P R Z E C Z Y T A J zanim Z A M Ó W I S Z
A jeżeli masz wątpliwości zadzwoń 501 295 530 info dotyczy:





Nowej ustawy turystycznej i słynnego już: „Załącznika nr 2”
R O D O z bezpośrednimi odniesieniami do turystyki
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego – i dodatkowych opłat
Oraz zamawiania i organizacji imprez turystycznych w B.P. Bartek

Szanowni Państwo


Nowa, obowiązująca już od 1 lipca 2018 roku Ustawa o organizacji Usług Turystycznych i Powiązanych Usługach
Turystycznych zezwala wielu podmiotom, Związkom Wyznaniowym, Kościołom, Szkołom i Przedszkolom na organizowanie imprez turystycznych – ale UWAGA z kolejnych & Ustawy wynika, iż wystarczy aby taka OSOBA czy PODMIOT w ramach jednej imprezy turystycznej połączyła tylko 2 DOWOLONE świadczenia: np. autokar i bilet wstępu, lub autokar i obiad itp. to powinna się już zarejestrować u Marszałka województwa śląskiego jako Organizator T u r y s t y c z n y, następnie wykupić ubezpieczenie OC O r g a n i z a t o r a Turystyki lub założyć w banku rachunek p o w i e r n i c z y i zabezpieczyć na nim środki do przeprowadzenia tej imprezy oraz prowadzić całą wymaganą dokumentację Organizatora Turystyki oraz c o m i e s i ę c z n e zestawienia dla Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Dla osób które nie dopełnią tych warunków Ustawodawca przewiduje wysokie grzywny a nawet
karę pozbawienia wolności.



Uwaga – są wyjątki dotyczące krótkich podróży służbowych itp. Ustawa zezwala pod pewnymi w arunkami na organizację jednodniowych wycieczek do 24 godzin - bez noclegu ale należy wtedy poinformować wszystkich uczestników wycieczki, że nie podlegają OCHRONIE PRAWNEJ – jako Podróżni. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Ustawy w Dzienniku Ustaw lub w Wydziale Turystyki Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach.



Poniżej prezentujemy Państwu jedynie zwiastuny najważniejszych informacji organizacyjnych ale aby oszczędzać
nasze lasy i nie drukować w każdym katalogu dodatkowych 10 stron - dla Państwa wygody wszystkie niezbędne
informacje zawarliśmy ze szczegółowym omówieniem na naszej stronie www.biurobartek.pl w zakładce pod tą samą
nazwą
Jak dobrze wiecie większość znajdujących się w tym katalogu ofert jest opracowana w celu uświetnienia ŚWIĘTA
EDUKACJI lub jak wolicie DNIA NAUCZYCIELA
Nie jest również tajemnicą, że możliwość skorzystania z tych wycieczek ogranicza się do 3-4 weekendów pod koniec
września i w październiku
Zatem tych z Państwa, którzy decydują o tych wyjazdach proszę aby nie zwlekali z decyzją do końca września bo
wtedy pozostanie nam realnie październik - ale w roku 2019






N O W O Ś C I, Z A P O W I E D Z I i H I T Y T U R Y S T Y C Z N E na rok szkolny 2018/2019








Obserwujemy bum wśród przedsiębiorców którzy inwestują coraz większe środki finansowe w budowę wszelkiego
rodzaju „Ś C I E Ż E K w chmurach”, do znanej Państwu z ubiegłego roku Ś c i e ż k i w obłokach w Dolnej Morawie
w Czechach dołączyły:
o P o l s k a wersja w Krynicy Zdroju
o S ł o w a c k a wersja w Dolinie Bachledy na wysokości Zakopanego
o Oraz kolejna c z e s k a wersja na wysokości Szklarskiej Poręby
Niewątpliwym przebojem jesieni i nadchodzącej wiosny będą urokliwe b i e s i a d y ukraińskie z kuchnią Łemków i
Bojków w kozackim chutorze 3 km od ukraińskiej granicy po polskiej stronie w Bieszczadach / miejsce, hotel***,
muzyka i menu – niezapomniane/
W tyskim browarze na wzór winnych degustacji wprowadzono wersję p i w n y c h degustacji ale proszę nie mylić
tego z dotychczasowym wychyleniem kufla piwa po zwiedzaniu, rewelacyjne prowadzenie oraz cała oprawa i kilka
rodzajów piwa dowodzi, że warto spróbować czegoś nowego w tej dziedzinie a potem... dobra k o l a c j a
Na koniec odkrywany dla Państwa P R Z E B Ó J T U R Y S T Y C Z N Y 2019 – Ł ó d ź , w wersji na 1 lub 2 dni,
Manufaktura, dziedzictwo Poznańskiego, Muzeum Kanału Dętka i Piotrowska....dawana „Z i e m i a O b i e c a n
a” w zupełnie nowej odsłonie
W związku z tymi nowościami - Wyjazdy w ramach ENOTURYSTYKI do winnic połączone z ich zwiedzaniem i
degustacją wina przesuwamy w katalogu na koniec wycieczek krajowych

PONIŻEJ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA ZWIĄZANE Z ZAMAWIANIEM IMPREZ
oraz ICH OMÓWIENIE i W Ł A Ś C I W A INTERPRETACJA
W Y Ż Y W I E N I E na W Y C I E C Z K A C H czym różni się kolacja, ciepła kolacja lub obiadokolacja ?
Ze względu na różne interpretacje klientów dotyczących ogólnie stosowanych określeń w restauracjach ,
pensjonatach i hotelach w zakresie wyżywienia wyjaśniamy, iż każdorazowo gdy mówimy o K O L A C J I - jest to
przykładowo: pieczywo, wędlina, ser żółty, pomidor, ogórek oraz herbata /w dowolnej konfiguracji/.
C I E P Ł A K O L A C J A oznacza np. gulasz, bigos, wątróbkę, kiełbasę na ciepło, fasolkę po bretońsku lub jajecznicę z
pieczywem oraz herbatę. Natomiast O B I A D O K O L A C J A 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. Warto pamiętać, że każda taka
korekta ilościowa czy jakościowa niesie z sobą także korekty ceny usługi .

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 BielskuBiałej 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. Proszę nie mylić tego katalogu z podobnymi
programami wycieczek szkolnych dla dzieci. Pomimo podobieństw programowych w katalogu dla dorosłych jest ujęty inny
standard zakwaterowania, wyżywienia a często także transportu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że bilety dla dorosłych są
droższe od 30-50% to zrozumiemy dlaczego podobna oferta jest droższa dla dorosłych. Uwaga - indywidualne kalkulacje
imprez na specjalne życzenie przedstawiamy następnego dnia. Rezerwację potwierdza wpłata 30% zaliczki przy podpisaniu
umowy, pozostałą część należności należy wpłacić najpóźniej na 14 dni przed wyjazdem. Ceny z obecnego katalogu 2019
obowiązują na wycieczki realizowane od 1.01.2019 – 31.12.2019.

