni na miejscu /koszt – 765,00 zł 
Koszt skalkulowano dla grupy minimum 45 dzieci płatnych i 3 opiekunów-nauczycieli 100% rabatu / 
 

KOMPLEKSOWY KOSZT PAKIETU PODSTAWOWEGO: 10 dni / 2 dni podróż + 8 dni na miejscu / koszt – 645,00 zł 
Koszt skalkulowano dla grupy minimum 45 dzieci płatnych i 3 opiekunów-nauczycieli 100% rabatu / 
 

KOMPLEKSOWY KOSZT PAKIETU PODSTAWOWEGO:   8 dni / 2 dni podróż + 6 dni na miejscu / koszt – 525,00 zł 
Koszt skalkulowano dla grupy minimum 45 dzieci płatnych i 3 opiekunów-nauczycieli 100% rabatu / 
 

KOSZT TRANSPORTU : AUTOKAR – 285 zł/os / koszt  autokaru skalkulowano także dla grupy 45 dzieci płatnych dzieci i 3 
opiekunów gratis podróżujących klasycznymi autokarami turystycznym o podwyższonym standardzie w każdym jest 49 
miejsc siedzących dla pasażerów plus 2 kierowców/ uwaga na życzenie Klienta skalkulujemy transport łączony, lotniczy / 
autokar + samolot + autokar / 
 

 Wyjazd dzieci każdorazowo jest planowany około godz. 19-20.00 pierwszego dnia turnusu, w ten sposób 
podróżując nocą dzieci najlepiej znoszą trudy podróży 

 Podobnie w trakcie powrotu wyjeżdżamy z ośrodka około godz. 20.00 w przedostatnim dniu turnusu i przyjeżdżamy 
do szkoły około 7.00 – 8.00 rano w ostatnim dniu zielonej szkoły / dla rejonu Bielska-Białej/ 

 kwestia płatności: zaliczka + 2/3 dogodne raty, każdy rodzic otrzymuje fakturę vat 

 wyżywienie: 3 posiłki dziennie + suchy prowiant na wycieczki autokarowe i drogę powrotną 

 zakwaterowanie: duże i wygodne pokoje z łazienkami od 2-6 os, część z łóżkami piętrowymi 

 wycieczki: autokarowa do Trójmiasta / Gdańsk, Gdynia, Centrum Experyment, Westerplatte, Oliwa, oraz  2 
wycieczki piesze: do portu/mariny, do rezerwatu kormoranów  

 opieka medyczna: lekarz lub pielęgniarka na wezwanie, 300 m do ośrodka zdrowia 

 ubezpieczenie NNW 
 Opieka wychowawców /1 opiekun na 15 dzieci – 100% rabatu /, 

 Formy nagród dostarczone przez Organizatora w cenie dla dzieci w czasie zabaw i konkursów: 
o Dyplomy 
o Wyróżnienia 
o Certyfikaty Chrztu Morskiego 
o Słodycze 

 1 profesjonalna dyskoteka z DJ 

 1 konkurs z nagrodami na kręgielni 

 1 pogadanka o pochodzeniu, obróbce i wykorzystaniu bursztynu 

 1 ognisko z pieczeniem kiełbasek 

 Każda grupa otrzymuje od Biura Podróży Bartek dodatkowe wyposażenie: 
 

o artykuły piśmienne i papiernicze 
o piłkę do kosza 
o piłkę do nogi 
o piłkę do ręki 
o paletki i lotki do badmingtona 
o paletki do tenisa stołowego 
o piłeczki 
o apteczkę pierwszej pomocy z podstawowym wyposażeniem 

Po zleceniu organizacji zielonej szkoły naszej firmie nic więcej Państwa nie interesuje, zajmujemy się 
kompleksowo wszystkim a kadra ośrodka a nasi piloci i przewodnicy dopełniają całości realizacji zlecenia. 

Zadzwoń 501 295 530. 
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PRZECZYTAJ ZANIM ZAMÓWISZ, K I L K A  SŁÓW O NAS, w  2 0 1 7  roku  ZMIENIAMY  SIĘ DLA WAS 

 

 1 stycznia 2017 roku ukaże się w szkołach nowy katalog : „Wycieczki szkolne 2017” przeznaczony dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Znajdziecie w nim 225 imprez turystycznych, oferta cenowa w 
nim zawarta będzie obowiązywać do końca 2017 roku. Kolejny katalog ukaże się dopiero na Święta Bożego 
Narodzenia w grudniu 2017 roku i ceny w nim zawarte będą obowiązywały przez cały rok 2018. 

 Zapraszamy również na nasz portal internetowy pod adresem www.biurobartek.pl. Nowe technologie dadzą 
Państwu możliwość zapoznawania się z naszą ofertą z dowolnego mobilnego urządzenia typu, komputer, 
laptop, tablet czy telefon. Oferta zawarta na naszej stronie automatycznie dopasowuje się do wymogów 
każdego urządzenia pod względem jego rozdzielczości oraz przeglądarki. 

 Jesteśmy jedynym w kraju biurem podróży, które w cenniku podstawowym ujmuje grupy już od 13 do 90 osób, 
uwaga 95% ofert innych firm turystycznych zaczyna się od 20 i kończy na 45 osobach, czasem dochodzi do 
50/54 – a w  B A R T K U  do 90 osób 

 najbardziej rozpoznawalni po 25 latach istnienia jesteśmy w promieniu 50 km od Bielska, ale uwaga już od lat 
obsługujemy klientów z całej Polski z: Wrocławia, Otwocka, Krakowa, Sandomierza, Gliwic, Łodzi i Warszawy. 
Piszcie do nas lub dzwońcie a my dopasujemy każdą z naszych ofert i podstawimy bus, autokar lub 5 autokarów 
pod każdą wskazaną przez Was szkołę. Obecnie w naszych barwach firmowych jeździ już 6 autokarów i busów o 
podwyższonym standardzie 

 Nie boimy się wyzwań i obsługujemy wszystkie dzieci także ze szkół integracyjnych, przykładem mogą być 
nasze podróże z dziećmi z Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 6 w Bielsku-Białej, jednorazowo zabieraliśmy 
nawet 180 maluchów, które wraz z Bartkiem odwiedziły już: Częstochowę, Kraków, Wisłę, Ustroń, Wrocław, 
ogród zoologiczny w czeskiej Ostrawie i Krasiejów. 

