


Szanowni Państwo !

Z wielką radością oddajemy w Wasze ręce nasz najnowszy katalog  zawiera-
jący ofertę wyjazdów zarówno krajowych , jak i zagranicznych dla grup zorga-
nizowanych.

Aktualnie mają Państwo szeroki wachlarz wyboru wśród biur podróży organi-
zujących wyjazdy. Chcemy, aby tym co nas wyróżniało było indywidualne 
podejście do Waszych potrzeb, profesjonalna organizacja imprezy turystycz-
nej i w konsekwencji Wasze zadowolenie, wyrażające się w kolejnych podró-
żach z naszym biurem.
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że impreza turystyczna jest w 100% udana 
kiedy następuje zgranie wielu czynników: dobór programu, terminu, świad-
czeń, itp. ale przede wszystkim ludzi.

Jesteśmy otwarci na propozycje i sugestie. Program każdej wycieczki dostoso-
wujemy do wieku i wymagań grupy, dlatego mogą Państwo wybrać z całego 
katalogu dowolne tematy zajęć, warsztatów i obiekty, a my zaplanujemy nie-
zapomnianą przygodę. Gwarantujemy, że podczas naszych wycieczek 
młodzież nie tylko w sposób miły i wartościowy spędzi czas, ale także utrwali 
nabytą w szkole wiedzę

Nasza radość będzie jeszcze większa, jeśli zdecydują się Państwo wybrać w 
podróż właśnie z nami.

ul. Głowackiego 33     07-410 Ostrołęka

Tel. 29/6431048   29/76453 05   601 710 995
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Transport

Od wielu już lat posiadamy swój własny transport autokarowy lub współpracujemy ze sprawdzonymi kontrahentami, którzy posiadają bezpieczny 
i komfortowy tabór. Standardowy autokar ma dla grupy 49  + 1 + 1 miejsc wyposażony w klimatyzację, barek, i DVD. 

Wyżywienie

Na wszystkich wycieczkach (poza jednodniowymi)  bazujemy głównie na świadczeniach hotelowych i posiłkach restauracyjnych
 /śniadania i obiadokolacje/. Zarówno na wycieczkach jednodniowych  jak i kilkudniowych pierwszym posiłkiem JEST SUCHY PROWIANT OD BIURA. 
 Jeśli chcielibyście Państwo zamówić dodatkowy obiad na wycieczce krajowej, możemy zaproponować cenę:
17,00 zł ( 1 danie + napój), lub 25,00 zł (2 dania + napój)
Na wycieczkach zagranicznych cena obiadu wynosi od 30 – 45,00 zł  (w zależności od kraju).

Noclegi

Zapewniamy zakwaterowanie w hotelach, pensjonatach w pokojach z łazienkami.
W niektórych przypadkach oferujemy tańsze zakwaterowanie w schroniskach młodzieżowych /łazienki na piętrach/.

Bilety

W cenę wycieczek krajowych wliczone są wszystkie bilety wstępu oraz opłata za usługi lokalnych przewodników zgodnie z programem. Przy 
każdej wycieczce zagranicznej podajemy dodatkową kwotę konieczną do opłacenia wstępów. Kwota ta może być, w zależności od Państwa woli, 
przeliczona na złotówki i dodana do kwoty wycieczki lub też przekazana pilotowi w autokarze.
Grupa nie musi pokrywać dodatkowo kosztów opłat parkingowych, autostradowych, lokalnych przewodników, ani żadnych innych „opłat waluto-
wych” – to wszystko wliczyliśmy w cenę wycieczki.

Wszystkie ceny podane katalogu kalkulowane są przy grupie 45 osób + 4 opiekunów gratis 

Ubezpieczenie

Wycieczki krajowe – ubezpieczenie w wariancie podstawowym każdej osoby obejmuje: 
NNW /następstw nieszczęśliwych wypadków/ - suma ubezpieczenia 5000 PLN oraz bagaż 1000 PLN
Wycieczki zagraniczne - ubezpieczenie w wariancie podstawowym każdej osoby obejmuje”
KL /koszty leczenia za granicą/ suma ubezpieczenia 10 000 Euro, 
NNW /następstw nieszczęśliwych wypadków/ - suma ubezpieczenia 5000 PLN 
oraz bagaż 1000 PL

Piloci i przewodnicy

Na wszystkich wycieczkach grupie towarzyszy pilot, którego zadaniem jest przeprowadzenie imprezy w taki sposób, aby Państwo nie musieli się 
martwić sprawami organizacyjnymi. W wielu miejscach korzystamy z usług sprawdzonych, lokalnych przewodników

Wszystkie ceny dotyczą wycieczek rozpoczynających i kończących się w Ostrołęce.
Grupy z poza Ostrołęki – kalkulowane indywidualnie.

KONTAKT: 

Biuro Podróży „Gabriella – Travel”
ul. Głowackiego 33 07-410 Ostrołęka
tel. 29/6431048 ; 601 710 995

Co zapewniamy w cenie wycieczki? 



WARSZAWA MEDIALNA
Telewizja Polska - Zobacz telewizję od kuchni i 
poczuj się jak gwiazda. 
 Polskie Radio – Zapoznanie z historią Radia i 
pracą Radia dzisiaj, obserwacja audycji „na żywo” 
w studiu Programu 1, Programu 2,  Programu 4 
 Muzeum Techniki i Przemysłu
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 100 ZŁ
OS.

WARSZAWA SPORTOWA
Stadion Narodowy ,, Poczuj się jak VIP ,, - 
obejmuje przestrzenie odwiedzane na trasie 
"Piłkarskie emocje" i najbardziej ekskluzywne 
miejsca   
              LUB
Stadion  Legii : ( NOWOŚĆ)  Deyna, Brychczy, 
Boruc, pasja, duma, waleczność, ŻYLETA, EMOCJE, 
KIBICE, I… TY. ODWIEDŹ STADION LEGII I STWÓRZ 
SWOJĄ NIEZAPOMNIANĄ  HISTORIĘ. 
 MUZEUM SPORTU -  MUZEUM POŚWIĘCONE 
HISTORII POLSKIEGO SPORTU.
 SEANS W KINIE CINEMA CITY
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

                       OD 100 ZŁ
                                OS.

DLA MALUCHÓW 
 Manufaktura Cukierków – Słodki pokaz 
wytwarzania cukierków.
Ogród Zoologiczny – Zwiedzanie z przewodni-
kiem Warszawskiego Zoo   
 Sala Zabaw ,,Kolorado,, - Zapraszamy 
wszystkich chętnych do wspólnej zabawy
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 90 ZŁ
OS.



KULTUROWA 
Ogród Botaniczny - Jest to miejsce szczególne, 
będące namiastką dzikiej przyrody w centrum 
wielkiego miasta. Stwarza jedyną w swoim 
rodzaju możliwość pogrążenia się w dowolnej 
chwili w inny, piękniejszy świat.
Muzeum Narodowe – zwiedzanie + lekcja 
muzealna. 
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 70 ZŁ
OS.

ROZRYWKOWA
Trampoliny Hangar 646 : Ogromna otwarta arena 
z masą różnych trampolin . Znajdziecie tu całą masę 
różnego rodzaju trampolin. 
Kino Cinema City – repertuar dostosowany do 
wieku uczestników. 
Wrotkarnia (NOWOŚĆ) - Chcemy zaproponować 
nową formę spędzania wolnego czasu. Zapraszamy 
wszystkich chętnych do jeżdżenia na wrotkach. 
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 100 ZŁ
OS.

ŚLADAMI HISTORII  
Muzeum Powstania Warszawskiego
Dom Spotkań z Historią : realizuje wiele różnorod-
nych projektów edukacyjnych oraz organizuje cykle 
spotkań, pokazy filmów, promocje wydawnicze
Muzeum Miasta Warszawy :  prowadzi  działalność 
naukowo-wydawniczą i wystawienniczą. W muzeum 
działa kino, organizujące seanse filmów o Warszawie 
oraz sklep z pamiątkami
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 85 ZŁ
OS.

OD 

JACHRANKA ROZRYWKOWA 
Park linowy Jachranka - Park linowy to doskonała 
atrakcja dla najmłodszych. Mnóstwo emocji, wspa-
niała zabawa na świeżym powietrzu są doskonałym 
pomysłem na zabawę.
 Kiddos (NOWOŚĆ)  – centrum rozrywki: Strefy 
ruchu i warsztaty plastyczne. Wybierz zajęcia dla 
siebie. Rozwiń pasje pod okiem profesjonalistów.
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 130 ZŁ
OS.



**wymagane rezerwacje
 minimum 3 miesiące przed **

ZABAWMY SIĘ W STOLICY 
Escape Room : to fenomenalna gra przeniesiona z 
popularnej zabawy online do świata rzeczywistego! 
Jej ewolucja przejdzie Wasze najśmielsze wyobraże-
nia, gdyż gracz musi rozwikłać zagadki, by wydostać 
się z pokoju.
Kręgle 
Niewidzialna Wystawa : to wyjątkowa interak-
tywna podróż w niewidzialny świat, podczas której 
będziesz mógł wypróbować, jak radzić sobie w 
codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku 
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 100 ZŁ
OS.

ZIMOWA WARSZAWA 
Łyżwy na PGE Narodowym
Pijalnia Czekolady Wedel: Warsztaty Czekoladowe 
min.: gorąca mleczna czekolada z bitą śmietaną i 
lentylkami, słodki upominek z czekoladowego sklepu, 
słodką opowieść o czekoladzie, opiekę kelnerki. 
Pokaz iluminacji świetlnej przy Pałacu w Wilanowie.
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 110 ZŁ
OS.

CENNA WARSZAWA
Centrum Pieniądza : W Centrum  Pokazujemy 
istotę tego, czym jest pieniądz, jaką przebył drogę 
i w jaki sposób pomaga nam w codziennym życiu. 
Giełda Papierów Wartościowych : Zorganizo-
wane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką 
prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i 
zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę 
Notowań. 
Centrum Nauki Kopernik : W centrum każdy 
może poczuć się jak prawdziwy naukowiec.  
Pracownie: fizyczna, chemiczna, biologiczna i 
robotyczna wyposażone są w sprzęt używany w 
najnowocześniejszych laboratoriach na całym 
świecie.
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 65 ZŁ
OS.