OKREŚLENIE S T A N D A R D U AUTOKARÓW I BUSÓW
używanych do transportu w czasie wycieczek
STANDARD PODSTAWOWY TURYSTYCZNY – klasyczny fotel / nie uchylny /, nadmuchy powietrza – nie mylić z klimatyzacją
STANDARD PODWYŻSZONY - uchylne fotele, klimatyzacja, DVD, nagłośnienie / lodówka opcja dodatkowa /
STANDARD LUKSUSOWY – uchylne fotele, klimatyzacja, DVD, nagłośnienie, cafe bar, lodówka, WC, /WI-FI opcja dodatkowa /

OKREŚLENIE S T A N D A R D U ZAKWATEROWANIA
w czasie wycieczek krajowych i zagranicznych:
Organizator – Biuro podróży BARTEK zapewnia swoim klientom w czasie organizacji imprez turystycznych w Polsce
dla dorosłych Klientów w ramach wycieczek grupowych - podstawowy standard turystyczny zakwaterowania który
obejmuje zakwaterowanie w: pensjonatach, domach wczasowych, domach i ośrodkach wypoczynkowych, motelach,
hostelach i hotelach. W ramach świadczeń klient otrzymuje zakwaterowaniu w pokojach 2,3 i 4 osobowych z łazienkami.
Powyższy standard jest ujęty w kalkulacjach wycieczek grupowych dla dorosłych. Katalog przedstawia w zarysach program
każdej wycieczki ale dopiero w podpisanej umowie określa się i potwierdza standard zakwaterowania, wyżywienia i
transportu dla konkretnej grupy w konkretnym terminie. W wielu przypadkach Organizator bez podnoszenia kosztów
imprezy turystycznej stara się w ramach oferowanych usług podnosić standard zakwaterowania na poszczególnych
kierunkach turystycznych lub w poszczególnych miastach. Zdarza się iż w ramach aktualnych promocji może zakwaterować
grupę w hotelu**/*** co nie znaczy iż grupa korzystająca z podwyższonego standardu w maju tego roku może się ubiegać
o jakiekolwiek zwroty lub dopłaty od Organizatora jeżeli np. w miesiącu wrześniu na innej wycieczce będzie zakwaterowana
w standardzie zgodnym z tym jaki został opisany w katalogu. Każdorazowo szczegółowo określa to umowa - zgłoszenie w
której szczegółowo określa się wszystkie świadczenia. W czasie wycieczek zagranicznych podstawowym standardem
zakwaterowania jest hotel** z pokojami 2/3 os z łazienkami.
Katalogi i inne informacje pisemne Biura, a także informacje podane na stronie internetowej Biura stanowią
jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zawarcie umowy
następuje dopiero po zapoznaniu się Podróżnego / tak w nowym nazewnictwie Ustawodawca nazywa Klienta – Uczestnika /
z ofertą zawartą w materiałach wskazanych powyżej i podpisaniu umowy/zgłoszenia (w imieniu własnym i pozostałych
uczestników) oraz wpłaceniu zaliczki 30%.
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Szanowni Państwo, powstał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zwany również potocznie
jako 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).
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 do krajów, które nie mają lądowej granicy z Polską w roku 2018 i 2019 będzie doliczana kwota 10
zł/os. Środki te są odprowadzane bezpośrednio do TFG w okresie do 30 dni od podpisania umowy, nie podlegają zwrotowi i nie stanowią dodatkowego przychodu Biura Podróży.

K 47. NOWOŚĆ 2019 S P A C E R w C H M U R A C H – 1 dzień Krynica Zdrój
/ W I E Ż A WIDOKOWA / Słotwiny Arena, jest to p o l s k a w e r s j a czeskiego
„Spaceru w chmurach” z Dolnej Morawy i słowackiego „Spaceru w koronach drzew”

KILKA SŁÓW WYJAŚNIENIA: Pierwsza w Polsce wieża widokowa w koronach drzew o unikalnej konstrukcji drewnianej Krynica-Zdrój, Słotwiny Arena. To niezwykła drewniana konstrukcja wieży o wysokości 49,5 metra budowana jest na
szczycie stacji narciarskiej Słotwiny Arena (896 m n.p.m. ) wśród lasów pasma Jaworzyny Krynickiej. Do wieży
prowadzić będzie specjalnie skonstruowana „drewniana ścieżka” wznosząca się stopniowo do góry, podpierana przez
18 wież wsporczych i 87 słupów.
Przy projektowaniu ścieżki pierwszy raz w Europie zastosowano w dwóch miejscach system piętrowej ścieżki. Dzięki
zastosowaniu wyjątkowego drewna z robinii akacjowej, zwanej potocznie akacją, inżynierowie tworzą solidną konstrukcję
spełniającą zarówno standardy bezpieczeństwa, jak i gwarantującą walory estetyczne. Umiejscowienie trasy w koronach
drzew niewątpliwie spotęguje doznania związane z podziwianiem walorów krajobrazowych okolicy. Łączna długość ścieżki
wynosić będzie 1030 metrów. Na trasie zwiedzający będą mogli bliżej poznać okoliczną przyrodę oraz historię regionu,
dzięki specjalnym instalacjom edukacyjnym. Dodatkową atrakcją, szczególnie dla najmłodszych, będzie mierząca 60 metrów
długości zjeżdżalnia. Inwestycja realizowana jest w ośrodku narciarskim Słotwiny Arena przy ul. Słotwińskiej 51A w KrynicyZdroju. Obiekt będzie całoroczną infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną. Na wieżę będzie można się dostać nowoczesną, 6
osobową kolejką krzesełkową Doppelmayr, wyposażoną w osłony przeciwwiatrowe lub wejść spacerem utwardzoną,
widokową drogą. Do wieży będzie prowadziła ścieżka w koronach drzew. Natomiast przedstawiona przez nas wizualizacja
ma na celu zaprezentowanie samej bryły wieży i ścieżki w całej okazałości. W rzeczywistości konstrukcja powstaje wśród
pięknego drzewostanu, na który składają się dorodne i wyjątkowe drzewa, takie jak: buki, jodły oraz świerki. Ten wyjątkowy
projekt jest pierwszym tego typu w Polsce i ma szansę stać się jedną z głównych atrakcji regionu. To najwyższa drewniana
wieża widokowa, wykonywana i tworzona przez polskich konstruktorów, architektów i cieśli.
Polecamy GALERIĘ – zdjęć na naszej stronie www.biurobartek.pl pod programem omawianej wycieczki. W Internecie jest
sporo filmików pokazujących tę wspaniałą budowlę, zapraszamy do ich obejrzenia – a potem dzwońcie, zabierzemy tam
Was i Waszych Przyjaciół, uczniów, kolegów, koleżanki i bliskich.
Program:
8.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ przejazd do Krynicy Zdroju. Z parkingu udajemy się do dolnej stacji kolejki
krzesełkowej. Kanapy są 6-cio osobowe, każda posiada osłonę przeciw opadom. Trasa kolejki jest ciekawa pod względem
otaczających nas po drodze widoków. Na szczycie wchodzimy na specjalnie przygotowaną, bezpieczną i bardzo widokową
„Ścieżkę ” o długości 1030m. Po drodze czekają na nas punkty widokowe. Na końcu Ścieżki wchodzimy okrężnie na wieżę
widokową. Panorama roztaczająca się z góry rekompensuje trud wejścia na górę prawie 50 metrowej wieży. Droga powrotna
przebiega podobnie. Schodzimy na Ścieżkę a następnie udajemy się do górnej stacji kolejki. Zjeżdżamy na dół i wsiadamy do
autokaru. Przejazd do centrum Krynicy, spacer z pilotem po słynnym deptaku i koniecznie wizyta w krynickiej pijalni wód
mineralnych połączona z ich degustacją. Około godz. 15.00 obiad z lampką wina w jednej z restauracji / dodatkowy koszt od
35-65 zł w zależności od restauracji i wybranego przez Państwa menu – szczegóły pod tel. 501 295 530 / Wyjazd w drogę
powrotną około 17.00. Powrót do Bielska około 20.30 – 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.
13 - 17 osób płatnych
18 - 29 osób płatnych
30 - 39 osób płatnych
40 - 64 osób płatnych
65 - 90 osób płatnych