 Wszystkie programy są szczegółowo opisane, do każdego programu i wielkości grupy jest podana konkretna 
cena, W naszej ofercie na stronie internetowej czy w katalogu nie zobaczycie zrębów programu i uwagi, że 
jeżeli jesteś zainteresowany to zadzwoń a my skalkulujemy Waszą ofertę... ale jeżeli proponujemy wycieczkę do 
Krakowa to w 40-stu wersjach, sprawdźcie sami. 

 

N O W E  PRZEPISY, D O B R E  P R A K T Y K I  i  ZASADY ZACHOWAŃ dla UCZNIÓW  i  ich  

OPIEKUNÓW  W  CZASIE W Y C I E C Z E K   S Z K O L N Y C H  i  nie  tylko 

 

 Zdajemy sobie sprawę iż większość zawartych tu informacji jest dla Państwa oczywista ale ponieważ zdarzają się 

przykre niespodzianki postanowiliśmy zatem opracować coś na wzór ściągi, która może przydać się każdemu w czasie 

wycieczki szkolnej i nie tylko a z pewnością uczyni każdą wycieczkę lepszą, ciekawszą i bezpieczniejszą dla jej 

uczestników. 

 Zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi podróżowania autokarami zabrania się 
w autokarze spożywać posiłków oraz picia napojów, podyktowane jest to względami bezpieczeństwa i 
możliwością zachłyśnięcia się lub zadławienia. W czasie każdej wycieczki szkolnej są organizowane postoje, 
można wtedy swobodnie spożyć posiłek lub ugasić pragnienie. Przejeżdżający obok patrol Policji może 
zatrzymać autokar i ukarać mandatem opiekę za nie dostosowanie się do tego przepisu. 

 W czasie wycieczki szkolnej opieka / nauczyciele i rodzice / powinna podzielić się na 3 części i zająć miejsca w 
autokarze w następujący sposób: z przodu autokaru, w środku / coraz częściej właśnie w tym miejscu znajdują 
się drzwi / oraz na końcu autokaru. Każda „lotna” kontrola Policji lub Inspekcji Drogowej w czasie wycieczki 
rozpoczyna się od sprawdzenia rozmieszczenia opieki. Brak dostosowania się do tych wymogów jest karany 
mandatami bezpośrednio w autokarze. Mandat płaci każdy z opieki kto nie dostosował się do tego wymogu. 

 Istnieje zasada iż na / stołówkę, jadalnię lub do restauracji / gdzie spożywamy posiłek jeżeli jest on podany w 
formie szwedzkiego stołu to po pierwsze nie wnosimy plecaków, toreb, walizek i reklamówek / aby nie być 
posądzonym o wynoszenie jedzenia / oraz nie robimy sobie kanapek na potem i nie zabieramy z sobą jedzenia 
w żadnej postaci. O ile zdarza się iż obsługa sali przymknie oko na takie zachowanie przy klasycznej stołówce na 
kolonii czy w małym pensjonacie w górach to zupełnie inaczej reagują kelnerzy w wypadku  restauracji w 
hotelach ** i ***. Nocując w tej klasie hoteli z dziećmi podpowiadajmy dzieciom właściwe zasady zachowania 
aby uniknąć nieporozumień. 

 Coraz częściej aby obniżyć koszty wycieczki dochodzi do łączenia 2 lub nawet 3 klas, które podróżują jednym 
autokarem. Odwołujemy się w tym miejscu do Państwa osobistych doświadczeń gdy trzeba dotrzeć 
jednocześnie z partią informacji do 20 lub 30 dzieci w klasie, a nasz pilot lub przewodnik musi przemówić do 40, 
50 a czasem 60 dzieci. W tej chwili docieramy do sedna naszej prośby: jeżeli nie pomaga w autokarze nawet 
mikrofon ze wzmacniaczem to coś jest nie tak. Jeżeli kierowca nie może już wytrzymać zgiełku po pierwszym 
dniu a przed nim jeszcze dwa z trzydniowej wycieczki to także coś jest nie tak. Apelujemy do Państwa o to 

http://www.biurobartek.pl/


byście użyli zdobytego przez lata autorytetu i pozwolili wykonywać właściwie pracę pilotowi i kierowcy oni to 
docenią i zrobią wszystko byście wrócili uśmiechnięci i zadowoleni z każdej wycieczki. 

    

77. 

 O ile panowanie nad grupą jest stosunkowo łatwe w autokarze to nasza druga prośba o bezwzględną pomoc w 
czasie gdy opuścimy już autokar i zwiedzamy np. Warszawę. Państwo znacie swoje dzieci nie tylko ich 
charaktery ale znacie każdego ucznia, wiecie jak wygląda. Jeżeli pilot mający na głowie korki w stolicy, autokar 
dłuższy od 5 samochodów osobowych, którym ma się wszędzie zmieścić i punktualnie dojechać a jednocześnie 
ma przekazać uczestnikom wycieczki wszystkie najważniejsze i najbardziej atrakcyjne treści związane ze 
zwiedzanym miastem czy obiektem to nie może ciągle liczyć dzieci, pilnować rozciągającej się grupy, 
odchodzących nagle na lody czy do WC młodych ludzi. Brak współpracy z Państwa strony w takiej sytuacji 
skazuje wycieczkę na niepowodzenie. Prosimy zatem o pomoc i współpracę od pierwszej do ostatniej chwili 
wycieczki, jeżeli Państwo zadbacie o sprawne przemieszczanie się grupy i punktualne przychodzenie na 
zbiórki to pilot z pewnością mogący zająć się wtedy tylko organizacją i przekazywaniem dzieciom własnej 
wiedzy zrobi to najlepiej jak umie. 