WARSZAWIANKA
Zamek Królewski : Trasa Zamkowa
 – Spotkajmy się z historią. 
Basen Warszawianka - basen sportowy 
  i rekreacyjny.
Sala zabaw Kolorado – bawmy się do woli.
Przejazd ciuchcią po Starym Mieście.
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 105 ZŁ
OS.



GRA TERENOWA W 
TWIERDZY MODLIN
Zwiedzanie z przewodnikiem
Gra Terenowa : ZAWODY STRZELECKIE : Uczestnicy 
będą uczestniczyć w zawodach strzeleckich, strzelają z 
różnych pozycji do tarcz .Zabawa tematyczna: Grupy 
wyruszają w teren: podziemia + stare budynki - 
zaopatrzone w mapy, odnajdując ukryte wskazówki 
wydostają się z frontu poligonalnego, dzięki wzajem-
nej współpracy znajdują obozowisko, gdzie czeka na 
nich nagroda : ognisko).
Wizyta na Lotnisku Modlin
* suchy prowiant w dniu wyjazdu 

OD 115 ZŁ
OS.

OPERACJA PAINTBALL
W NOWOGRODZIE 
Zapraszamy do wspólnej zabawy Paintbollowej.
Ognisko z pieczeniem kiełbasek na zakończenie 
zespołowej gry
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 100 ZŁ
OS.

TWIERDZA OSOWIEC 
Zwiedzanie twierdzy z przewodnikiem : 
Twierdza Osowiec to najcenniejszy, obok kanału 
Augustowskiego, obiekt zabytkowy na terenie 
Biebrzańskiego Parku Narodowego. Twierdza 
została usytuowana na jedynej przeprawie przez 
bagna biebrzańskie, w zwężeniu doliny Biebrzy.
Ścieżka edukacyjna wokół Fortu IV Twierdzy 
Osowiec.
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 55 ZŁ
OS.

OPERACJA PAINTBALL 
W PUŁTUSKU 
Zapraszamy do wspólnej zabawy Paintbollowej. 
Ognisko z pieczeniem kiełbasek na zakończenie 
zespołowej gry.
* suchy prowiant w dniu wyjazdu 

OD 100 ZŁ
OS.



MAZURSKI EDEN
MIKOŁAJKI -  spacer po miasteczku i przystani oraz 
pobyt na basenie Tropicana w Hotelu Gołębiewskim
GALINDIA- mazurski Eden
KADZIDŁOWO - Park Dzikich Zwierząt
2h spacer w terenie.
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 96 ZŁ
OS.

WYCIECZKI 1 DNIOWE

MAZUROLANDIA
Zatrzymamy się na chwilę w Św. Lipce
– Sanktuarium Maryjne z przewodnikiem
Zamek w Reszlu. 
Na zakończenie czeka nas zabawa w 
Mazurolandii + Park Miniatur Warmii i Mazur.
Rejs statkiem w miejscowości Mikołajki.                 

* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 105 ZŁ
OS.

OLSZTYN LEŚNE 
ARBORETUM 
Zamek w Olsztynie - zwiedzanie zamku + 
zajęcia edukacyjne (tematy dostosowane do 
wieku uczestników )
Przejazd do *Planetarium w Olsztynie – film 
dostosowany do wieku odbiorców lub zwiedza-
nie *Obserwatorium.
„Leśne Arboretum Warmii i Mazur" – jedyny 
specjalistyczny ogród botaniczny w Polsce 
północno-wschodnie

* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 105 ZŁ
OS.



WYCIECZKI 1 DNIOWE

WYCIECZKI 2 DNIOWE

SPŁYW KAJAKOWY
KRUTYŃ – STANICA WODNA PTTK:
 Spływ Krutynią z ratownikiem na odcinku Krutyń-
-Rosocha  czas spływu: 2,5 h  
LUB Krutyń – Ukta czas spływu: 3-4 h
ognisko koniec spływu

* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 100 ZŁ
OS.

ŚLADAMI HISTORII MAZUR 
Grunwald - muzeum i pola bitwy
Olsztynek - Park Etnograficzny prezentujący 
zabytki budownictwa ludowego 
Olsztyn- Starówki, rynek, Stary Ratusz, zabytkowe 
kamieniczki, fragmenty murów miejskich, oraz 
XVI-wieczną katedrę pw. św. Jakuba. Zamku Kapituły 
Warmińskiej na dziedzińcu którego, zobaczymy 
pomnik Mikołaja Kopernika.. 
Lidzbark Warmiński - zamek biskupów warmiń-
skich. Spacer po mieście tu zobaczymy m.in. 
fragmenty murów obronnych, Wysoką Bramę, prawo-
sławną cerkiew. 
Orneta- zobaczymy gotycki ratusz oraz kościół 
parafialny z XIV wieku

* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 230 ZŁ
OS.

MAZURY 
KOSEWO GÓRNE:  pobyt w Stacji Badawczej 
GALINDI : kraina plemienia Galindów 
RUCIANE-NIDA: rejs statkiem po jeziorze 
Nidzkim, spacer po porcie
Ognisko w Gospodarstwie Agroturystycznym 
"Ranczo w Dolinie" w Ukcie

* suchy prowiant w dniu wyjazdu
OD 98 ZŁ

OS.

WARMIA I MAZURY 
Św. Lipki - Sanktuarium Matki Boskiej - perły 
polskiego baroku i ośrodka kultu Maryjnego. 
Gierłoż (okolice Kętrzyna) - 
zwiedzanie z przewodnikiem byłej kwatery 
wojennej Hitlera tzw. "Wilczego Szańca" 
Mrągowo – zwiedzanie miasteczka wester-
nowego Mrongoville: pokazy kaskaderskie, 
zabawa z kowbojami, zwiedzanie wioski 
indiańskiej oraz Rancza Farmera z parkiem 
zwierząt. 
Olsztyn - zwiedzanie zamku kapituły 
warmińskiej (przedzamcze i dziedziniec), 
Wysoka Brama (z zewnątrz), katedra św. 
Jakuba. 

* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 220 ZŁ
OS.



WYCIECZKI 1 DNIOWE

OLSZTYN
Zwiedzanie miasta:
Wysoka Brama, Katedra św. Jakuba, Targ Rybny, 
Pomnik Mikołaja Kopernika.
Planetarium Olsztyńskie – seans astronomiczny
Park Linowy ”Makumba” - zabawy na wysokości 
„Pakiet Straszak”
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 100 ZŁ
OS.

MAZURY 
Wilczy Szaniec – zwiedzanie Dawnej 
Kwatera Hitlera, w której znajdują się m.in. 
schrony, lotniska i dworzec kolejowy. 
Miasteczko Western City – Westernowa 
Przygoda : zwiedzanie muzeum z przewodni-
kiem , pokazy artystyczne, konkurencje,  gry i 
zabawy, poszukiwanie skarbów , tańce 
country,  nauka tańca.
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 95 ZŁ
OS.

OD 95 ZŁ

JEZIORO NIDZKIE
Galindia -  Gród Galindów ,,Mazurski Eden,, .
rejs statkiem po Jeziorze Nidzkim
Mikołajki – pobyt w Parku Wodnym ,,Tropi-
cana,, (1,5h)
Agroturystyka „Ranczo w Dolinie” – ognisko 
z pieczeniem kiełbasek i jazdą bryczkami. 
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 105 ZŁ
OS.

WSPÓLNA ZABAWA W GOSPODARSTWIE 
AGROTURYSTYCZNYM ”PATATAJ” W 
OKOLICACH SZCZYTNA 
Przejazd bryczką
Ognisko z pieczeniem kiełbasek
Gry i zabawy z animatorami
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 100 ZŁ
OS.

NOWOŚĆ



WYJAZDY2 DNIOWE

KAZIMIERZ DOLNY
„PERŁA POLSKIEGO RENESANSU” 
Kozłówka – Muzeum Zamoyskich
Kazimierz Dolny – wąwóz korzeniowy, rynek, Góra 
Trzech Krzyży, rejs po Wiśle
Nałęczów – spacer w parku zdrojowym, Muzeum 
Żeromskiego, Pijalnia Czekolady Wedel /degustacja/
Janowiec – Park Tematyczny „Magiczne Ogrody”
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 270 ZŁ
OS.

WROCŁAW NIECO INACZEJ
Wrocławskie zoo i Afrykarium
Spacer spod Hali Stulecia do Ogrodu Japońskiego
Rejs statkiem po Odrze, pokaz multimedialny 
Fontanny Wrocławskiej
Wizyta w HYDROPOLIS - centrum wiedzy o wodzie
Wjazd na Platformę widokową Sky Tower,
Humanitarium – Ogrody Doświadczeń
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 320 ZŁ
OS.

MALOWNICZY WROCŁAW 
– ZAMEK KSIĄŻ
Panorama Racławicka
Spacer z przewodnikiem: Ostrów Tumski, Katedra, 
gmach Uniwersytetu Wrocławskiego, Rynek, ul. Jatki, 
kamieniczki Jaś i Małgosia
Zwiedzanie Zamku Książ wybraną trasą z przewod-
nikiem
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 290 ZŁ
OS.

SANDOMIERZ I OKOLICE
Sandomierz – starówka, katedra, Podziemna Trasa 
Turystyczna, Wąwóz Królowej Jadwigi, Brama Opatowska
Ćmielów – Żywe Muzeum Porcelany
Krzemionki Opatowskie – kopalnia krzemienia 
piastowskiego
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 240 ZŁ
OS.