279,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/
259,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/
199,00 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/
179,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/
174,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/

Właściciel obiektu w lipcu 2018 roku poinformował nas iż cały obiekt / ścieżka, wieża i kolejka linowa /
zostanie oddany do użytku do końca roku 2018, dlatego zdecydowaliśmy się naszą ofertę zamieścić – awansem
- w KATALOGU na rok 2019.

5.

K 48. NOWOŚĆ 2019 S P A C E R w C H M U R A C H – 2 dni Krynica Zdrój
/ W I E Ż A WIDOKOWA / Słotwiny Arena, jest to p o l s k a w e r s j a czeskiego
„Spaceru w chmurach” z Dolnej Morawy i słowackiego „Spaceru w koronach drzew”
KILKA SŁÓW WYJAŚNIENIA: Pierwsza w Polsce wieża widokowa w koronach drzew o unikalnej konstrukcji drewnianej - Krynica-Zdrój,
Słotwiny Arena. To niezwykła drewniana konstrukcja wieży o wysokości 49,5 metra budowana jest na szczycie stacji
narciarskiej Słotwiny Arena (896 m npm. ) wśród lasów pasma Jaworzyny Krynickiej. Do wieży prowadzić będzie specjalnie
skonstruowana „drewniana ścieżka” wznosząca się stopniowo do góry, podpierana przez 18 wież wsporczych i 87 słupów. Przy
projektowaniu ścieżki pierwszy raz w Europie zastosowano w dwóch miejscach system piętrowej ścieżki. Dzięki zastosowaniu
wyjątkowego drewna z robinii akacjowej, zwanej potocznie akacją, inżynierowie tworzą solidną konstrukcję spełniającą zarówno
standardy bezpieczeństwa, jak i gwarantującą walory estetyczne. Umiejscowienie trasy w koronach drzew niewątpliwie spotęguje
doznania związane z podziwianiem walorów krajobrazowych okolicy. Łączna długość ścieżki wynosić będzie 1030 metrów. Na
trasie zwiedzający będą mogli bliżej poznać okoliczną przyrodę oraz historię regionu, dzięki specjalnym instalacjom edukacyjnym.
Dodatkową atrakcją, szczególnie dla najmłodszych, będzie mierząca 60 metrów długości zjeżdżalnia. Inwestycja realizowana jest w
ośrodku narciarskim Słotwiny Arena przy ul. Słotwińskiej 51A w Krynicy-Zdroju. Obiekt będzie całoroczną infrastrukturą
turystyczno-rekreacyjną. Na wieżę będzie można się dostać nowoczesną, 6 osobową kolejką krzesełkową Doppelmayr,
wyposażoną w osłony przeciwwiatrowe lub wejść spacerem utwardzoną, widokową drogą. Do wieży będzie prowadziła ścieżka
w koronach drzew. Natomiast przedstawiona przez nas wizualizacja ma na celu zaprezentowanie samej bryły wieży i ścieżki w całej
okazałości. W rzeczywistości konstrukcja powstaje wśród pięknego drzewostanu, na który składają się dorodne i wyjątkowe
drzewa, takie jak: buki, jodły oraz świerki. Ten wyjątkowy projekt jest pierwszym tego typu w Polsce i ma szansę stać się jedną z
głównych atrakcji regionu. To najwyższa drewniana wieża widokowa, wykonywana i tworzona przez polskich konstruktorów,
architektów i cieśli.

Polecamy GALERIĘ – zdjęć na naszej stronie www.biurobartek.pl pod programem omawianej wycieczki. W Internecie jest
sporo filmików pokazujących tę wspaniałą budowlę, zapraszamy do ich obejrzenia – a potem dzwońcie, zabierzemy tam
Was i Waszych Przyjaciół, uczniów, kolegów, koleżanki i bliskich.
I dzień: 9.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ przejazd do Krynicy Zdroju. Z parkingu udajemy się do dolnej stacji kolejki krzesełkowej.
Kanapy są 6-cio osobowe, każda posiada osłonę przeciw opadom. Trasa kolejki jest ciekawa pod względem otaczających nas po drodze
widoków. Na szczycie wchodzimy na specjalnie przygotowaną, bezpieczną i bardzo widokową „Ścieżkę ” o długości 1030m. Po drodze
czekają na nas punkty widokowe. Na końcu Ścieżki wchodzimy okrężnie na wieżę widokową. Panorama roztaczająca się z góry
rekompensuje trud wejścia na górę prawie 50 metrowej wieży. Droga powrotna przebiega podobnie. Schodzimy na Ścieżkę a następnie
udajemy się do górnej stacji kolejki. Zjeżdżamy na dół i wsiadamy do autokaru. Przejazd do centrum Krynicy, spacer z pilotem po słynnym
deptaku i koniecznie wizyta w krynickiej pijalni wód mineralnych połączona z ich degustacją.
Przejazd do pensjonatu, zakwaterowanie, obiadokolacja z lamką wina i nocleg.
II dzień: 8.00 śniadanie, wykwaterowanie. 9.00 przejazd w rejon zamku w Czorsztynie, zwiedzanie zamku z pilotem, zejście na przystań
zalewu czorsztyńskiego. Rejs gondolami lub statkiem po zalewie do zamku w Niedzicy. Zwiedzanie zamku w Niedzicy oraz powozowni
w zamku w Niedzicy. Spacer z pilotem po zaporze, możliwość zrobienia zdjęć na graffiti 3D, czas wolny na kawę, zakup pamiątek. Około
15.00 wyjazd w drogę powrotną. Powrót do Bielska 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, viatol, bilety wstępów ujęte w ofercie,
dodatkowi przewodnicy w zwiedzanych obiektach, zakwaterowanie: pokoje 2,3,4 os z łazienkami, wyżywienie: 1 śniadanie, 1
obiadokolacja z lamką wina.
13 - 17 osób płatnych 449,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/
18 - 29 osób płatnych 419,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/
30 - 39 osób płatnych 369,00 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/
40 - 64 osób płatnych 349,00 zł/ + 4-5 osób 100% rabatu/
65 - 90 osób płatnych 345,00 zł/ + 6-9 osób 100% rabatu/
Dopłaty:



Do obiadu od 35-65 zł w zależności od restauracji i wybranego przez Państwa menu – szczegóły pod tel.
501 295 530 /






Możliwość zorganizowania ogniska z pieczeniem kiełbasek – dopłata 12,00 zł/os
Do pokoju 1 os – 90 zł/os za 1 noc
Specjalistyczne diety – indywidualna wycena
Dodatkowe wyżywienie po obiadokolacji / typu zimna płyta, zakąski, ciepłe dania, wieczerza grillowa dodatkowe napoje –
kalkulacja w/g indywidualnego zamówienia już od 55 zł/os za pakiet/
Muzyka mechaniczna, DJ, zespół muzyczny, kapela góralska – indywidulana kalkulacja



Właściciel obiektu w lipcu 2018 roku poinformował nas iż cały obiekt / ścieżka, wieża i kolejka linowa /
zostanie oddany do użytku do końca roku 2018, dlatego zdecydowaliśmy się naszą ofertę zamieścić – awansem
6.
- w KATALOGU na rok 2019.

K 49. NOWOŚĆ 2019 - MANUFAKTURA i żywe MUZEUM FABRYKI - Ł Ó D Ź 1 dzień
MANUFAKTURA to ponad czasowy kompleks urbanistyczny z XIX i XXI wieku, oraz ulica, która urosła do rangi
symbolu ul. PIOTRKOWSKA. Współczesna Łódź zaskakuje rozmachem oraz swoją ofertą turystyczną, śmiało
konkuruje z Warszawą, Wrocławiem i uwaga – w pewnych aspektach W Y G R Y W A.

PROGRAM: 7.00 zbiórka, spotkanie z pilotem i wyjazd /z rejonu Bielska-Białej /, Po drodze krótki postój na rozprostowanie nóg.
11.30 Łódź - zwiedzanie rozpoczynamy od pierwszego z 2 kompleksów: MANUFAKTURY, która tworzy zwarty kompleks 13 historycznych
budynków oraz nowo wybudowanego centrum handlowego na łącznej powierzchni 27 hektarów – czyli tyle ile zajmuje 38 boisk
piłkarskich. Zobaczymy dawne imperium Izraela Poznańskiego: drukarnię, elektrownię, straż pożarną, tkalnię niską ale również ogród
pałacowy. Szczegółowo zapoznamy się ze zbiorami dwóch najciekawszych muzeów na terenie Manufaktury:
 Muzeum Fabryki mieszczącego się w dawnej wykańczalni tekstyliów oraz
 Muzeum Miasta Łodzi w Pałacu Izraela Poznańskiego
Tam wszystko ma swoje znaczenie, atmosfera, uruchomione krosna i ich hałas, zapach smarów i przędzy aż po najwspanialsze eksponaty
zgromadzone w Pałacu Poznańskiego.
Około 14.30 przejdziemy w rejon Muzeum Kanału Dętka / niestety bez zwiedzania, jedynie usłyszymy w tym miejscu wprowadzenie
pilota na jego temat ponieważ nie mamy czasu na jego zwiedzanie: 10 osób wchodzi co 30 minut / gdzie zaczyna się symbol Łodzi i jej
główna arteria kulturalno-turystyczna: ul. Piotrowska. Spacerując nieśpiesznie z pilotem po najdłuższym deptaku w Polsce dosłownie co
kawałek będziemy mogli zobaczyć coś ciekawego. Turysta nie ma prawa się tutaj nudzić, wśród pomników, ławeczek i postaci warto
zwróć uwagę na: Trzech Fabrykantów, Lampiarza, Fortepian Artura Rubinsteina, Misia Uszatka, Ławeczkę Tuwima, Pomnik Schillera,
Kuferek Reymonta, ale również pałace, fabryki i niesamowite graffiti, które w łodzi doszło do poziomu sztuki
Około 16.00 obiad z lampką wina w jednej z łódzkich restauracji. 17.30 wyjazd w kierunku Bielska, powrót około 22.00
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

309,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/
289,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/
219,00 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/
189,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/
183,00 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.
Jeżeli zaciekawiliśmy Państwa ofertą siostrzanego miasta Bielska-Białej – Łodzi – drugiego centrum włókiennictwa w Polsce na
przełomie XX i XXI wieku to zapraszamy na 2 dniową wycieczkę, pełne omówienie w naszym katalogu i na www pod symbolem K 50.

K 50. EC 1 najnowsze C E N T R U M N A U K I i T E C H N I K I - Ł Ó D Ź 2 dni
/ pełna nazwa kompleksu to „EC 1 ŁÓDŹ – MIASTO KULTURY”/ kino sferyczne, najnowsze w
Europie – Planetarium i 150 stanowisk na 8.000 m2/ oraz Manufaktura – „Ziemia obiecana”. To 2
ponad czasowe kompleksy urbanistyczne oparte na infrastrukturze zabudowań fabrycznych z XIX wieku, którym
nadano nowe funkcje oraz ulica, która urosła do rangi symbolu – ul. Piotrkowska. Współczesna Łódź zaskakuje
rozmachem oraz swoją ofertą turystyczną, może śmiało konkurować z Warszawą czy Wrocławiem i uwaga w
pewnych aspektach W Y G R Y W A.
I dzień: 7.00 zbiórka, spotkanie z pilotem i wyjazd /z rejonu Bielska-Białej /, Po drodze krótki postój na rozprostowanie nóg.
11.30 Łódź - zwiedzanie rozpoczynamy od pierwszego z 2 kompleksów: MANUFAKTURY, która tworzy zwarty kompleks 13 historycznych
budynków oraz nowo wybudowanego centrum handlowego na łącznej powierzchni 27 hektarów – czy li tyle ile zajmuje 38 boisk
piłkarskich. Zobaczymy dawne imperium Izraela Poznańskiego: drukarnię, elektrownię, straż pożarną, tkalnię niską ale również ogród
pałacowy. Szczegółowo zapoznamy się ze zbiorami dwóch najciekawszych muzeów na terenie Manufaktury:
 Muzeum Fabryki mieszczącego się w dawnej wykańczalni tekstyliów oraz
 Muzeum Miasta Łodzi w Pałacu Izraela Poznańskiego
Tam wszystko ma swoje znaczenie, atmosfera, uruchomione krosna i ich hałas, zapach smarów i przędzy aż po najwspanialsze eksponaty
zgromadzone w Pałacu Poznańskiego.
Około 15.00 przejdziemy do jednego z najbardziej nietypowych muzeów w Polsce – MUZEUM KANŁU „DĘTKA”, ukrytego pod placem
Wolności. XIX sto wieczna Łódź to prawdziwy tygiel narodów, żyli tu i pracowali obok siebie Niemcy, Polacy i Żydzi. Bogacili się i
bankrutowali a Łódź rozwijała się jak nigdy dotąd. Niestety przyszła II wojna światowa i czas szczególnie tragiczny dla żydowskich
mieszkańców Łodzi. Dlatego około 16.00 wsiadamy do autokaru i jedziemy w rejon 1 z dwóch największych cmentarzy żydowskich na
świecie gdzie na obszarze prawie 40 hektarów pochowano ponad 180.000 ludzi. Zobaczymy tam również największe na świecie

mauzoleum Poznańskiego. Zaledwie ulicę dalej znajduje się LITZMANNSTADT GETTO (1940-1944) było ono drugim - po getcie
warszawskim – najliczniejszym skupiskiem ludności żydowskiej w Polsce. Z chwilą jego likwidacji w 1944 roku przebywało w nim 160.320
Żydów – głównie mieszkańców Łodzi. W grudniu 1942 roku na terenie getta powstał obóz dla dzieci i młodzieży polskiej, przez który do