 Pytamy, wierzymy ale sami sprawdzamy. Kolejna prośba: przed opuszczeniem pokoju przez grupę w miejscu 
zakwaterowania i po skończonej wycieczce po opuszczeniu autokaru proszę sprawdźcie Państwo dokładnie 
pokoje i autokar. Zostawmy jedne i drugie takimi jakie zastaliśmy. Nie rozpuszczajmy dzieci do domu przed 
skończeniem przez Państwa przeglądu w autokarze, jeżeli Jasiu naśmiecił to niech po sobie posprząta a jeżeli 
Zosia zostawiła komórkę to jest ostatnia szansa iż teraz ją znajdziemy. 

 Przypominam, iż biuro nie odpowiada za rzeczy pozostawione w hotelach czy w autokarze. Zwracamy na to 
uwagę ponieważ najczęściej giną telefony komórkowe, portfele i kompaktowe aparaty fotograficzne. Autokar 
wraca z wycieczki najczęściej na bazę w późnych godzinach wieczornych, jest sprzątany / jeżeli zdarzyło się 
Państwu sprzątać własny samochód to wyobraźcie sobie sprzątanie 10 razy większego autokaru/ wdeptane w 
wykładzinę paluszki, sterty kubków, reklamówek i opakowań, dziesiątki pustych butelek a na koniec – najgorsze 
– guma do żucia na siedzeniu, już tylko potargane zasłonki przy oknie i „skopane” białe zagłówki – skąd wiem, 
że skopane? Ponieważ są na nich odbite podeszwy butów a jeszcze kilkanaście godzin temu było tu tak czysto, 
aż chciało się jechać na wycieczkę.  

 Kto z Państwa wie jak w ciągu jednej nocy rozebrać kilka foteli zdjąć pokrowce wyprać plamy po sokach, coli i 
gumie do żucia?/      dlatego w poprzednim akapicie wspomniałem nieśmiało...”że, jeżeli Jasiu naśmiecił to 
niech po sobie posprząta...”/ a wracając do zagubionych komórek, autokar następnego dnia wyjeżdża pomiędzy 
5 a 6.00 rano, inna grupa inne miasto czasem inny kraj. Jeżeli tak się zdąży, że komórka wsunie się pomiędzy 
fotele to nie zauważy jej kierowca podczas nocnego sprzątania a za kilka dni znajdzie go przez przypadek 
kolejny pasażer siedzący w fotelu Państwa syna lub córki który bez oporów moralnych go sobie przywłaszczy a 
wtedy komórka zmienia właściciela w sposób nieodwracalny.  Prosimy również nie składać reklamacji na nasze 
biuro z powodu braku rozwieszonych po całym autokarze reklamówek jednorazowych, zostało to zabronione 
i jest konsekwencją wprowadzania w życie przepisów zabraniających spożywania posiłków i napoi w autokarze. 

 Aby ostatecznie uniknąć pomówień o zniszczony zagłówek, złamany fotel czy urwany bas bezpieczeństwa, 
każdorazowo przed wejściem grupy do autokaru kierownik grupy wraz z pilotem i kierowcą sprawdzają stan 
wyposażenia autokaru, podobnie po zakończeniu wycieczki.      

         

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA ZWIĄZANE Z ZAMAWIANIEM IMPREZ ORAZ 
ICH OMÓWIENIE i WŁAŚCIWA INTERPRETACJA 

W Y Ż Y W I E N I E  NA WYCIECZKACH / czym różni się kolacja od ciepłej kolacji i obiadokolacji?/ 
 

 Ze względu na różne interpretacje klientów dotyczących  ogólnie stosowanych określeń w restauracjach, pensjonatach i 
hotelach w zakresie wyżywienia wyjaśniamy, iż każdorazowo gdy mówimy o KOLACJI - jest to przykładowo: pieczywo, wędlina, ser 
żółty, pomidor, ogórek oraz herbata /w dowolnej konfiguracji/. CIEPŁA KOLACJA oznacza np. gulasz, bigos, wątróbkę, kiełbasę na 
ciepło, fasolkę po bretońsku lub jajecznicę z pieczywem oraz herbatę. Natomiast OBIADOKOLACJA to dwudaniowy obiad /zupa 
plus drugie danie/ podany w porze kolacji. Prosimy sprawdzać jakie posiłki oferuje Biuro w konkretnej wycieczce, oczywiście 
każdorazowo na Państwa wniosek możemy uwzględnić zmiany zarówno w wyżywieniu jak i w programie wycieczki, a nową 
kalkulację po zmianach z tego tytułu podamy do 24 godzin. 
REASUMUJĄC prosimy uważnie czytać jakie posiłki są zawarte w interesującej Państwa ofercie, jeżeli macie wątpliwości co 
oznaczają poszczególne sformułowania to warto poprosić przed podpisaniem umowy o wyjaśnienie pracownika biura. W umowie 
na Państwa wniosek możemy skorygować i zmienić rodzaj i ilość wyżywienia z oferty. Każda taka korekta niesie z sobą także korekty 
ceny usługi. 
 