WYJAZDY2 DNIOWE

BIAŁOWIEŻA – HAJNÓWKA
Białowieża – Park Pałacowy, Muzeum Przyrodnicze 
z multimedialną prezentacją fauny i flory Puszczy 
Białowieskiej, Szlak Dębów Królewskich, Rezerwat 
Żubrów (żubry, żubronie, tarpany, jelenie, dziki, 
wilki), ścieżka dydaktyczna „Kładka Żebra Żubra” – 
piesza wyprawa po kładkach i mostkach przez 
podmokłe tereny
Hajnówka - przejażdżka kolejką wąskotorową na 
trasie  Hajnówka - Topiło – Hajnówka
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 250 ZŁ
OS.

TORUŃ – MIASTO KOPERNIKA
Golub Dobrzyń – Zamek  Anny Wazówny
Ciechocinek - tężnie solankowe oraz spacer po 
Parku Zdrojowym z pijalnią wód mineralnych i 
zegarem kwiatowym
Toruń – rynek, ratusz staromiejski, Dwór Artusa, 
Krzywa Wieża, ruiny zamku krzyżackiego, udział w 
warsztatach piernikowych, gwiezdny seans w 
planetarium lub orbitorium, Dom Mikołaja Koper-
nika
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 255 ZŁ
OS.

ŻELAZOWA WOLA - ŁÓDŹ
Żelazowa Wola - dworek i Muzeum Fryderyka Chopina
Łódź – przejście ul. Piotrowską do Pałacu Poznańskiego 
i Rezydencji Księżny Młyn, ławeczka Tuwima, kufer 
Reymonta, Aleja Gwiazd, Muzeum Kinematografii, 
Manufaktura, Muzeum Fabryki, Eksperymentarium
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 240 ZŁ
OS.

BOCHNIA – KRAKÓW 
Z NOCLEGIEM W KOPALNI
Bochnia – zwiedzanie zabytkowej kopalni, zjazd 140 m 
zjeżdżalnią, zabawa na podziemnym boisku sportowym i 
placu zabaw a także dyskoteka 250 m pod ziemią
Kraków -  Kościół Mariacki z Ołtarzem Wita Stwosza, 
Rynek Główny, Sukiennice, Wawel – Katedra, Dzwon 
Zygmunta, Komnaty Królewskie, Fabryka Emalia Oskara 
Schindlera
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 270 ZŁ
OS.



OŚWIĘCIM – KRAKÓW 
ENERGYLANDIA
Oświęcim – obóz koncentracyjny Auschwitz – Birkenau
Zator - całodniowa zabawa w ENERGYLANDII  / największy park 
rozrywki w Polsce, m.in. 27 ogromnych urządzeń, 20 gier i zabaw 
interaktywnych, pokazy artystyczne, pirotechniczne i wizualne/
Kraków - Kościół Mariacki z Ołtarzem Wita Stwosza, Rynek Główny, 
Sukiennice, Wawel – Katedra, Dzwon Zygmunta, Komnaty Królewskie, 
Fabryka Emalia Oskara Schindlera
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 420 ZŁ
OS.

PIASTOWSKIM SZLAKIEM
Gniezno – Katedra, Drzwi Gnieźnieńskie, Muzeum 
Początków Państwa Polskiego, Pomnik Bolesława 
Chrobrego, wizyta w Fabryce Bombek
Biskupin – rezerwat archeologiczny
Poznań – Stare Miasto z słynnym renesansowym 
Ratuszem i Zamkiem Przemysła, "Poznańskie 
Koziołki", katedra, fara, Ostrów Tumski,
Stadion Lecha, pobyt w Parku Linowym Pyrland
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 390 ZŁ
OS.

JURA KRAKOWSKA
Ogrodzieniec – ruiny zamku / największy 
zamek Orlego Gniazda /,gród na Górze Birów, 
wizyta na odkrywce geologicznej, poszukiwanie 
skamieniałości z okresu jurajskiego
Zajęcia edukacyjne w Ojcowskim Parku Naro-
dowym , do wyboru: „Gdzie mieszkają nietope-
rze”„Bóbr – mieszkaniec OPN” „ Badamy wodę w 
rzece”
spacer Szlakiem Orlich Gniazd – ruiny zamku w 
Mirowie i Bobolicach, Pustynia Błędowska
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 380 ZŁ
OS.

WYJAZDY3 DNIOWE



ZAMOŚĆ I ROZTOCZE 
Zamość – Muzeum Zamoyskich, katedra, 
Brama Lwowska, park miejski, Brama Lubelska, 
Bastion - Nadszaniec
Zwierzyniec – Muzeum Roztoczańskiego Parku 
Narodowego, ścieżka na Bukową Górę – rezerwat 
przyrody, ostoja konika polskiego, kościół na 
wodzie
Krasnobród – klasztor Dominikanów, Kalwaria 
Krasnobrodzka, Kaplica na Wodzie spacer ścieżką 
rezerwatu „Św. Rocha”
Szczebrzeszyn – pomnik Świerszcza
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 360 ZŁ
OS.

WYJAZDY3 DNIOWE SZLAKIEM PAPIEŻA

JANA PAWŁA II
Kraków – Katedra wawelska z relikwiami św. 
Stanisława oraz podziemiami kryjącymi groby 
znamienitych Polaków i Dzwonem Zygmunta, Wawel, 
Planty, okno papieskie z którego Jan Paweł II 
pozdrawiał pielgrzymów, Rynek Główny, Sukiennice, 
Kościół Mariacki z barokowym ołtarzem Wita 
Stwosza, ulica Floriańska, Barbakan, Kościół św. 
Piotra i Pawła
Łagiewniki - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
Wadowice - Bazylika i Dom Papieża,
Wieliczka - Kopalnia Soli z trasą papieską
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 380 ZŁ
OS.

DOLINA PRĄDNIKA – 
INWAŁD - ZAKOPANE
Inwałd - Pobyt w Parku Miniatur „Świat Marzeń”, 
gdzie podziwiać można zabytki całego świata a 
także najważniejsze zabytki Polski przedstawione w 
miniaturze oraz skorzystać z atrakcji mini lunaparku
Ojców – Jaskinia Nietoperza, spacer do Maczugi 
Herkulesa i na dziedziniec zamku na Pieskowej Skale
Zakopane – Dolina Kościeliska z Jaskinią Mroźną 
lub Morskie Oko, Gubałówka, Krupówki
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 390 ZŁ
OS.



GOTYK , PIERNIKI 
I KOPERNIK - TORUŃ 
Rynek Starego Miasta : 
Ratusz, Pomnik Mikołaja Kopernika, Krzywa 
Wieża.
Żywe Muzeum Piernika : interaktywna 
placówka muzealna w której odbywają się pokazy 
połączone z warsztatami historycznego wypieku 
piernika.
Muzeum Legend Toruńskich.
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 100 ZŁ
OS.

Polska
Niezwykła

BIAŁOWIEŻA:
Muzeum Przyrodniczo – Leśne 
z multimedialną wystawą.
Rezerwat Żubrów
Trasa Turystyczna „Do Dębu Jagiełły”
Ognisko z pieczeniem kiełbasek.
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 100 ZŁ
OS.

BIAŁYSTOK 
Zoo – spacer z pilotem. 
Jurajski Park Dinozaurów : Daj się zaprosić do 
świata, którym wcale nie rządzi człowiek.
Stań oko w oko z potęgą gadów.
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 80 ZŁ
OS.

KULTURA 
NA PODLASIU 
Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Skansen  im. Adama Chętnika
 w Nowogrodzie.
Teatr Lalki i Aktora w Łomży 
– Spektakl połączony z lekcją teatralną.
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 70 ZŁ
OS.



SZLAK ROMANTYZMU 
Pułtusk – Dom Polonii, Zamek Biskupi, Długi 
Rynek .
Muzeum Opinogóra.
Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie.
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 70 ZŁ
OS.

Polska
Niezwykła

REGIONALNE
Muzeum Rolnictwa w Ciecha-
nowcu : pokaz pracy kowala, pokaz 
pracy młyna wodnego, pracownia 
zielarska, pokaz wędzenia kiełbas 
( atrakcje do wyboru ) 
Muzeum Lat dziecięcych Prymasa 
Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego.
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 65 ZŁ
OS.

SZLAKIEM 
FRYDERYKA CHOPINA  
Żelazowa Wola – Muzeum Chopina – spacer po parku.
Brochów – Kościół Parafialny. 
Sanniki – spacer po Zespole Pałacowo – Parkowym.
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 80 ZŁ
OS.

WIZYTA W MSZCZONOWIE  
Dom pracy twórczej w Radziejowicach - Pałac w stylu klasycy-
stycznym wraz z otaczającym go parkiem.
Baseny/Termy Mszczonów(2h) – Profesjonalnie wyposażony 
kompleks z wykorzystaniem źródeł termalnych o Europejskich 
standardach.
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 80 ZŁ
OS.



Polska
Niezwykła

ŁÓDŹ ,,EKSPERYMENTALNA”  
Experymentarium” to ośrodek typu discovery center. 
NOWOŚĆ!!! Poznaj naukę z innej strony . 
 Pobyt w Łódzkiej Manufakturze.
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 90 ZŁ
OS.

BIAŁYSTOK
Wizyta w Muzeum Farmacji i 
Medycyny.
Muzeum Wojska Polskiego : 
przenieśmy się do czasów między-
wojennych.
Jumper Park – Trampoliny : Z 
Nami spędzicie czas aktywnie 
i z uśmiechem.
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 80 ZŁ
OS.

ZABAWA W FARMIE ILUZJI  
Aktywna zabawa i wypoczynek : 
Latająca Chata Tajemnic,  Tajemnica Opuszczonej KOPALNI,  
Tunel Zapomnienia,  Labirynt Luster,  Zakręcony Domek.
Ognisko z pieczeniem kiełbasek
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 100 ZŁ
OS.

FAST PARK BIAŁYSTOK   
Park Linowy – trasa długości 165m. , 17 przeszkód 
zawieszonych nad ziemią, zjazd 76 metrową tyrolką.
• Strefa Zabaw -  atrakcje: pompowana zjeżdżalnia, mega-
ślizg,3 karuzele, trampolina, mega szachy, chińczyk gigant, 
kręgle plenerowe.
 Strefa Nauka - ścianka Przytulanka, młyńskie koło, 
kołyska Newtona, powietrzna armata, fale w układzie 
wahadeł, ogniskowanie dźwięku, wir wodny, kalejdoskop, 
wirujący tunel, różne zwierciadła, gongi i wiele innych.
Ognisko z kiełbaskami na zakończenie wspólnej zabawy
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 85 ZŁ
OS.