7.

stycznia 1945 roku przeszło około 1600 małych więźniów. W parku Szarych Szeregów powstał pomnik Martyrologii Dzieci w kształcie
pękniętego serca. W drodze do hotelu już z okien autokaru zobaczymy jeszcze STACJĘ RADEGAST – od 1941 roku była to stacja końcowa
dla żydów deportowanych z Europy zachodniej i Cyganów z Austrii. Od 1942 roku wyruszały stąd transporty do obozów zagłady. Ogółem
przez STACJĘ przeszło około 200.000 Żydów.
Około 19.00 zakwaterowanie,
20.00 uroczysta obiadokolacja z lampką wina i nocleg.
II dzień: 8.00 śniadanie, wykwaterowanie. 9.00 Dalsze zwiedzanie Łodzi rozpoczynamy od wizyty na najnowszym, futurystycznym
dworcu PKP w Polsce. Stąd mamy tylko do przejścia na druga stronę ulicy do drugiego wielkiego kompleksu urbanistycznego EC 1 ŁÓDŹ –
Miasto Kultury, które powstało na terenie dawnej Elektrociepłowni i obecnie jest największym i najnowocześniejszym w Polsce
CENTRUM NAUKI i TECHNIKI. Wewnątrz kompleksu znajdują się: Centrum Nauki i Techniki, Planetarium, Kino Sferyczne, Narodowe
Centrum Kultury Filmowej, Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej.
W ramach 2 godzinnego pobytu w cenie wycieczki rezerwujemy dla Państwa :
 pokaz w Kinie Sferycznym
 oraz wizytę w Planetarium – najnowocześniejszym w Europie
 Te 2 elementy dają pogląd zwiedzającym na temat możliwości EC1

Oczywiście jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i możemy dosłownie cały dzień spędzić w EC 1 i to np. tylko w czasie
wycieczki 1 dniowej lub 1 z dwóch dni z wycieczki 2 dniowej.
Około 12.30 przejazd autokarem na plac Niepodległości gdzie zaczyna się symbol Łodzi i jej główna arteria kulturalno-turystyczna: ul.
Piotrowska. Spacerując nieśpiesznie z pilotem po najdłuższym deptaku w Polsce dosłownie co kawałek będziemy mogli zobaczyć coś
ciekawego. Turysta nie ma prawa się tutaj nudzić, wśród pomników, ławeczek i postaci warto zwróć uwagę na:
 Trzech Fabrykantów, Lampiarza, Fortepian Artura Rubinsteina, Misia Uszatka, Ławeczkę Tuwima, Pomnik Schillera, Kuferek
Reymonta, ale również pałace, fabryki i niesamowite graffiti, które w łodzi doszło do poziomu sztuki
Około 15.30 wrócimy w rejon zwiedzanego w pierwszym dniu Muzeum Kanału DĘTKA i tu pożegnamy się z Łodzią.
16.00 wyjazd w kierunku Bielska, powrót planujemy około 20.30-21.00
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

489,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/
469,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/
409,00 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/
349,00 zł/ + 4-6 osób 100% rabatu/
343,00 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: 1obiadokolacja i 1 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 za 1 noc
 Specjalistyczne diety – indywidualna wycena
 Dodatkowe wyżywienie po obiadokolacji / typu zimna płyta, zakąski, ciepłe dania, kolacja grillowa, dodatkowe napoje –
kalkulacja w/g indywidualnego zamówienia już od 55 zł/os za pakiet/
 Muzyka mechaniczna, DJ, zespół muzyczny, - indywidulana kalkulacja

K 51. NOWOŚĆ 2019 „S P A C E R w K O R O N A C H D R Z E W” – 1 dzień
S ł o w a c j a, jest to słowacka wersja czeskiego „Spaceru w chmurach” z Dolnej Morawy i
polskiej wieży widokowej w Krynicy Zdroju, dostępna dla rodzin z małymi dziećmi oraz osób
niepełnosprawnych na wózkach przez cały rok – *ale dopiero po uruchomieniu gondoli.

KILKA SŁÓW WYJAŚNIENIA: „Spacer w koronach drzew” znajduje się w Tatrach na Słowacji tuż przy granicy z Polską i jako atrakcja w
czasie typowej wycieczki zagranicznej powinna być w części katalogu z takimi właśnie wycieczkami ale ze względu na niezwykłość i
atrakcyjność oferty , zdecydowaliśmy się umieścić ją właśnie na początku katalogu. Ta sama wycieczka występuje również w wersji 2
dniowej, w katalogu jest dostępna pod numerem Z 10.1. Co to jest „Spacer w koronach drzew” ? Znajduje się w samym sercu
majestatycznych lasów Pienińskiego Parku Narodowego. Pokażemy Ci, w czym przyroda Tatr Bielskich jest wyjątkowa. Razem z nami
poznasz miejscowe lasy. Staniesz się częścią życia lasu i poznasz wiele zwierząt i roślin, które występują bardzo rzadko. Trasa o długości
ponad 600 m przeprowadzi Cię przez urozmaicony gatunkowo las, w którym odkryjesz mnóstwo niespodzianek i dowiesz się wielu
ciekawostek. Zakątki adrenalinowe - Na ścieżce można się zatrzymać w trzech zakątkach adrenalinowych. Nie tylko dzieci mogą
spróbować swoich sił podczas utrzymywania równowagi w przezroczystym przejściu, które odkrywa pod sobą pozornie niebezpieczną

przepaść. Wszystkie atrakcje są oczywiście maksymalna zabezpieczone. Przystanki edukacyjne - Na ścieżce znajdują się przystanki
edukacyjne, które zapoznają Cię z miejscową florą i fauną. Niezwykle atrakcyjne jest samo opracowanie, które zawiera osobliwy humor i
rysunki dla dzieci. Zjeżdżalnia – w przygotowaniu - Wokół wieży widokowej jest owinięta sucha zjeżdżalnia o długości 67 metrów, która

8.