 
OKREŚLENIE  S T A N D A R D U  AUTOKARÓW I BUSÓW – używanych do transportu w czasie 
wycieczek szkolnych, zielonych szkół, kolonii i obozów 



STANDARD PODSTAWOWY TURYSTYCZNY – klasyczny fotel / nie uchylny /, nadmuchy ciepłego lub zimnego powietrza – nie mylić 
z klimatyzacją 
STANDARD PODWYŻSZONY - uchylne fotele, klimatyzacja, DVD, nagłośnienie 
STANDARD LUKSUSOWY – uchylne fotele, klimatyzacja, DVD, nagłośnienie, cafe bar, WC, /WI-FI to opcja dodatkowa / 
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OKREŚLENIE  S T A N D A R D U  ZAKWATEROWANIA  dzieci i młodzieży w czasie wycieczek 
szkolnych, zielonych szkół, kolonii i obozów 
 Organizator – Biuro podróży BARTEK zapewnia swoim klientom w czasie organizacji imprez turystycznych dla dzieci i 
młodzieży podstawowy standard turystyczny zakwaterowania który obejmuje zakwaterowanie w: pensjonatach, domach 
wczasowych, domach i ośrodkach wypoczynkowych, schroniskach górskich, schroniskach młodzieżowych, motelach i hostelach. W 
ramach świadczeń klient otrzymuje zakwaterowaniu w pokoju wieloosobowym od 4-12 osób, dopuszczalne są łóżka piętrowe. 
Węzły sanitarne, wc i prysznice ogólnodostępne na korytarzach. Powyższy standard jest ujęty w kalkulacjach wycieczek szkolnych 
itd. 
UWAGA – od pięciu lat Biuro bez podnoszenia kosztów młodzieżowej imprezy turystycznej stara się w ramach oferowanych usług 
podnosić standard zakwaterowania na poszczególnych kierunkach czy w konkretnych miastach a w ramach aktualnych promocji 
może nawet zakwaterować taką grupę młodzieżową w hotelu***. Nie znaczy to jednak że grupa korzystająca z podwyższonego 
standardu  np. w maju może się ubiegać o jakiekolwiek zwroty lub dopłaty od Biura jeżeli np. w miesiącu wrześniu będzie 
zakwaterowana w standardzie zgodnym z tym opisanym w katalogu. Każdorazowo szczegółowo określa to umowa - zgłoszenie w 
której zawarte są poszczególne świadczenia. 
 

D O D A T K O W A   K O N T R O L A  POLICYJNA AUTOKARU jadącego na w y c i e c z k ę  szkolną* 
/poniższe omówienie ma zastosowanie do miasta Bielska-Białej i okolic, ze wskazaniem na rejon w którym jednostki oświatowe 

składające wniosek o kontrolę policji pod szkołą otrzymywały wskazanie do podstawienia takiego autokaru na dolnej płycie PPKS 
w Bielsku-Białej, dla szkół z innych rejonów jest to wskazanie metody działania oraz przyczyn i konsekwencji z tego wynikających/ 

 
 Właściwy stan techniczny autokarów turystycznych oraz  organy odpowiedzialne za ich kontrolę i dopuszczenie do ruchu  
określają stosowne przepisy Ministra Transportu w tym zakresie. Nie ma w nich wzmianki o   o b l i g a t o r y j n y m obowiązku 
poddawania się takiej dodatkowej kontroli przez Policję przed każdą wycieczką szkolną.  
Biuro nie uchyla się przed taką ewentualnością, jednak czujemy się w obowiązku zapoznać wszystkich decydentów /rodziców, 
nauczycieli oraz dyrektorów placówek oświatowych / z obowiązującymi w tym zakresie zasadami oraz konsekwencjami takiej 
kontroli./ 
  

Formalne zgłoszenie wniosku o dodatkową kontrolę autokaru do biura i na Policję: 
pkt 1. Zamiar dodatkowej kontroli policyjnej autokaru Klient /tzn. osoba podpisująca umowę z biurem/ zgłasza w Biurze Podróży 
w dniu podpisania umowy jednak nie później niż na 14 dni przed planowanym wyjazdem – ze względu na logistykę związaną z 
tym konkretnym autokarem w sezonie wycieczkowym. / wspomniany autokar w sezonie nie obsługuje tylko tą 1 grupę ale przy jego 
grafiku wyjazdów biuro jest zobowiązane do dostosowania tras i godzin kierowców w przeddzień wycieczki i w dniu po wycieczce/  

 Zgłoszenie musi być w formie pisemnej i powinno zawierać:  

 dane osobowe zgłaszającego,  

 podstawę zgłoszenia,  

 datę, godzinę i miejsce podstawienia autokaru do kontroli / te dane ustala się wspólnie z pracownikiem biura, w 
szczególnych  wypadkach może to być o godzinę wcześniej niż planowany w ofercie i umowie wyjazd danego dnia / 

pkt 2. Następnie na specjalnym druku / do pobrania ze strony Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej / Klient zgłasza chęć 
przeprowadzenia takiej kontroli w Wydziale Ruchu Drogowego Policji Komendy Miejskiej w Bielsku-Białej / 

 wniosek powinien być zgłoszony w formie pisemnej / należy przesłać go faxem i upewnić się iż dotarł do adresata/ nie 
później niż na 3 dni robocze przed planowaną kontrolą 

 Wniosek powinien zawierać: 

 dane osobowe zgłaszanego, 

 podstawę zgłoszenia, 

 datę, godzinę i miejsce podstawienia autokaru do kontroli – potwierdzoną przez pracownika biura / uwaga dla 
Bielska-Białej miejscem kontroli jest dolna płyta PPKS w Bielsku-Białej / 

 marka i numer rejestracyjny autokaru, 

 nazwa firmy będącej właścicielem autokaru, 

 Ponieważ wspomniana kontrola jest świadczeniem dodatkowym na rzecz Klienta, Klient ponosi z tego tytułu dodatkowy 
koszt który wynosi odpowiednio 200,00 zł za 1 autokar oraz 150,00 zł za 1 bus, brak powyższej wpłaty na rzecz biura w 
terminie do 7 dni przed wyjazdem zwalnia biuro z wcześniejszych ustaleń związanych z podstawieniem autokaru lub busa do 
kontroli. 