GÓRY „Zdobywanie gór jest sztuka miłości,
motywem tożsamości, tworzenia siebie”

W. GoetelGÓRY
WYJAZDY2 DNIOWE

WYJAZDY2 DNIOWE

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
 Jędrzejów – Muzeum Zegarów
Ruiny Zamku w Chęcinach, Jaskinia Raj
wycieczka na Św. Krzyż /zwiedzanie Klasztoru/ 
następnie spacer na Łysą Górę, Gołoborza, Świętokrzyski 
Park Narodowy, Święta Katarzyna: klasztor Bernardynek
Krzemionki Opatowskie – Kopalnia Krzemienia oraz 
wioska neolityczna
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 350 ZŁ
OS.

GÓRY  ŚWIĘTOKRZYSKIE – SABAT 
CZAROWNIC NA ŁYSEJ GÓRZE
Chęciny - ruiny zamku, Jaskinia Raj
Łysogóry i Puszcza Jodłowa: Święta Katarzyna 
(zwiedzenie klasztoru Bernardynów), 
wycieczka na Łysicę, Święty Krzyż (muzeum i 
klasztor), Nowa Słupia (Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Żelaza)
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 250 ZŁ
OS.

GÓRY  ŚWIĘTOKRZYSKIE  - 
JURA PARK
Kielce - Centrum Geoedukacji (zwiedzanie Galerii 
Ziemi, Podróż do wnętrza Ziemi, zajęcia warsztatowe),
Kadzielnia -  rezerwat geologiczny
Jura Park w Bałtowie - ścieżka z dinozaurami, 
Muzeum Jurajskie, Prehistoryczne Oceanarium, 
Gondwana, plac zabaw + Korzystanie z urządzeń Parku 
Rozrywki
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 230 ZŁ
OS.

ZAKOPANE
spacer po Krupówkach,  Muzeum TPN, drewniany 
kościółek i cmentarz Zasłużonych
piesza wycieczka do Morskiego Oka lub Doliną 
Kościeliską
kościół na Jaszczurówce, Wielka Krokiew, wyjazd 
Kolejka na Gubałówkę, spacer na Butorowy Wierch. 
kościół na Krzeptówkach
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 360 ZŁ
OS.



WYJAZDY4 DNIOWE

PIENINY
Szczawnica  - spacer do pijalni wód mineralnych , 
kolejka krzesełkowa na Palenice, wejście na Bryjarkę 
/ punkt widokowy /
Wejście z Krościenka na Trzy Korony – najwyższy 
szczyt Pienin, przejście grzbietem Pieninek na Sokolnicę 
z punktem widokowym na Przełom Dunajca, zejście do 
Szczawnicy
Niedzica – zamek szlachty węgierskiej, opowieść o 
zaginionym skarbie Inków
Spacer na zaporę na Dunajcu, spływ przełomem 
Dunajca, kościółek w Dębnie
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 499 ZŁ
OS.

KRAKÓW – TATRY – WIELICZKA
Kraków - Kościół Mariacki z Ołtarzem Wita Stwosza, 
Rynek Główny, Sukiennice, Wawel – Katedra, Dzwon 
Zygmunta, Komnaty Królewskie, Fabryka Emalia Oskara 
Schindlera
Wieliczka – Kopalnia Soli
Zakopane – Muzeum Tatrzańskie, cmentarz na 
Peksowym Brzysku, kościółek na Jaszczurówce, Guba-
łówka – Butorowy Wierch (wjazd kolejka, zjazd wycią-
giem krzesełkowym)
spacer Doliną Kościeliską lub Doliną Chochołowską
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 495 ZŁ
OS.

TATRY - ZAKOPANE
Zakopane - Muzeum Tatrzańskie, stary kościółek i 
cmentarz na Pęksowym Brzusku, Krupówki, zdobycie 
Gubałówki,
pobyt w Adventure - Parku Przygody Gubałówka
Tatry: wycieczka górska, do wyboru trasy: Morskie 
Oko, Dolina Kościelska, Dolina Pięciu Stawów, Dolina 
Strążyska, Hala Gąsienicowa i Czarny Staw Gąsienicowy 
i inne
Warsztaty serowarskie – samodzielna produkcja 
oscypków
Spacer pod skocznie narciarskie, wyjazd wyciągiem 
na taras widokowy na Wielkiej Krokwi
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 485 ZŁ
OS.

GÓRY STOŁOWE
Wrocław – Panorama Racławicka, Ostrów Tumski, 
budynki uniwersytetu, gotycki Ratusz, kamienice „Jaś” 
i „Małgosia”, ulica Jatki, Plac Solny
Przejście przez labirynt Błędnych Skał – spacer po 
labiryncie
Czermna – kaplica czaszek
Wambierzyce – bazylika, droga krzyżowa
Kłodzko – twierdza wraz z podziemnymi labiryntami
Stronie Śląskie – Huta Szkła Krystalicznego 
„Violetta”
Kletno – Jaskinia Niedźwiedzia, kopalnia uranu
Złoty Stok – kopalnia Złota 
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 530 ZŁ
OS.



WYJAZDY4 DNIOWE

MALOWNICZE BESKIDY
Bielsko–Biała - wizyta w Studio Filmów Rysunkowych,  
gdzie  poznamy proces  animowania  popularnych bajek, 
powędrujemy  przez miasto  obok pomniczków Reksia, 
Bolka i Lolka
Wisła – skocznia narciarska, centrum miasta, deptak z 
Domem Zdrojowym ( w nim A. Małysz z czekolady), 
kościół ewangelicki, Pałacyk Habsburgów spod Baraniej 
Góry
Koniaków – galeria sławnych koronek,  wejście na 
szczyt Ochodzitej  (piękna panorama okolicznych gór m. 
in. z Baranią Górą, Pilskiem, Rachowcem)
wycieczka górska – wjazd ze Szczyrku kolejką linową 
na szczyt Skrzycznego, przejście górskim grzbietem  na 
Małe Skrzyczne, Malinowską Skałę  do Przełęczy Salmo-
polskiej – stamtąd powrót do Szczyrku  
Ustroń  – wizyta w Leśnym  Parku Niespodzianek : 
Pokazy lotów ptaków drapieżnych i sów, Zagrody, gdzie w 
warunkach zbliżonych do naturalnych żyją zwierzęta 
leśne: żubry, jeleniowate, muflony, dziki, żbiki, alpaki, 
jenoty, zające, szop pracz i inne, Ścieżka edukacyjna, 
Miejsca widokowe: Alejka bajkowa z ruchomymi ekspozy-
cjami bajek, centrum Edukacji  Przyrodniczo-Leśnej, plac 
zabaw
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 470 ZŁ
OS.

KOTLINA KŁODZKA – PRAGA 
Nowa Ruda – wizyta w Kopalni Węgla
Przejście prze labirynt Błędnych Skał
– spacer po labiryncie
Duszniki – pokaz produkcji papieru czerpanego w 
Muzeum Papiernictwa
Czermna – kaplica czaszek
Praga – spacer przez Hradczany, katedra św. Wita, 
Mala Strana, Most Karola, dzielnica żydowska, przejście 
przez Plac Wacława
wizyta w skansenie w Pstrążnej – udział w lekcji 
muzealnej „ Od ziarenka – przez mąkę – do 
bochenka”
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 540 ZŁ
OS.

KARKONOSZE 
Spacer do Wodospadu Kamieńczyka, wejście przez 
Szrenice na punkt widokowy nad Śnieżnymi Kotłami
Karpacz – wjazd wyciągiem krzesełkowym na 
Kopę, wejście na Śnieżkę, kościółek Wang
Kowary – pałace Kotliny Jeleniogórskiej w Parku 
Miniatur
zwiedzanie ruin zamku Chojnik
Centrum Edukacyjne w Dobkowie – wizyta pod 
hasłem „Poznaj moc Ziemi” – trzęsienie ziemi, 
wybuchy gejzerów i wulkanów
spacer do wodospadu Szklarki
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 499 ZŁ
OS.

BIESZCZADY
Łańcut – park, pałac, powozownia
Sanok – Zamek, Stare Miasto, Skansen Budownictwa 
Ludowego
Pętla Bieszczadzką -  trasa: Jabłonki k/Baligrodu, 
Przełęcz Wyżna, wejście na Połoninę Wetlińską do 
schroniska Chatka 
Solna: zapora, rejs statkiem po zalewie
Myczkowce: Park Miniatur Świątyń
spotkanie z „artystą od koryt świńskich” w 
Hoczewie
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 485 ZŁ
OS.



WYJAZDY 5 DNIOWE

KARKONOSZE - CZECHY
Wrocław: Panorama Racławicka, Ostrów Tumski, 
budynki uniwersytetu, gotycki Ratusz, kamienice „Jaś” i 
„Małgosia”, ulica Jatki, Plac Solny
Praga: spacer przez Hradczany, katedra św. Wita, Mala 
Strana, Most Karola, dzielnica żydowska, przejście przez 
Plac Wacława
Adrspach: Skalne Miasto /cud natury/
Szklarska Poręba: wodospad Kamieńczyka, wjazd 
wyciągiem krzesełkowym na Szrenicę, Krucze Skały, 
Muzeum Mineralogiczne, wodospad Szklarki, Zakręt 
Śmierci
Karpacz: wejście na Śnieżkę, kościółek Wang
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 695 ZŁ
OS.