pozwala skrócić drogę w dół, a jednocześnie skosztować adrenaliny. Zjeżdżalnia jest ze względów bezpieczeństwa z powodu trwającej
budowy w pobliżu chodnika zamknięta (mniej więcej do września 2018 r.). Kładka jest tak skonstruowana, żeby była dostępna cały
rok także dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi – spokojnie można pokonać całą trasę po kładce z wóz kiem ale dopiero
od września po uruchomieniu kolejki gondolowej na szczyt. Polecamy GALERIĘ – zdjęć na naszej stronie www.biurobartek.pl pod
programem omawianej wycieczki. W Internecie jest sporo filmików pokazujących tę wspaniałą budowlę, zapraszamy do ich obejrzenia –
a potem dzwońcie, zabierzemy tam Was i Waszych Przyjaciół, uczniów, kolegów, koleżanki i bliskich.
Program:
7.00 wyjazd z rejonu Bielska-Białej/ przejazd w rejon doliny Bachledy po słowackiej części Tatr. Przekraczamy granicę Polski w Jurgowie,
kierujemy się na Zdziar. / niezbędny jest dowód osobisty lub paszport aktualny jeszcze przez 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy / Z
parkingu udajemy się na szczyt trasą o średniej skali trudności. Trasa to 2,6 km, grupy pokonują ją w czasie od 45-60 minut. Na szczycie
wchodzimy na specjalnie przygotowaną, bezpieczną i bardzo widokową „Ścieżkę w koronach drzew” od tej chwili już nikomu nie trzeba
tłumaczyć jej nazwy. Po kilkuset metrach czeka nas zastrzyk adrenaliny – wchodzimy okrężnie na drewnianą wieżę widokową. Droga
powrotna przebiega podobnie. Schodzimy na kładkę a następnie do autokaru. Około 15.00 już po stronie polskiej uroczysty obiad z
lampką wina. / dodatkowy koszt od 35-65 zł w zależności od restauracji i wybranego przez Państwa menu – szczegóły pod
tel. 501 295 530 / 17.00 wyjazd w drogę powrotną. Bielsko 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, KL i Bagaż, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe w kraju i zagranicą, bilety wstępów ujęte w ofercie.
13 - 17 osób płatnych
18 - 29 osób płatnych
30 - 39 osób płatnych
40 - 55 osób płatnych

269,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/
249,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/
189,00 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/
169,00 zł/ + 4-5 osób 100% rabatu/

Dopłaty:






Do obiadu od 35-65 zł w zależności od wybranego menu /
Powyższa cena wycieczki obowiązuje dla dzieci do 14 roku życia, natomiast dla dzieci od 15 roku życia i osób dorosłych dopłata
do biletu wstępu wynosi 2 euro/os.
Od 1.09.2018 zostanie oddana do użytku nowa kolejka gondolowa 10-cio osobowymi wagodnikami. Za dopłatą będzie można
pominąć 45 minutową wspinaczkę na górę oraz zejście z niej. Dopłata do kolejki gondolowej wynosi - ......
Dopłata za korzystanie ze zjeżdżalni rurowej / tylko dla osób powyżej 120 cm wzrostu / - 2 Euro od 1 os.

K 52. NOWOŚĆ 2019 „S P A C E R w K O R O N A C H D R Z E W” – 2 dni
S ł o w a c j a / P o l s k a „Bachledka”
jest to oddana do użytku 1.07.2018 słowacka wersja czeskiego „Spaceru w chmurach” z
Dolnej Morawy i polskiej wieży widokowej w Krynicy Zdroju, dostępna dla rodzin z małymi
dziećmi oraz osób niepełnosprawnych na wózkach przez cały rok * ale dopiero po
uruchomieniu nowej gondoli.
KILKA SŁÓW WYJAŚNIENIA: „Spacer w koronach drzew” znajduje się w Tatrach na Słowacji tuż przy granicy z Polską i jako
atrakcja w czasie typowej wycieczki zagranicznej powinna być w części katalogu z takimi właśnie wycieczkami, ale ze
względu na niezwykłość i atrakcyjność oferty, zdecydowaliśmy się umieścić ją właśnie na początku katalogu. Ta sama
wycieczka występuje również w wersji 2 dniowej, w katalogu jest dostępna pod numerem Z 10.1. Co to jest „Spacer w
koronach drzew”? Znajduje się w samym sercu majestatycznych lasów Pienińskiego Parku Narodowego. Pokażemy Ci, w
czym przyroda Tatr Bielskich jest wyjątkowa. Razem z nami poznasz miejscowe lasy. Staniesz się częścią życia lasu i poznasz
wiele zwierząt i roślin, które występują bardzo rzadko. Trasa o długości ponad 600 m przeprowadzi Cię przez urozmaicony
gatunkowo las, w którym odkryjesz mnóstwo niespodzianek i dowiesz się wielu ciekawostek. Zakątki adrenalinowe - Na
ścieżce można się zatrzymać w trzech zakątkach adrenalinowych. Nie tylko dzieci mogą spróbować swoich sił podczas
utrzymywania równowagi w przezroczystym przejściu, które odkrywa pod sobą pozornie niebezpieczną przepaść. Wszystkie
atrakcje są oczywiście maksymalna zabezpieczone. Przystanki edukacyjne - Na ścieżce znajdują się przystanki edukacyjne,
które zapoznają Cię z miejscową florą i fauną. Niezwykle atrakcyjne jest samo opracowanie, które zawiera osobliwy humor i

rysunki dla dzieci. Zjeżdżalnia – w przygotowaniu - Wokół wieży widokowej jest owinięta sucha zjeżdżalnia o długości 67
metrów, która pozwala skrócić drogę w dół, a jednocześnie skosztować adrenaliny.

9.
Zjeżdżalnia jest ze względów bezpieczeństwa z powodu trwającej budowy w pobliżu chodnika zamknięta ( do września
2018 r.). Kładka jest tak skonstruowana, żeby była dostępna cały rok także dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin z
dziećmi – spokojnie można pokonać całą trasę po kładce z wózkiem, ale dopiero od września po uruchomieniu kolejki
gondolowej na szczyt. Polecamy GALERIĘ – zdjęć na naszej stronie www.biurobartek.pl pod programem omawianej
wycieczki. W Internecie jest sporo filmików pokazujących tę wspaniałą budowlę, zapraszamy do ich obejrzenia – a potem
dzwońcie, zabierzemy tam Was i Waszych Przyjaciół, uczniów, kolegów, koleżanki i bliskich.
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ przejazd w rejon doliny Bachledy po słowackiej części Tatr. Przekraczamy granicę
Polski w Jurgowie, kierujemy się na Zdziar. / niezbędny jest dowód osobisty lub paszport aktualny jeszcze przez 6 miesięcy od daty
przekroczenia granicy / Z parkingu udajemy się na szczyt trasą o średniej skali trudności. Trasa to 2,6 km, grupy pokonują ją w czasie od
45-60 minut. Na szczycie wchodzimy na specjalnie przygotowaną, bezpieczną i bardzo widokową „Ścieżkę w koronach drzew” od tej
chwili już nikomu nie trzeba tłumaczyć jej nazwy. Po kilkuset metrach czeka nas zastrzyk adrenaliny – wchodzimy okrężnie na drewnianą
wieżę widokową. Droga powrotna przebiega podobnie. Schodzimy na kładkę a następnie do autokaru. Przejazd do pensjonatu w rejonie
Pienin. Zakwaterowanie i obiadokolacja, nocleg.
II dzień: 8.00 śniadanie, wykwaterowanie. 9.00 przejazd w rejon zamku w Czorsztynie, zwiedzanie zamku z pilotem, zejście na przystań
zalewu czorsztyńskiego. Rejs gondolami lub statkiem po zalewie do zamku w Niedzicy. Zwiedzanie zamku w Niedzicy oraz powozowni w
zamku w Niedzicy. Spacer z pilotem po zaporze, możliwość zrobienia zdjęć na graffiti 3D, czas wolny na zakup pamiątek. Około 14.30
wyjazd w drogę powrotną. Powrót do Bielska około 17.00 – 17.30.
W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie
wycieczki, ubezpieczenie NNW, KL i Bagaż, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe w kraju i zagranicą, bilety wstępów ujęte w ofercie,
zakwaterowanie: pokoje 2,3,4 os z łazienkami, wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja.