 Fakturę za podstawienie autokaru lub busa do dodatkowej kontroli policyjnej wystawia właściciel autokaru i to on otrzymuje   
wynagrodzenie za dodatkową usługę – nie biuro podróży. 

Pkt 3. Aby uniknąć nieporozumień, które przez lata narosły przy temacie dodatkowych kontroli autokarów Klient jest zobowiązany 
do zapoznania z powyższym omówieniem wszystkich rodziców, dyrekcji oraz innych nauczycieli, którzy będą opiekunami na 
wspomnianej wycieczce, powinni oni znać przed  wyjazdem wszystkie konsekwencje podjętych przez Państwo działań i mieć ich 
świadomość, unikniemy wtedy dziesiątków telefonów w dniu wyjazdu od zdenerwowanych rodziców z którymi będą się 



kontaktować ich dzieci oczekujące na autokar mający zabrać je na wymarzoną wycieczkę. A w tym czasie Autokar z kierowcą i 
pilotem będzie oczekiwał następną godzinę na swoją kolej do kontroli. 

 

Wszystkie możliwe aspekty organizacyjne związane z przeprowadzeniem dodatkowej kontroli autokaru 
oraz jej możliwe k o n s e k w e n c j e: 
 Dla miasta Bielsko-Biała i jego najbliższych okolic dodatkowa kontrola autokaru przez Policję jest na dolnej płycie 

PPKS w Bielsku-Białej. 
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 Nie istnieje specjalistyczna komórka Policji do realizacji tych D O D A T K O W Y C H kontroli więc wykonują je w 
miarę wolnego czasu funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego nie będący w tym czasie na patrolu 

 Kontrola i jej przebieg / na podstawie kilkuletnich obserwacji pracowników biura oraz kierowców / Ponieważ 
dokonujący kontroli funkcjonariusze Policji nie są wyposażeni w żadne urządzenia mechaniczne bądź elektroniczne 
służące do kontroli stanu technicznego autokaru, mogą jedynie wizualnie ocenić działanie: oświetlenia, wycieraczek, 
stanu ogumienia lub ewentualnych wycieków np. płynu hamulcowego. Następnie sprawdzają posiadanie tablic 
informacyjnych o przewożeniu dzieci, ilość gaśnic oraz ilość młotków do zbicia szyby w razie wypadku. 
Najważniejszym punktem tej części kontroli jest sprawdzenie kierowcy alkomatem na obecność alkoholu w 
wydychanym powietrzu. Praktyczna część kontroli trwa około 10 minut. 

 
 Po części praktycznej mamy do czynienia z częścią teoretyczno – formalną, ta z kolei trwa około 35 minut i 

zawiera: kontrolę danych osobowych kierowcy dotyczących jego prawa jazdy kierowcy, dowodu rejestracyjnego 
autokaru, ubezpieczenia i  tacho. Później następuje najbardziej czasochłonna część kontroli - wypełnienie druku 
podsumowującego kontrolę / wypełnienie druku to 70% czasu przeznaczonego na kontrolę autokaru / 

 Dla porównania zaangażowania sił, środków i wyposażenia jakie są użyte do przeprowadzenia dodatkowej 
kontroli autokaru przez patrol policji przypominamy że Ustawodawca określił iż autokar turystyczny aby mógł być 
dopuszczony do ruchu musi być skontrolowany na specjalistycznej stacji kontroli, której wartość urządzeń 
kontrolnych ocenia się na 1.000.000 złotych, takie badanie jest potwierdzane w dowodzie rejestracyjnym 
autokaru, proszę więc odpowiedzieć sobie na pytanie: na ile zasadne jest „oglądanie autokaru z zewnątrz” a z  
tym właśnie mamy do czynienia przy dodatkowej kontroli Policji. 

 Średni czas jaki przewiduje Policja na kontrolę 1 autokaru to 45 minut, ale uwaga dany autokar musi dojechać we 
wskazane miejsce a jego baza w 80% wypadków znajduje się od 25 do 40 km od Bielska, a po kontroli musi 
jeszcze dojechać do wskazanej szkoły w Szczyrku, Wilkowicach, Kozach, Czechowicach czy Rudzicy 

 Czas pracy kierowcy rozpoczyna się z chwilą gdy przekręci kluczyk w stacyjce autokaru, jak wykazaliśmy powyżej 
może to być nawet godzinę wcześniej od podstawienia autokaru do dodatkowej kontroli. 

 Elektroniczny system kontroli nadzoruje także przerwy w pracy kierowcy i szczegółowo je rejestruje. 

 Ten nadzór ma na uwadze jeden cel – bezpieczeństwo podróżujących autokarem i dlatego jeżeli dojdzie do 
przekroczenia czasu kierowcy to system elektronicznie zamyka dopływ paliwa i unieruchamia autokar na kolejne 9 
godzin. Tym samym jeżeli do ustalonych czasowo programów turystycznych będziecie Państwo dodawać inne 
elementy jak dodatkowa kontrola autokaru może to skutkować np. przy powrocie z wycieczki szkolnej z 
Wrocławia - zatrzymaniem autokaru w Katowicach o godz. 19.00 i autokar z Państwa dziećmi będzie tam stał 9 
kolejnych godzin do 5.00 dnia następnego. 