KARKONOSZE 
Karpacz: świątynia Wang, Karpacz Górny, Dziki 
Wodospad, dolna stacja wyciągu krzesełkowego na 
Kopę, skocznia narciarska Orlinek, zapora na Łomnicy, 
centrum miasta z torem saneczkowym Kolorowa
Wycieczka piesza do schroniska nad Łomniczką. 
Przejście na Krucze Skały na zajęcia wspinaczkowe z 
instruktorem
piesze wejście na zamek Chojnik
spacer do wodospadu Szklarki, wizyta w Muzeum 
Minerałów, spacer do wodospadu 
Wycieczka piesza na Śnieżkę – powrót przez 
schroniska górskie Strzechę Akademicką i Samotnię 
– najpiękniejsze schronisko w polskich Karkonoszach
Kowary: Park Miniatur /pałace Kotliny 
Jeleniogórskiej/
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 655 ZŁ
OS.

ZAKOPANE – SŁOWACJA
Kraków: plac Matejki z pomnikiem Grunwaldzkim, Barbakan, 
Brama Floriańska, rynek, Sukiennice, kościół Mariacki, Wawel – 
dziedziciec, katedra na Wawelu, Dzwon Zygmunta, groby królewskie
Słowacja: Smokowiec, Hrebionek, Jaskinie Bielskie, Tatralandia – 
Aquapark
Zakopane: skoczna narciarska na Wielkiej Krokwi, kościółek na 
Jaszczurówce, cmentarz na Pęksowyn Brzysku, sanktuarium na 
Krzeptówkach, Muzeum Tatrzańskie, Krupówki, Gubałówka – 
Butorowy Wierch /wjazd kolejką, zjazd wyciągiem krzesełkowym
Tatry: piesze wycieczki do wyboru: Morskie Oko, Dolina Kościeli-
ska z Jaskinią Mroźna, Dolina Chochołowska, Rusinaowa Polana i 
Gęsia Szyja, Dolina Pięciu Stawów
Wieliczka – Kopalnia Soli
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 720 ZŁ
OS.



WYJAZDY5 DNIOWE

BESKID SĄDECKI I ŻYWIECKI
Pszczyna  - Pokazowa Zagroda Żubrów /obejrzenie 
filmu 3D o żubrach lub lekcja przyrodnicza na terenie 
zagrody, spacer po parku/
wejście na szczyt Baraniej Góry wzdłuż Białej Wisełki, 
odpoczynek na szczycie, panorama na Beskid Śląski i 
Żywiecki, odpoczynek w schronisku, zejście wzdłuż Czarnej 
Wisełki. Poznajemy walory przyrodnicze Beskidu Śląskiego
wycieczka piesza na pobliski szczyt w Beskidzie Żywiec-
kim – Wielki Rachowiec
Wisła - skocznia Malinka, spacer po centrum miasta,
Istebna Jasnowice – pobyt w Galerii Kukuczka lub 
zamiennie dom Kukuczki
Jaworzynki - spacer do Trójstyku (miejsce zejścia się 
granic Polski, Słowacji, Czech)
Koniaków - pogadanka w Galerii Tadeusza Ruckiego – 
Chata na Szańcach
Istebna – chata regionalna, Ośrodek Edukacji Ekologicz-
nej
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 620 ZŁ
OS.

ZAKOPANE
Zakopane: skoczna narciarska na Wielkiej Krokwi, 
kościółek na Jaszczurówce, cmentarz na Pęksowyn 
Brzysku, sanktuarium na Krzeptówkach, Muzeum 
Tatrzańskie, Krupówki, Gubałówka – Butorowy Wierch 
/wjazd kolejką, zjazd wyciągiem krzesełkowym/
Tatry: piesze wycieczki do wyboru: Morskie Oko, 
Dolina Kościeliska z Jaskinią Mroźna, Dolina Chochołow-
ska, Rusinaowa Polana i Gęsia Szyja, Dolina Pięciu 
Stawów
Inwałd – Park Dinozaurów Dinolandia , atrakcje: 
ścieżka edukacyjna, poznanie mieszkańców Dinolandii i 
odkrycie sekretów mezozoicznego świata,  zwiedzanie 
galerii muzealnej i wystawy wodnych okazów z epoki 
dewonu,   Jaskinia Tajemnic i wiele, wiele innych
Wadowice: Dom Rodzinny Ojca Świętego
Jana Pawła II, degustacja kremówek papieskiech
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 590 ZŁ
OS.

BIESZCZADY
Bóbrka – Skansen naftowy, gdzie znajduje się 
pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej
Wizyta w Bacówce – spróbujemy górskich serów: 
„oscypki, sery huculskie, feta i bundz” 
Przejście górskie na połoniny z przewodnikiem 
górskim do wyboru:  Przełęcz Wyżna – Połonina 
Wetlińska – Brzegi Górne (ok 3 h) lub Przełęcz 
Wyżniańska – Schronisko pod Małą Rawką – Mała 
Rawka (2,5 h) lub inne wybrane przejście
Sanok - Wzgórze zamkowe, Ławeczka Szwejka i 
Rynek, kościół Franciszkanów, fundamenty kościoła 
Św. Michała, Skansen Budownictwa Ludowego
Rymanów – Huta Szkła Sabina /szklane arcydzieła i 
pokaz dmuchania szkła/
Solina – zapora wodna, rejs statkiem spacerowym 
po Zalewie Solińskim,
Lesko - Zamek Kmitów, synagoga
Łańcut – Pałac /Zamek i Powozownia/
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 620 ZŁ
OS.



WYCIECZKI1 DNIOWE

WYCIECZKI2 DNIOWE

KOŁOBRZEG I OKOLICE 
KOŁOBRZEG -  latarnię morska, molo, ratusz, „Nową 
Starówkę”, rejs statkiem po morzu. Następnie wizyta w 
aquaparku (1 godz)
Park Rozrywki w Zieleniewie ( 3h )
 m.in: zwiedzanie mini zoo, wizyta w wiosce indiańskiej, 
zwiedzanie western city, przejażdżka na koniu lub 
wielbłądzie, strzelanie z łuku, pokazy kaskaderskie, 
scenki westernowe, nauka tańca kowbojskiego i indiań-
skiego, konkursy z nagrodami
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 295 ZŁ
OS.

TRÓJMIASTO W PIGUŁCE
Gdynia - Skweru Kościuszki. Oceanarium z audio 
przewodnikami , rejs statkiem do Sopotu. 
Sopot - Spacer po sopockim molo, 
OLIWA - zwiedzanie Katedry oraz spacer po parku, 
Gdańsk: Brama Złota, Długi Targ, Ratusz, Fontanna 
Neptuna, Dwór Artusa, Bazylika Mariacka – wejście na 
wieżę
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 165 ZŁ
OS.

TROPEM BURSZTYNU 
MALBORK : Zamek Krzyżacki
GDAŃSK: Główne atrakcje miasta, muzeum 
archeologiczne, bursztyn uwieziony
GDYNIA: rejs statkiem ,ORP Błyskawica”, 
Centrum Nauki Experymentu
SOPOT - molo, fontanna Jasia Rybaka, muzeum  
Sopotu.
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 295 ZŁ
OS.



WYCIECZKI3 DNIOWE

WYCIECZKI 4 DNIOWE

MIERZEJA HELSKA 
WEJHEROWO – kalwaria
MIERZEJA HELSKA - Chałupy, Kuźnica, Jastarnia, 
Jurata - plażowanie na dowolnej plaży/
PUCK - rynek, kościół św. Piotra i Pawła, muzeum  
Ziemi Puckiej
HEL - Muzeum Obrony Wybrzeża, fokarium.
ROZEWIE - latarnia morska, rejs statkiem po 
zatoce Gdańskiej 
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 440 ZŁ
OS.

BAŁTYK EXPRESS
GDAŃSK-  Główne zabytki Gdańska , Most miłości , 
Gdański Ogród Zoologiczny
GDYNIA - Muzeum Miasta, akwarium  morskie, 
wizyta w Centrum Interaktywnej Edukacji i Zabawy 
"EduFun, rejs statkiem 
SOPOT- Molo, latarnia morska, Krzywy Domek, 
Aquapark
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 405 ZŁ
OS.

ZACHODNIOPOMORSKIE
SZCZECIN – zwiedzanie Starego Miasta, ratuszu, 
Zamek Książąt Pomorskich , Wały Chrobrego , 
podziemna trasa turystyczna , Rejs statkiem 
WYSPA UZNAM -plażowanie 
ŚWINOUJŚCIE: latarnię morską,  fort wschodni, 
parku zdrojowym i promenadzie
MIĘDZYZDROJE : Aleję  Gwiazd, molo ,promenada, 
Woliński Park Narodowy
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 400 ZŁ
OS.

NABRZEŻE PORTOWE  
WESTERPLATTE - pomnik Obrońców Wybrzeża, 
cmentarz poległych polskich żołnierzy, Wartownię nr 
GDAŃSK: Ratusz Głównego Miasta, Fontanna 
,Neptuna, Dwór Artusa, Dom Uphagenów, Bazylika 
Mariacka, Złota Brama, Długi Targ, nabrzeże portowe, 
Żuraw, Jumpcity- trampoliny. 
GDYNIA: rejs statkiem wycieczkowym po Porcie 
(rejs potrwa ok. 1h),ORP Błyskawica” , Akwarium 
Gdyńskie,   Skwer Kościuszki, EduFun”: zajęcia 
edukacyjne. 
SOPOT: spacer po Molo, ul. Monte Cassino, Dom 
Zdrojowy, Krzywy Domek,Pomnik   Ha�nera w Parku 
Północnym, Centrum Rozrywki MK Bowling w 
Gdańsku
MALBORK: Zamek Krzyżacki
SZYMBARK –Krzywy dom, Dom do góry nogami 
oraz dom Sybiraka .
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 530 ZŁ
OS.



Istnieje możliwość wyjazdu do Parku rozrywki 
HEIDE PARK (NIEMCY) 
 koszt 70 zł/os + obowiązkowo dokument tożsamości 
.

WYCIECZKI 5 DNIOWE

WOLIŃSKI PARK 
NARODOWY - NIEMCY  
MIĘDZYZDROJE : molo o długości 395 m, Prome-
nada Gwiazd - tu możesz porównać swoją dłoń z 
dłońmi gwiazd filmowych
ŚWINOUJŚCIE - promenada nadmorska z muszlą 
koncertową, Terminal Promowy,  rejs statkiem
relaks w Termach Bałtyckich - granica Niemiecka
wizyta w Forcie Gerharda + podziemia miasta
wizyta w Wiosce Wikingów
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 699 ZŁ
OS.