 Jak wcześniej wspominaliśmy dodatkowej kontroli autokaru dokonuje „wolny w tym czasie patrol” Wydziału 
Ruchu Drogowego Policjanci z „Drogówki” robią to gdy nie są wezwani do wypadku lub kolizji drogowej, jeżeli 
jednak dojdzie do takiego wypadku to wszystkie autokary w „k o l e j c e”  czekające a na dolnej płycie PPKS w 
Bielsku-Białej nie przesuwają się w kolejce a dodatkowo co 30 minut podjeżdżają kolejne 2-3 autokary. 

 Aby Państwu uzmysłowić skalę takiej sytuacji posłużę się kolejną z własnych obserwacji. Przed trzema laty najpierw 
czekaliśmy z dwoma autokarami przez 1,5 godziny na dodatkową kontrolę, doczekaliśmy się, kolejną godzinę zajęła 
nam kontrola obu autokarów / była to super szybka kontrola jak na 2 autokary i tu ukłon w stronę Panów z 
„Drogówki” ale niestety, „poślizg” kontroli doprowadził iż kolejne wjeżdżające na dolną płytę PPKS autokary 
zablokowały nas na kolejną godzinę. Później już było z górki, po kolejnych 30 minutach dojechaliśmy na miejsce 
zbiórki skąd zabraliśmy oczekujące na nas od 4 godzin 90 dzieci w wieku od 7-10 lat i pojechaliśmy na planowaną od 
pół roku wycieczkę do Ojcowa. Dzieci nie zobaczyły nawet połowy atrakcji ponieważ musieliśmy wracać. Na koniec 
dodam iż był upalny czerwcowy dzień a dzieci w tym upale co kilka minut podrywały się na widok każdego 
przejeżdżającego autokaru ponieważ sądziły, że to właśnie ten, którym pojadą na wycieczkę. Tak było przez kilka 
godzin. W tym czasie odebrałem kilkanaście telefonów w których rodzice mieszali mnie i moją firmę z błotem, 
straszyli o dziwo policją i sądem oraz wielotysięcznymi odszkodowaniami za straty moralne swoich dzieci – zadam 
zatem na koniec pytanie:                  



 Szanowni Państwo – kto zafundował dzieciom te przeżycia? / zainteresowanym służę telefonem do Dyrekcji 
wspomnianej Szkoły, ponieważ cały czas była obecna na miejscu zdarzenia a dodatkowa kontrola odbyła się na 
wniosek rodziców dzieci. 

 okres wycieczek szkolnych i jego największe nasilenie to czas od 10 maja do 15 czerwca – UWAGA W TYM CZASIE 
NA DOLNEJ PŁYCIE OCZEKUJE na kontrolę OD 4  DO 6 AUTOKARÓW – cała reszta to już tylko matematyka i 
mnożenie możliwych „poślizgów”  poszczególnych wyjazdów już w godzinach. Przypominam, że nie ma tu mowy 
o jakiejkolwiek winie POLICJI. 

 Ponadto jeżeli dojdzie do wyznaczenia kontroli autokaru pomiędzy godz. 6.00 a 7.00 rano gdy na to wszystko z czym 
ma do czynienia Policja w danym dniu nakłada się także fizyczna zmiana nocnej i porannej zmiany Policji, wtedy 
wynik może być tylko jeden. Wszyscy są zdenerwowani: policjanci kończący pracę i Ci, którzy ją rozpoczynają,  

     80. 

 

 kierowcy autokarów, którzy nie wiedzą czy zdążą dojechać na zbiórkę, piloci, którzy sprawdzając aktualny stan 
opóźnienia odbierają telefony ponaglające z biura, od rodziców i dyrektorów szkół – spirala zdenerwowania się 
nakręca... 

 Co pozostaje? Kierowca może zgodnie z unijnym prawem pracować określoną liczbę godzin – zasady te 
wprowadzono po to aby jazda autokarem, którym podróżują Państwa dzieci była bezpieczniejsza, fizycznie nie 
możemy kontrolować autokaru w dniu poprzednim. 

 Nie możemy także kontrolować go o godz. 2,00 czy 3,00  rano aby uniknąć „korków” w czasie kontroli o godz. 6.00 

 Tym samym Klient mając na uwadze czas pracy kierowcy musi mieć świadomość n i e m o ż l i w o ś c i 
zrealizowania wszystkich elementów wycieczki w tym dniu, jeżeli czas oczekiwania na kontrolę lub ona sama będzie 
się wydłużać, a tak dzieje się gdy w środku sezonu na kontrolę czeka kilka autokarów na tę samą godzinę. 

 Jeżeli zatem Klient w pełni świadomie podważa prawem usankcjonowane dokumenty potwierdzone przez 
pracowników wyspecjalizowanych i specjalnie do tego wyposażonych stacji diagnostycznych – dopuszczające do 
ruchu autokar turystyczny i wnosi o dodatkową kontrolę Policji to z tą chwilą przejmuje on na siebie wszystkie 
konsekwencje opóźnień wynikających z tego tytułu, co przekłada się bezpośrednio na niemożność wejść do 
poszczególnych obiektów i niemożliwość zrealizowania objętego umową programu. 

 Proszę nie myśleć iż dodatkowa kontrola Policji daje Państwu gwarancję czegokolwiek! 

 Mieliśmy już przypadki iż po kilku godzinach po takiej kontroli autokar najzwyczajniej w świecie się zepsuł, przecież 
jest to urządzenie mechaniczne i psują się w ten sposób bardzo drogie telewizory a nawet statki kosmiczne. 

 Ale aby dać Państwu pełnię informacji na temat kontroli autokaru przez Policję to proszę pamiętać, że po takiej 
kontroli w centrum Bielska już kilka km za granicami miasta możemy spędzić następne pół godziny na kolejnej 
kontroli – ponieważ „tamta kontrola nie jest już ważna” dla patrolu Policji zatrzymującego nas losowo do kontroli 
na trasie wycieczki. 