ZALEW SZCZECIŃSKI  
Szczecin – Zamek Książąt Pomorskich, Baszta 
Panieńska, Bazylika Archikatedralna, Brama Portowa, 
Wieża Gocławska , Brama  Królewska, Ratusz Staro-
miejski, spacer Wałami Chrobrego,Rejs  po Zalewie 
Szczecińskim
Okolice Szczecina – Puszcza Bukowa, 
Bydgoszcz – Stare Miasto, Wyspa Młyńska –Biały 
Spichlerz, Karczma Młyńska, Czerwony,Spichlerz, 
Stary Kanał Bydgoski, Bazylika św.Wincentego a 
Paulo, Śluza Miejska
Wolin – Muzeum regionalne, Wzgórze Wisiel-
ców,Woliński Park Narodowy, Rezerwat Żubrów
Kamień Pomorski – katedra

*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 660 ZŁ
OS.



WYCIECZKI 2 DNIOWE

Z AUGUSTOWA DO WILNA 
Augustów - zwiedzanie Bazylika w stylu eklektycznym, spacer 
po Rynku, przewieź-do śluzy Kanału Augustowskiego (historia 
Kanału)
Sanktuarium Maryjne w Studzienicznej
Rejs statkiem ze Studzienicznej do Augustowa
Wilno- min. Góra Trzech Krzyży – panorama miasta, kościół 
św. Piotra i Pawła na Antokolu , cmentarz na Rossie – największy 
cmentarz Wileński ,Wileńska Starówka, prawosławna cerkiew św. 
Ducha, Uniwersytet Wileński,  Muzeum Adama Mickiewicza, Ostra 
Brama z cudownym obrazem Matki Boskiej
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 290 ZŁ
OS. +10 EURO

WIGIERSKI PARK NARODOWY
Wigry - zwiedzanie: pokamedulski zespół klasztorny - kościół, 
plebania, refektarz, wieża zegarowa, Wigierski Park Narodowy
Suwałki - kościół św. Aleksandra oraz Piotra i Pawła, dom Marii 
Konopnickiej.
Sejny - klasztor dominikanów
Augustów - bazylika w stylu eklektycznym, spacer po mieście, 
Kanał Augustowski  rejs statkiem Studzieniczna - sanktuarium, 
studzienka 
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 230 ZŁ
OS.



WYCIECZKI3 DNIOWE

SUWALSKA FUDŻIJAMA
Studzieniczna - sanktuarium maryjne na wyspie,
miejsce pobytu Świętego J.P.II
Paniewo - jedna z największych śluz na Kanale Augustowskim 
– rejs statkiem 
Giby - pomnik tzw. Obławy Augustowskiej , największej 
zbrodni na narodzie polskim po II w. św.
Sejny - miasteczko polsko - litewskie , barokowa bazylika z 
unikalną figurą Matki Bożej , typu szafkowego, 
Wigry- klasztor pokamedulski , Wigierskiego Parku Narodo-
wego.
Suwałki - zwiedzanie Suwalskiego Parku Krajobrazowego :
Smolniki - punkt widokowy ,miejsce kręcenia fragmentów m 
.in. "Pana Tadeusza"
Wiżajny - miasteczko przy granicy polsko -litewskiej ,ew. 
wizyta u producenta serów regionalnych , połączona z zakupami
Stańczyki -akwedukty północy, najwyższe mosty kolejowe w 
Polsce.
*suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 370 ZŁ
OS.



7 DNI 

ITALIA W PIGUŁCE   
Florencja – przejście słynnym krytym mostem Ponte 
Vecchio, wizyta w Katedrze Santa Maria dek Fioreoraz 
przylegającym do niej Baptysterium
Rzym – spacer przez Wzgórze Kapitolińskie do Forum 
Romanum i Koloseum obok Łuku Konstantyna, Palatynu 
i Ust Prawdy, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie, 
Watykan – Bazylika św. Piotra z grobem Jana Pawła 
II, Muzeum Watykańskie, udział w audiencji generalnej
Asyż – Bazylika św. Franciszka z jego relikwiami, Plac 
Ratuszowy z rzymską świątynią Minerwy
Wenecja – Pałac Dożów na Placu św. Marka oraz 
Bazylika św. Marka, przejażdżka tramwajem wodnym po 
Canale Grande, spacer uliczkami Starego Miasta
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 1260 ZŁ
OS.

3 DNI 
WILNO – DRUSKIENNIKI   
Wilno – Katedra Wileńska, Uniwersytet, Kościół 
św. Pawła i Piotra, Plac Ratuszowy, Ostra Brama, 
Góra Trzech Krzyży, Cmentarz na Rossie, wjazd na 
taras widokowy Wieży Telewizyjnej
Troki – Zamek Wielkich Książąt Litewskich
Druskienniki -  pobyt w AQUAPARKU: wspaniała 
zabawa i relaks,  pobyt w Parku Linowy Druskien-
niki One
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 520 ZŁ
OS.

3 DNI 
WILNO – TROKI – KOWNO  
Wilno – Katedra Wileńska, Uniwersytet, Kościół 
św. Pawła i Piotra, Plac Ratuszowy, Ostra Brama, 
Góra Trzech Krzyży, Cmentarz na Rossie, wjazd na 
taras widokowy Wieży Telewizyjnej
Troki – Zamek Wielkich Książąt Litewskich
Kowno – Starówka, Ratusz, Zamek, Dom Adama 
Mickiewicza
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 470 ZŁ
OS.

 +70 EURO OS.



 +80 EURO OS.

 +60 EURO OS.

 +450 KC OS.

7 DNI 
LAZUROWE WYBRZEŻE 
– BARCELONA   
Monte Carlo – malownicza starówka, port, pałac 
książęcy – siedziba rodu Grimaldich, kasyno, ogród 
egzotyczny
Nicea – promenada Anglików, starówka, 
wzgórze zamkowe, muzeum Marca Chagala, 
spacer promenadą Gwiazd w Cannes
Grasse – fabryka i Muzeum Perfum Fragonard
Barcelona – Las Ramblas, Dzielnica Gotycka, 
Katedra La Seu, Plac Królewski, Stadion Camp Nou , 
wizyta na La Boqueira , Park Guell Gaudiego, 
kościół Sagrada Familia, Casa Mila
Stasbourg – katedra Noter Dae z zegarem 
astronomicznym, Ratusz, spacer po Grand Ile, 
budynki Parlamentu Europejskego i Rady Eurpoy
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 1900 ZŁ
OS.

5 DNI 

PARYŻ  
Paryż – spacer polami Elizejskimi do Łuku Tryum-
falnego, PlacConcorde, Ogrody Tuilieres do Luwru 
/największe muzeum sztuki na świecie/, wjazd na 
więżę Ei�a
Wersal /rezydencja Króla Słońca Ludwika XIV oraz 
spacer po pałacowych ogrodach, spacer po Wyspie la 
Cite – kolebce miasta: katedra Noteer Dame, gotycka 
kaplica Sainte Chapelle, Dzielnica Lacińska
Całodzienny pobyt w parku rozrywki 
Eurodisneyland
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 1100 ZŁ
OS.

4 DNI 
ZŁOTA PRAGA    
Praga – Hradczany, Zamek Królewsk, Katedra św. 
Wita, Mala Strana, Mosta Karola, Józefów – dzielnica 
żydowska, Stare Miasto – ratusz, Orloj, Karolinom, 
Stvovskie divadlo, Plac Vaclava, Kzikowe Fontany - 
widowisko „woda – światło - dźwięk” , wejście na 
wieżę widokową na wzgórzu Petrin (przepiękny 
widok na Starówkę
Adrspach – Kompleks połączonych rezerwatów 
przyrody, olbrzymi labirynt korytarzy skalnych, 
przejść i ścieżek - spacer po rezerwacie, rejs łodziami 
po jeziorku
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 660 ZŁ
OS.



 +40 EURO OS.

 +80 GBP OS.

4 DNI 
TRZY STOLICE   
Bratysława -  Stare Miasto, Zamek Bratysławski, 
Katedra św. Marcina, Pałac Prymasowski, Pałac 
Grassalkovicha (Pałac Prezydencki), Brama Michal-
ska, spacer nad Dunajem
Wiedeń - przejazd Ringiem, Schönbrunn, 
Katedra św. Szczepana, zespół pałacowo-parkowy 
Belweder, pomnik Mozarta, pomnik Straussa, 
Parlament, Opera Wiedeńska, Kahlenberg, Prater
Budapszet - Wzgórze Zamkowe z Zamkiem 
Królewskim, Basztą Rybacką, Kościołem św. 
Macieja, Góra Gellerta, Most Łańcuchowy, Parla-
ment, Plac Kossutha, Plac Wolności, Bazylika św. 
Stefana
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD690ZŁ
OS.

6 DNI 

LONDYN
spacer po mieście: Parlament, Big Ben, Westmin-
ster Abbey (zwiedzanie z zewnątrz). Zmiana warty 
pod Pałacem Buckingham, St. James Park, Whitehall, 
Downing Street - Gwardia Konna, Trafalgar Square, 
Katedra Św. Pawła z Galerią Szeptów. Spacer na 
Millenium Bridge, Tate Modern Gallery i Sheakspeare 
Globe Theatre, Piccadilly Circus, Soho
Windsor (wejście do zamku),
spacer do Eaton College
centrum Londynu, wizyta w Muzeum Historii 
Naturalnej , Muzeum Nauki, Kensington Garden – 
Albert Memorial. Oxford Street - czas na zakupy
Wizyta w Galerii Figur Woskowych Madame 
Tussaud’s., w British Museum. Panorama Londynu 
podczas przejażdżki słynnym kołem London Eye
Rejs statkiem po Tamizie od Westminster do 
Greenwich. Zwiedzanie Greenwich: Obserwatorium 
Astronomiczne, południk zerowy i Maritime Museum. 
Rejs powrotny do Tower Bridge. Zwiedzanie zamku 
Tower z kolekcją klejnotów królewskich
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 1490ZŁ
OS.

3 DNI 
LWÓW
Lwów – opera, rynek, Katedra Łacińska, Katedra 
Ormiańska, Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Orląt 
Lwowskich
Olesko – Zamek /miejsce urodzenia Króla Jana III 
Sobieskiego/
Podhorce – Zamek /rezydencja Koniecpolkich, 
Sobieskich, Rzewuskich i Sanguszków/
Żółkiew – Zamek, Kościół św. Wawrzyńca, Rynek 
Synagoga
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 490ZŁ
OS.



 +40 EURO OS.

7 DNI 

BUDAPESZT 
- CHORWACJA - WIEDEŃ
Budapeszt -  Katedra św. Stefana, plac Bohaterów, Baszta 
Rybacka, Wzgórze Gelerta, Kościół NMP, spacer ulicami Starego 
Miasta
Trogir - rynek, ratusz, kościół św. Jana Chrzciciela, katedra św. 
Wawrzyńca
Split - jednej z najwspanialszych, zachowanych do dziś, budowli 
z czasów imperium rzymskiego pałacu Dioklecjana wpisanego na 
listę UNESCO
Park Narodowy Plitvickie Jeziora, gdzie na obszarach porośnię-
tych przez buki, jodły, świerki i klony, znajduje się 16 turkusowych 
jezior położonych tarasowo na długości 8 km i połączonych ze sobą 
72 wodospadami
Zagrzeb - spacer ulicami przez główny plac – plac bana Jelačiča 
z fontanną z XVII w. do Kaptolu – najstarszej części miasta, katedra 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Wiedeń -  Ringstrasse, uniwersytet, ratusz, parlament, teatr 
dworski, muzea, opera, a także parki i ogrody miejskie, następnie 
kolorowy „Dom Hundertwassera”, przejazd do Belwederu na krótki 
spacer po ogrodach. Po wyjściu z autokaru spacer po starówce 
wiedeńskiej: cesarska rezydencja Hofburg, reprezentacyjne ulice 
Kohlmarkt i Graben i katedra św. Szczepana.
Prater:  zabawa w Parku Rozrywki, min. najbardziej znane 
Diabelskie Koło
* suchy prowiant w dniu wyjazdu

OD 1160 ZŁ
OS.





Uwaga !!   Cena uzależniona jest od ceny biletu oraz dodatkowych atrakcji .

JESTEŚ KIBICEM?
CHCESZ ZOBACZYĆ 
NA ŻYWO SWOJĄ ULUBIONĄ DRUŻYNĘ?  

Z Nami jest to możliwe. Spełnimy Twoje marzenia. 
Nie zastanawiaj się…wybierz swoją ulubioną drużynę 
i dopinguj ich na żywo!
Taki wyjazd to, poza emocjami, również okazja do zwiedzenia nowych miejsc, nowego miasta i 
nowego kraju. Oczywiście nasze biuro organizując takie wyjazdy, czyni to kompleksowo, zapewniając 
transport, a przede wszystkim bilety na mecz.

Do tego dochodzi również organizacja pobytu na miejscu, na przykład zwiedzanie ciekawych 
obiektów turystycznych. Każda wycieczka i wyjazd na mecz ma z naszej strony zapewnioną wszelką, 
niezbędną opiekę i obsługę oraz dodatek od biura – posiłek w formie swojskiego jadła.



• wycieczki rowerowe • nordic walking • piesze wycieczki  • siłownia i fitness  
• rejs statkiem • relaks w spa  • animacje dla dzieci (zabawa z animatorem) 
• nocleg , wyżywienie dostosowane do wymagań klienta  •  imprezy 
integracyjne • i wiele innych atrakcji!

Uwaga !!
Cena uzależniona jest od miejsca pobytu szkolenia, czasu trwania szkolenia 
oraz usług dodatkowych z jakich chce skorzystać klient. 

Do każdego klienta 
podchodzimy 
indywidualnie. 

Dodatkowo możemy 
zaproponować liczne 
atrakcje: 

Szukasz miejsca na spotkania 
firmowe, konferencję lub szkolenie 
dla pracowników?

Trafiłeś w dobre ręce nasze biuro 
pomoże zorganizować udane wydarzenie



2 DNI 
KRAKÓW 
„NIE – WINNA WYCIECZKA”   
Kraków -  lot balonem widokowym, podczas 
którego będzie można podziwiać panoramę Krakowa 
z lotu ptaka /w zależności od warunków pogodo-
wych/, czas wolny na Starym Mieście
Winnica Srebrna Góra - zwiedzanie winnicy, 
degustacja wina oraz  regionalnych przekąsek
Wawel - Katedra, groby królewskie, Dzwon 
Zygmunta, Bazylika Mariacka Rynek Główny , Pałac 
Biskupi, Ulica Kanoniczna i domy w których Ojciec 
Święty Jan Paweł II mieszkał w latach 1951-1964. Dom 
przy ul. Tynieckiej 10 – pierwsze krakowskie miesz-
kanie Karola Wojtyły.

OD 350 ZŁ
OS.

2 DNI 
SZLAKIEM POLSKIEGO 
RENESANSU    
Sandomierz –  Rynek, Ratusz, Brama Opatowska 
(taras widokowy), Podziemna Trasa Turystyczna, 
Winnica Sandomierska -  zwiedzanie winnicy, 
degustacja wina oraz regionalnych przekąsek
Kazimierz Dolny –  Rynek, renesansowe kamienice, 
Mały Rynek, Góra Trzech Krzyży, Zamek i Baszta, Kościół 
Farny, rejs statkiem spacerowym do Janowca – zwiedza-
nie Zamku

OD 340 ZŁ
OS.

3 DNI 
REKREACYJNE ZAKOPANE    
Zakopane – czas wolny na Krupówkach, wjazd 
kolejką na Kasprowy Wierch, zabytkowy cmentarz na 
Pęksowym  Brzyzku, Krzeptówki
Bukowina Tatrzańska – pobyt na basenach Termal-
nych
Przejażdżka – kulig z regionalnym poczęstunkiem
BIESIADA w góralskiej atmosferze

OD 610 ZŁ
OS.

2 DNI 

BAŁTYK – POŁÓW DORSZA  
wyjazd w późnych godzinach nocnych, przejazd do 
Władysławowa, wczesne śniadanie
wypłynięcie w morze - rejs kutrem rybackim na 
połów dorsza - podczas rejsu ciepły posiłek na pokładzie

OD 450 ZŁ
OS.



3 DNI 

LUBUSKIE - KRAINA 
WINEM I MIODEM PŁYNĄCA    
Zielona Góra - Muzeum Wina - dzięki różnorod-
nym eksponatom ukazana jest tutaj zarówno uprawa 
winorośli jak i proces wytwarzania wina w przydo-
mowych winiarniach oraz linia technologiczna 
produkcji. Spacer po Starówce, Park Winny, Palmiar-
nia
Ochla - Muzeum Etnograficzne
Cigacic - wycieczka łodzią po Odrze - zwiedzanie 
rodzinnej winnicy " Stara Winna Góra"  w Górzykowie 
oraz prelekcja na temat tradycji winiarskich , degu-
stacja wina i regionalnych przysmaków
kolacja integracyjna przy muzyce mechanicznej
wizyta w jednej z pasiek regionu, możliwość 
zakupu miodu
Międzyrzecki Rejon Umocnień - kilometry 
podziemnych tuneli, labirynt przejść, ogromne 
bunkry, głębokie studnie i rezerwat nietoperzy

OD 580 ZŁ
OS.

3 DNI 

MAZURY - POLSKI CUD NATURY     
Mikołajki - Aquapark Tropicana w Hotelu 
Gołębiewski – 2h relaks w basenach, saunach, grocie 
solnej
zamek  krzyżacki w Kętrzynie, św. Lipka - zespół 
klasztorny- koncert organowy , Reszel  - średniowieczny 
zamek, Wilczy Szaniec - kwatera Hitlera w Gierłoży,
wieczorna biesiada przy ognisku
rejs statkiem  do  Muzeum Gałczyńskiego w leśni-
czówce "Pranie", powrót statkiem do Rucianego, obiad 
w tawernie przy przystani "U Faryja"

OD 520 ZŁ
OS.

3 DNI 
KANAŁ ELBLĄSKI
- STATKIEM PRZEZ POCHYLNIE    
Malbork -  zwiedzanie Zamku Krzyżackiego  najwięk-
szej średniowiecznej budowli obronnej w Europie
Elbląg - Stare Miasto, gotycka katedra pod wezwa-
niem Św. Mikołaja, renesansowe kamieniczki, Brama 
Targowa
rejs statkiem Kanałem Elbląskim na trasie Ostróda-
-Miłomłyn. Udział w rejsie pozwala prześledzić operację 
dokowania statków na wózkach, wziąć udział w "prze-
jażdżce statkiem po trawie", jak również zapoznać się z 
pionowym przemieszczaniem się statku za pomocą śluz.
obiadokolacja integracyjna nad jeziorem
Ostróda i Iława: miasta wypoczynkowe regionu
Olsztynek - Muzeum Budownictwa Ludowego - 
skansen gromadzi eksponaty pokazujące tradycyjne 
metody pracy i obrzędy wsi XIX wieku
Pola Grunwaldzkie - miejsce jednej z największych 
bitew w średniowiecznej Europie

OD 600 ZŁ
OS.

3 DNI 

TRÓJMIASTO  
Malbork -  zwiedzanie Zamku Krzyżackiego  najwięk-
szej średniowiecznej budowli obronnej w Europie
rejs statkiem na trasie Gdańsk – zwiedzanie Portu – 
Westerplatte , przejazd na Starówkę : spacer – Złota 
Brama, Dwór Artusa, Fontanna Neptuna,  Długi Targ, 
czas wolny na zakup pamiątek, koncert organowy w 
Katedrze Oliwskiej.  
kolacja integracyjna przy muzyce mechanicznej
Gdynia -  zwiedzanie portu oraz Akwarium Morskiego 
i Muzeum Oceanografii  
Sopot: spacer po Molo

OD 590 ZŁ
OS.