 To nie koniec po przejechaniu kolejnych 100 km może nas zatrzymać do kontroli na kolejną godzinę INSPEKCJA 
RUCHU DROGOWEGO, dla nich poprzednie kontrole także już nie istnieją a czas ucieka – i uwaga - to nie jest teoria 
lecz jeden z wielu przykładów z życia organizatora turystyki. 

 
CZY ISTNIEJE ZATEM ZŁOTY ŚRODEK NA POGODZENIE POPIERAJĄCYCH DODATKOWE KONTROLE POLICJI i 

ICH PRZECIWNIKÓW? - sądzę, że TAK 
 

 Przez ostatnie trzy lata wspólnie z kilkoma Dyrektorami Szkół Państwowych i Prywatnych z Bielska i jego okolic wypracowaliśmy 
następujący model: 

 na 3 dni przed wyjazdem dostarczamy do szkoły w formie elektronicznej kserokopie dowodu rejestracyjnego autokaru z 
aktualnymi badaniami technicznymi potwierdzającymi dopuszczenie go do ruchu. 

 natomiast bezpośrednio przed wyjazdem na wycieczkę / już w autokarze / Kierownik grupy z ramienia Szkoły w obecności 
Pilota sprawdza atestowanym alkomatem Kierowcę na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu oraz jego uprawnienia do 
kierowania autokarem /prawo jazdy/ i oryginał dowodu rejestracyjnego autokaru. 

 
 

Zapraszamy do korzystania z tej formy kontroli, dajmy spokój Policji, której przecież głównym zadaniem jest dbanie o 

nasze bezpieczeństwo, nie dokładajmy im p a p i e r k o w e j roboty. 

 

 

 Osobiście zrozumiałbym osoby zgłaszające autokar na wycieczkę szkolną do dodatkowej kontroli policyjnej zasłaniające się 

dobrem dziecka jako wartością najwyższą. Ale pod dwoma warunkami: 



Po pierwsze gdyby te same osoby wyjeżdżając prywatnie, powiedzmy do rodziny własnym samochodem i posiadając aktualny 

przegląd techniczny, kierując się dobrem najwyższym dziecka zwróciłyby się do Policji o dodatkową kontrolę samochodu 

dowodząc iż nie ufają ani sprzętowi ani ludziom pracującym w stacji kontroli pojazdów oraz, że nie ufają nawet sobie jako 

właścicielowi pojazdu, który jest ich własnością. Piszę o tym ponieważ taki brak zaufania wykazują właśnie przy autokarach 

turystycznych, których wypadki to tylko 1% wszystkich wypadów powodowanych w ogromnej większości przez samochody 

osobowe. 

Po drugie gdyby co roku przed wyjazdem wraz z całą rodziną a zatem i z własnymi dziećmi na zagraniczne wycieczki autokarowe lub 

wczasy rodzinne występowali do policji o taką kontrolę. Niestety – NIE. Wtedy, tuż przed podstawieniem autokaru do Chorwacji czy 

Grecji, gdy siedzą na parkingu na stercie waliz takie – ewentualne- opóźnienie dotyczyłoby także ich osobiście a to jest przecież 

niedopuszczalne. Przecież to wiązałoby się z opóźnieniem wyjazdu, oczekiwaniem na słońcu, oraz innymi niedogodnościami – a 

tego przecież należy unikać, możemy do zafundować innym ale dlaczego to ma dotyczyć ich? 

Bardzo Państwa proszę nie bądźmy h i p o k r y t a m i   w stosunku do siebie i własnych dzieci. Albo pewne zasady stosujemy 

zawsze i w stosunku do wszystkich a w tym wypadku także do samych siebie albo nie... 

 

                       Józef Jonkowski 

                           Właściciel Biura Podróży BARTEK     

 

  

81. 

O P I E K A  na wycieczce szkolnej G R A T I S  lub OPIEKA ZE 100% RABATEM: 

 

 Ponieważ wśród naszych klientów spotkaliśmy się z  różnymi interpretacjami pojęcia „bezpłatnej opieki tzw. gratisów” w 

czasie wycieczek szkolnych, przedstawiamy poniższy przykład ilustrujący właściwą wykładnię w tym zakresie, jednocześnie 

informujemy, że pojęcie bezpłatnej opieki określane jest w katalogu jako osoby z rabatem 100%. PRZYKŁAD: Grupa od 30 do 39 

osób płatnych po 115,00 zł./os  + 3 osoby ze 100% rabatem/. 

WYJAŚNIENIE: W grupie osób  pomiędzy 30 a 39 osób / np. 36 dzieci / każde z nich płaci za wycieczkę 115,00 zł natomiast  3 osoby 

opieki podróżujące z dziećmi mają 100% rab. Te 3 osoby to 3 dodatkowe osoby powyżej 36 dzieci płatnych / np. 2 wychowawców i 

1 rodzic, którzy jadą bezpłatnie / Stosujemy zasadę na każde 10 dzieci 1 opiekun otrzymuje 100% rabatu w czasie wycieczki 

szkolnej. 

 

     Z A K W A T E R O W A N I E  OPIEKI  na wycieczce szkolnej  

  

Osoby dorosłe - nauczyciele, rodzice w czasie wycieczek szkolnych są kwaterowani w pokojach 2,3 i 4 osobowych, jeżeli  

dany pensjonat, ośrodek wczasowy czy schronisko młodzieżowe dysponuje pokojami z łazienkami to właśnie one w pierwszej 

kolejności są przydzielane opiece. Jeżeli w danym obiekcie są pokoje 1 osobowe to kwaterujemy w nich kierowcę i pilota, 

ponieważ bezwzględnie to oni odpowiadają za bezpieczeństwo i muszą być wypoczęci. Jeżeli ktoś z opieki życzy sobie być 

zakwaterowany w pokoju 1 osobowym lub w pokoju 2 os do pojedynczego wykorzystania to ponosi za to dodatkowy koszt w 

wysokości 90 zł/os. za 1 noc. 

 

C E N Y   WYCIECZEK  SZKOLNYCH w tym katalogu – są skalkulowane dla szkół z Bielska-Białej.    
 DLA SZKÓŁ Z POZA TEGO TERENU INDYWIDUALNIE KALKULUJEMY CENY DOJAZDU, JEST TO KOSZT DODATKOWY.  

      

      Z A M A W I A N I E  imprez, rezerwacje i podpisywanie umów w B.P. BARTEK 
 

  Imprezy w „Bartku” można zamawiać telefonicznie, za pomocą Internetu lub osobiście w siedzibie firmy w Bielsku-Białej przy 
ul. Zagrody 150 od   8-16.00 od poniedziałku do piątku i od 9.00 – 13.00 w soboty. Na życzenie klienta dopełniamy formalności 
związanych z wycieczką bezpośrednio w szkole jeżeli tylko jest to możliwe. Aczkolwiek 90% formalności związanych z 
zamówieniami wycieczek w roku szkolnym 2015/2016 dokonaliśmy już za pomocą telefonu, faxu i Internetu. W katalogu wycieczek 
szkolnych skalkulowano imprezy dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Natomiast 
imprezy turystyczne dla nauczycieli opracowano w specjalnym - oddzielnym katalogu. Wycieczki w obi katalogach różnią się 
cenowo.  



 

 Uwaga - indywidualne kalkulacje imprez na specjalne życzenie wg Państwa programów przedstawiamy następnego dnia. 
Każdorazowo rezerwację wycieczki potwierdza umowa i wpłata 30% zaliczki przy jej podpisaniu, przy wycieczkach szkolnych* 
pozostałą część należności należy wpłacić najpóźniej na  7 dni przed   wyjazdem. Na wniosek nauczyciela należność możemy 
rozłożyć na 2-3 dogodne raty. Korzystając z naszych promocji proszę pamiętać iż korzyści wypływające dla Państwa w ramach 
poszczególnych promocji się nie sumują. 
  

W kalkulacjach krajowych imprez turystycznych / wycieczkach szkolnych stosujemy pięć  przedziałów ilościowo-cenowych:  
 

1  od  13 – 17 osób płatnych + 2 osoby opieki /100% rabatu/, - bus 
2  od  18 – 29 osób płatnych + 2 - 3 osoby opieki /100% rabatu/, - bus lub mały autokar 
3  od  30 – 39 osób płatnych + 3 osoby opieki /100% rabatu/, - mały lub klasyczny autokar 
4  od  40 – 64 osób płatnych + 4 - 6 osób   opieki /100% rabatu/* 
5  od  65 – 90 osób płatnych + 6 - 9 osób   opieki /100% rabatu/* 
 

W kalkulacjach zagranicznych imprez turystycznych / wycieczkach szkolnych stosujemy dwa  przedziały ilościowo-cenowe:  
 

1.     od  30 – 39 osób płatnych + 3 osoby opieki /100% rabatu/, - mały lub klasyczny autokar 

2.  od  40 – 64 osób płatnych + 3 - 4 osób   opieki /100% rabatu/* 
 

Każdorazowo tak dopasowujemy pojemność autokaru lub busa aby wszystkie podróżujące nimi osoby miały miejsca siedzące, 
proszę zatem nie wymagać aby grupa 20 – 30 dzieci poróżowała 60-cio osobowym autokarem. *przy obsłudze transportu takiej 
grupy, w zależności od ilości uczestników podstawiamy autokar klasyczny plus bus, autokar piętrowy lub 2  autokary  
turystyczne zabierające np. po 49 osób każdy 
 

P O R T A L  INTERNETOWY  www.biurobartek.pl 

 Serdecznie zapraszamy na nasz portal gdzie znajdziecie Państwo nie tylko oferty wycieczek szkolnych ale całą gamę imprez 
turystycznych oferowanych przez nasze biuro. Od zielonych i białych szkół, kolonii i obozów krajowych i zagranicznych poprzez 
imprezy rekreacyjne a także wycieczki krajowe i zagraniczne dla dorosłych, zarówno dla klientów indywidualnych i grupowych. 
W górnych zakładkach na naszym portalu znajdziecie Państwo wszystkie informacje o naszej firmie po ubezpieczenie Biura jako 
Organizatora Turystyki włącznie. Natomiast wpisując w  wyszukiwarce dane hasło, miasto czy nr wycieczki łatwo znajdziecie 
poszukiwaną ofertę a później możecie ją sobie wydrukować. Podobnie z drukami umów oraz listami ubezpieczeń. Korzystając z 
druku zamówień i zapytań łatwo prześlecie nam zapytanie lub zarezerwujecie interesującą Państwa wycieczkę. Na portalu 
zapoznacie się Państwo z opiniami innych klientów o naszej firmie, możecie także zostawić tam swoją opinię. Dodatkowo od 1 
marca 2016 zapraszamy naszych „dorosłych Klientów” do odwiedzin naszego portalu ponieważ od tego dnia po kliknięciu w 
zakładce „tanie wczasy rodzinne” zostaniecie Państwo automatycznie przeniesieni do naszego kolejnego portalu, który 
stworzyliśmy także z myślą o dzieciach, ale tym razem będzie on poświęcony wspólnemu rodzinnemu wypoczynkowi. 
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http://www.biurobartek.pl/