3 DNI 

SZLAK PIASTOWSKI     
Kórnik - zwiedzanie Zespołu Zamkowego i 
Arboretum. Następnie rejs statkiem po Jeziorze 
Kórnickim, obiad na statku.
Rogalin - zwiedzanie Pałacu Raczyńskich wraz z 
Wozownią i otaczającym go parkiem francuskim
Poznań - Stary Rynku, Ratusz, Fontanny 
Bamberki, Pałac Górków, Zamek Królewskiego, 
Biblioteka Raczyńskich, Ostrów Tumski
Gniezno -   Stare Miasto, Muzeum Archeologicz-
nego z ekspozycją poświęconą początkom państwa 
polskiego, Katedra Gnieźnieńska

OD 680 ZŁ
OS.

3 DNI 

BROWAR ŻYWIEC – KRAKÓW 
– WADOWICE      
Żywiec – Muzeum Browaru Żywiec oraz degustacja 
piwa
Kraków -  Katedra wawelska z relikwiami św. Stani-
sława oraz podziemiami kryjącymi groby znamienitych 
Polaków i Dzwonem Zygmunta, Wawel, okno papieskie, 
Rynek Główny, Sukiennice, Kościół Mariacki z baroko-
wym ołtarzem Wita Stwosza, ulica Floriańska, Barbakan, 
Kościół św. Piotra i Pawła, rejs statkiem Nimfa po Wiśle 
szlakiem krakowskich zabytków 
Wadowice -  Dom rodzinny Ojca Świętego, degustacja 
papieskich kremówek

OD 670 ZŁ
OS.

4 DNI 

BIESZCZADY     
Krasiczyn – zwiedzanie Zamku
Rymanów – Huta Szkła Artystycznego
Sanok - Skansen Budownictwa Ludowego
wycieczka Małą Pętlą Bieszczadzką
wieczorem spotkanie przy ognisku – wspólne 
biesiadowanie
Solina - rejs statkiem po Jeziorze Solińskim, zapora 
Łańcut - zamek Lubomirskich oraz muzeum powozów

OD 720 ZŁ
OS.

4 DNI 
ZAKOPANE - TERMY
- PIENINY 
Zakopane - Muzeum Kasprowicza na Harendzie, 
Chata Sabały na Krzeptówkach, Krupówki, przejazd 
pod dolną stację kolei na  Kasprowy Wierch – wjazd,  
godzinny spacer- zjazd
Szaflar- Termy Podhalańskie Temperatura wody w 
basenach utrzymywana jest w zakresie od 28°C do 37°C
obiadokolacja przy ognisku –  spotkanie z Gawę-
dziarzem tatrzańskim, wspólne śpiewanie
Pieniny - Spływ Dunajcem na trasie: Sromowce 
Wyżne – Szczawnica- spacer
Czorsztyn - ruiny Zamku – punkt widokowy na 
Tatry, zapora
Tatrzański Park Narodowy
– spacer Doliną Kościeliską

OD 810 ZŁ
OS.



 +60 EURO OS.
 +60 EURO OS.

3 DNI 
KOWNO – WILNO – TROKI   
Kowno -  Stare Miasto z Ratuszem, ruin zamku 
kowieńskiego, Katedra św. Piotra i Pawła, Dom 
Perkuna
Wilno –  Plac Katedralny, góra Trzech Krzyży. Stare 
Miasto: Pałac Prezydencki (z zewnątrz), budynek 
Uniwersytetu Wileńskiego, kościół św. Jana, cerkiew 
św. Mikołaja, ratusz (z zewnątrz), Ostra Brama,   
pomnik i muzeum Adama Mickiewicza, wjazd na wieżę 
telewizyjną z obrotową kawiarnią na wysokości 165 m.
Troki -  Spacer wzdłuż ulicy Karaimskiej, zapozna-
nie się z kulturą Karaimów licznie zamieszkujących te 
tereny,  zamek Wielkich Książąt Litewskich nad 
jeziorem Galve

OD 900 ZŁ
OS.

7 DNI 

LWÓW I ZŁOTA PODKOWA    
Żółkiew - Stare Miasto, Kolegiata św. Wawrzyńca
Lwów: Rynek wraz z klasycystycznym Ratuszem, Katedra Łacińska, Kaplica 
Boimów, Kościół Dominikanów, Arsenał, Pomnik Adama Mickiewicza, budynek 
Opery Lwowskiej, Wały Hetmańskie - Prospekt Swobody, Cerkiew św. Jura, 
Wieża prochowa, Kwartał ormiański, Cerkiew Ormiańska, Cmentarz Łyczakow-
ski, Cmentarz Orląt Lwowskich
Zwiedzanie Lwowskiego browaru, muzeum piwa. Najlepsza piwna wystawa 
Ukrainy. Następnie degustacja 2 rodzajów piwa (2 x 0,3l).
Złota Podkowa: Olecko – pałac, miejsce urodzin króla Jana III Sobieskiego
Podhorce – zamek Koniecpolskich
Złoczów – kompleks zamkowy Jana III Sobieskiego

OD 580 ZŁ
OS.

5 DNI 

AMSTERDAM – SERY, 
WIATRAKI I CHODAKI     
Amsterdam - zwiedzanie farmy produkującej sery i 
drewniane saboty, rejs statkiem po kanałach Amster-
damu, zwiedzanie miasta : Plac Dam z Pałacem 
Królewskim, Nowy Kościół, wizyta w Galerii Figur 
Woskowych
wizyta w szlifierni diamentów, Rijksmuzeum - 
Muzeum Państwowe ze zbiorami sztuki holenderskiej 
lub Muzeum Vincenta van Gogha. Spacer po mieście : 
Plac Leiden, Wieża Mennicy, targ kwiatowy.
Haga : Pałac Pokoju w którym mieści się Międzyna-
rodowy Trybunał Sprawiedliwości, Parlament, 
starówka, kościół św. Jakuba, Pałac Królewski
Madurodam - Holandia w miniaturze. Spacer po 
scheveningen - nowoczesnym kurorcie plażowym

OD 900 ZŁ
OS.



 +40 EURO OS.

 +80 EURO OS.4 DNI 
TRZY STOLICE   
Budapeszt - Wzgórze Zamkowe: Pałac Budański, 
Pl. Paradny, Pl. Św. Trójcy, Baszty Rybackie, Kościół 
pw NMP , Viziváros - tzw. Miasto Wodne, Wzgórze 
Gellérta, Cytadela, Aquincum, Wyspa Św. Małgo-
rzaty, nabrzeże. PESZT: Plac Bohaterów z zespołem 
architekt. Vajdahunyad, Andrássy út., Bazylika Św. 
Stefana, Parlament, bulwary, mosty, nabrzeże, Váci 
utca, spacer w sercu miasta,
Bratysława - Wzgórze Zamkowe – panorama 
miasta z tarasu widokowego, Katedra św. Marcina, 
Brama Michalska, Rynek, Ratusz
Wiedeń - : spacer po Starym Mieście ulicami 
Graben i Kaertner, najbardziej eleganckimi 
pasażami Wiednia, obiekty miasta wewnętrznego 
(zewnątrz) - Hofburg, Katedra Św. Szczepana, Park 
Miejski ze złotym pomnikiem Straussa, Opera /z 
zewnątrz/, Pałac Schönbrunn.

OD 990 ZŁ
OS.

5 DNI 

RYGA – TALIN – HELSINKI 
Kiejdany: spacer po Starym Mieście
Ryga: spacer po Starówce - Zamek Kawalerów 
Mieczowych z lat 1330-1353, Dom Bractwa Czarnogło-
wych, zespół średniowiecznych kamieniczek pn. 
„Trzej Bracia", katedra Domska, Mała i Wielka Gildia 
Kupiecka, ratusz, pałac Prezydenta, Sejm, Parlament, 
Brama Szwedzka, Brama Prochowa, Mury Obronne, 
Pomnik Wolności, 
Talin: Dolne i Górne Stare Miasto, mury obronne, 
cerkiew Aleksandra Newskiego, kompleks średnio-
wiecznych uliczek, dwie średniowieczne wieże 
„Długi Herman" i „Gruba Małgorzata", Ratusz 
Miejski, Wielka Gildia Kupiecka, kościół św. Ducha, 
średniowieczne więzienie i dom kata, Wielki Zamek i 
Mały Zamek na Górze Katedralnej, Pole Pieśni
przepłynięcie promem do Helsinek:  Plac Senacki 
z budynkiem Senatu z 1822 r. z katedrą luterańską i 
pomnikiem Aleksandra II, Pałac Prezydencki, sobór 
Uspieński, dom szwedzkiego kupca Sederholma, 
przepłynięcie do fortecy „Suomenlinna"

OD 1320 ZŁ
OS.

6 DNI 
WŁOCHY KLASYCZNE 
Florencja - Kościół Św. Krzyża, Stary Most, Katedra, 
Ratusz Miejski
Rzym : Koloseum (z zewnątrz), Forum Trajana, 
Forum Romanum, Kapitol, Piazza Venezia, Fontanna di 
Trevi, Schody Hiszpańskie Panteon, Piazza Navona, 
Muz. Watykańskie
Watykan : Bazylika Św. Piotra, Nawiedzenie Grobu 
Jana Pawła II; audiencja u Benedykta XV, 
Udział w audiencji generalnej 
Wenecja: Plac Św. Marka, Bazylika Św. Marka, Pałac 
Dożów (z zewnątrz), Most Westchnień, Wieża 
Zegarowa, Dzwonnica. Czas wolny

OD 1270 ZŁ
OS.





ul. Głowackiego 33
07-410 Ostrołęka

Tel. 29 643 1048
   29 764 5305
   601 710 995

email: gabriella-travel@o2.pl
www.gabriellatravel.pl

         Biuro-Podróży-Gabriella-Travel
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