Dopłaty:








13 - 17 osób płatnych
18 - 29 osób płatnych
30 - 39 osób płatnych
40 - 55 osób płatnych

429,00 zł/ + 2 osoby 100% rabatu/
399,00 zł/ + 2-3 osoby 100% rabatu/
349,00 zł/ + 3 osoby 100% rabatu/
329,00 zł/ + 4-5 osób 100% rabatu/

Od 1.09.2018 zostanie oddana do użytku nowa kolejka gondolowa 10-cio osobowymi wagodnikami. Za dopłatą będzie można
pominąć 45 minutową wspinaczkę na górę oraz zejście z niej. Dopłata do kolejki gondolowej wynosi - ......
Dopłata za korzystanie ze zjeżdżalni rurowej / pow. 120 cm wzrostu / - 2 Euro od 1 os.
Do pokoju 1 os – 90 zł/os za 1 noc
Specjalistyczne diety – indywidualna wycena
Dodatkowe wyżywienie po obiadokolacji / typu zimna płyta, zakąski, ciepłe dania, kolacja grillowa, dodatkowe napoje –
kalkulacja w/g indywidualnego zamówienia już od 55 zł/os za pakiet/
Muzyka mechaniczna, DJ, zespół muzyczny, - indywidulana kalkulacja

K 53. NOWOŚĆ 2019 Tychy - 1 dzień
C e r v e s a r i o – Książęca szkoła degustacji i kolacja w restauracji
15.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Tychy – Browar. Książęca szkoła degustacji To zwiedzanie browaru i Muzeum rozszerzone
o warsztaty, w czasie których cervesario, piwny ekspert, prezentuje sztukę degustacji piwa. Jednym z elementów tej sztuki są techniki
degustacji, które pozwalają na odkrycie w trunku głębi smaku i różnorodności zapachów. Degustacja prowadzona jest na trzech
gatunkach piwa Książęce: Ciemne Łagodne, Czerwony Lager oraz Złote Pszenicznym
(3 x 0,2l). Uczestnicy Książęcej szkoły
degustacji zwiedzają również browar oraz Muzeum. Oprócz piw z kolekcji Książęce degustują najświeższe, prosto z browaru piwo
Tyskie Gronie 14-dniowe na zakończenie wycieczki.

Cervesario to piwny ekspert i degustator, który zna tajemnice piwa i w pełni potrafi docenić jego wyjątkowy smak i aromat. Ma
szeroką wiedzę z zakresu browarnictwa, sensoryki, historii oraz stylów piwa. Potrafi dobrać odpowiednie piwo do posiłku, perfekcyjnie
nalać je do właściwego szkła oraz podać, a do tego opowiada smaczne historie z piwną nutą w tle. Jego pokaz to prawdziwa uczta dla
ciała i ducha. Pokaz cervesario to 7 prostych kroków:
1. sztuka nalewania piwa
2. piwne fakty
3. sztuka doboru szkła
4. sztuka degustacji
5. style piwa
6. produkcja, historia, fakty
7. jak rozpoznać wady w piwie. Następnie przejazd do wybranej restauracji i uroczysta kolacja z lampka wina / koszt obiadokolacji od

45 – 65 zł w zależności od restauracji oraz menu, które Państwo wybierzecie, jest to koszt dodatkowy, wybór restauracji i menu pod
tel. 501 295 530 /. Powrót do Bielska około godz. 22-22.30

10.
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,
Dopłaty: obiadokolacja od 45 – 65 zł w zależności od restauracji oraz menu, które Państwo wybierzecie, wybór proponowanych
restauracji i menu pod tel. 501 295 530
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych 156,00 zł/os.
płatnych 136,00 zł/os.
płatnych 116,00 zł/os.
płatnych 99,00 zł/os.
płatnych 95,00 zł/os.

K 54. NOWOŚĆ 2019 B I E S Z C Z A D Y 2 dni - Ukraińska biesiada w kozackim
chutorze, Pałac w Ł A Ń C U C I E, zapora na S o l i n i e, popłyniemy w rejs statkiem
po zalewie, przejedziemy P ę t l ę Bieszczadzką i zobaczymy K A R P A C K Ą Troję.
Zabierzcie dobry humor i wygodne buty....

Czekają na Was takie smakołyki jak: kisełyca, fuczki, knysza łemkowska i proziaki - smacznego
I dzień:
6.00 zbiórka, spotkanie z pilotem i wyjazd do Łańcuta / po drodze 20 minutowy postój na rozprostowanie nóg /10.00 – 12.30 Łańcut zwiedzanie z przewodnikiem: Pałac, Stajnie, Wozownia i spacer po parku. 12.30 -15.00 przejazd do Polańczyka
15.00 Polańczyk , spacer z pilotem po zaporze, formalności związane z rejsem. Godzinny rejs statkiem po Solinie, powrót do autokaru
wyjazd do hotelu – jadąc do hotelu pokonamy 1/3 Pętli Bieszczadzkiej, kolejnego dnia przejedziemy jej dalszą część, zakwaterowanie,
czas na odświeżenie po podróży i około19.30 ukraińska biesiada. Nocleg.
II dzień:
8.00 śniadanie. 9.00 wykwaterowanie i wyjazd autokarem na pozostałą część Pętli Bieszczadzkiej / uwaga po drodze na Państwa
wniosek możemy zaplanować czas na mszę św. Poszukamy jakiegoś sanktuarium albo małego wiejskiego kościółka / lub zaproponujemy
zobaczenie czegoś atrakcyjnego w tym czasie. 13.30 przyjazd do Trzcinicy k/Jasła – od 14.00 zwiedzanie z przewodnikiem najnowszej
atrakcji turystycznej Bieszczad - Karpackiej Troi /zespół budowli - autentycznych rekonstrukcji i zespół archeologiczny, wystawa i wieża
widokowa
15.30 – 16.15 mamy 45 minut, które możemy przeznaczyć na dodatkowy obiad / przy zamówieniu grupowym dodatkowy koszt to 25
zł/os.:
Zupa: Rosół z makaronem, Danie: Filet panierowany frytki, surówka , Kompot 16.30 wyjazd w kierunku Bielska, po drodze 30 minutowa przerwa na toaletę. Powrót około godz. 22.00 – 23.00
W koszcie ujęto: przejazd autokarem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie wycieczki,
ubezpieczenie NWW, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów do obiektów ujętych w ofercie, dodatkowych
przewodników w zwiedzanych obiektach, wyżywienie: 1 śniadanie, biesiada ukraińska, nocleg: pokoje 2/3 osobowe z pełnym węzłem
sanitarnym
koszt :
18 - 29 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób
Dopłaty:




płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

599,00 zł / os
569,00 zł / os
489,00 zł / os
435,00 zł / os
429,00 zł / os

pokój 1 os – 90 zł/os
specjalistyczne diety – kalkulacja indywidualna
dodatkowy obiad w drugim dniu – 25 zł/os

Menu biesiady ukraińskiej, łemkowskiej i akcentami smakowymi zamieszkujących te ziemie Bojków:
Zupa: Kisełyca – żur na zakwasie owsianym z kiszoną kapusta i ziemniakami,
Danie główne: Fileciki z kurczaka z opiekanymi ziemniakami i surówka z marchewki
Fuczki – to akcent kuchni łemkowskiej – placki z ciasta naleśnikowego, kiszonej kapusty, doprawione cząbrem i kminkiem – serwowane

na gorąco z sosem koperkowym
Knysza łemkowska – to rodzaj „wileńskiego cepelina” o nadzieniu podobnym do ruskich pierogów, podłużny kształt,
Proziaki – bieszczadzkie bułeczki, puszyste, lekko słodkie, bardzo smaczne, Najlepsze jeszcze ciepłe posmarowane masłem czosnkowym,
Zimna płyta: swojskie wędliny – 2/3 rodzaje z własnej wędzarni, Smalec + ogórki kiszone
Marynaty z naszej spiżarni: Ogórki, Papryka, Pikle
Dodatki: 2 rodzaje pieczywa, Sos szczypiorkowy, Sos czosnkowy, musztarda, ketchup, Masło z czosnkiem niedźwiedzim
Napoje : Woda z cytrusami, Soki owocowe

11.

KRAJOWE WYCIECZKI J E D N I O D N I O W E:

K 1. Tychy 1 dzień - BROWAR TYSKI, klasyczne zwiedzanie, degustacja piwa i kolacja w
restauracji
15.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Tychy – Browar. Przyjazd, formalności związane ze zgłoszeniem grupy, zwiedzanie Tyskich
Browarów Książęcych – perły architektury i jednocześnie nowoczesnego zakładu. Zobaczymy m. in. kolekcję piwnych eksponatów, film
3D, poznamy historię browaru i odwiedzimy najciekawsze miejsca kompleksu. Na koniec degustacja piwa /o,5 l/os. w cenie/. Następnie
przejazd do wybranej restauracji i uroczysta kolacja z lampka wina / koszt obiadokolacji od 45 – 65 zł w zależności od restauracji oraz
menu, które Państwo wybierzecie, jest to koszt dodatkowy, wybór restauracji i menu pod tel. 501 295 530 /. Powrót do Bielska około
godz. 22-22.30
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 /uroczysta kolacja zgodnie z ofertą, istnieje możliwość za dopłatą korekty menu/.
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych 146,00 zł/os.
płatnych 126,00 zł/os.
płatnych 106,00 zł/os.
płatnych 89,00 zł/os.
płatnych 85,00 zł/os.

Dopłaty: uroczysta kolacja z lampka wina / koszt obiadokolacji od 45 – 65 zł w zależności od restauracji oraz menu, które Państwo
wybierzecie, jest to koszt dodatkowy, wybór restauracji i menu pod tel. 501 295 530 /.

K 42. „Ś C I E Ż K A w O B Ł O K A C H” – C z e c h y , 1 dzień
jest to atrakcja na skalę europejską, dostępna również dla rodzin z małymi
dziećmi oraz osób niepełnosprawnych na wózkach przez cały rok
KILKA SŁÓW WYJAŚNIENIA: „Ścieżka w obłokach” znajduje się w Czechach na wysokości Gór Stołowych tuż przy
granicy z Polską i jako atrakcja w czasie typowej wycieczki zagranicznej powinna być w części katalogu z takimi
właśnie wycieczkami ale ze względu na niezwykłość i atrakcyjność oferty , zdecydowaliśmy się umieścić ją właśnie
na początku katalogu. Ta sama wycieczka występuje również w wersji 2 dniowej, w katalogu jest dostępna pod
numerem P 149. Co to jest „Ścieżka w obłokach” lub „Ścieżka w chmurach” ? jak nazywają ją inni ?
Ścieżka w obłokach to efekt ciężkiej pracy i zaciętości czeskich inżynierów. 5 grudnia 2015 roku mogli oni stwierdzić: „Warto było!”. To
właśnie wtedy ta wyjątkowa budowla została przedstawiona wszystkim w całej swej okazałości. Czesi mogą mieć prawdziwy powód do
dumy, a narciarski rejon Dolní Morava, praktycznie graniczący z Polską (czym jest bowiem pokonanie 19 kilometrów z Międzylesia), zyskał dodatkową atrakcję. I to nie byle jaką. Stezka v oblacích to budowla niezwykła. Wzniesiono ją na wysokości 1116 m. n.p.m. na
szczycie Slamnik, tuż obok górnej stacji kolejki Sněžník. Całość ma wysokość około 55 metrów, a ze szczytu rozpościera się piorunujący
widok na dolinę Dolnej Morawy, sporą część Jeseników oraz Orlické hory, zaś przy dobrej widoczności można dostrzec zarys Karkonoszy z charakterystyczną Śnieżką. Trudno tę konstrukcję nazwać klasyczną wieżą widokową. Jest to raczej przepiękne połączenie trzech
wież, promenady i… zjeżdżalni, ale o niej później. Obiekt jest wykonany z drewna modrzewiowego i stali. Wznosi się ponad porastającym górę świerkowym lasem. Wędrując po tej ścieżce w drodze na szczyt pokonujemy odległość 750 metrów oraz 38 m przewyższenia.
Kładka jest tak skonstruowana, żeby była dostępna cały rok także dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi – spokojnie można pokonać całą trasę z wózkiem. Ścieżka w obłokach niesie za sobą także wartość edukacyjną. Na trasie zainstalowano 15 tablic informacyjnych, z których można poznać historię tego miejsca oraz najciekawszych atrakcji w okolicy. Drogę między poszczególnymi „piętrami” można pokonać także w rękawie z siatki (w obie strony), a z góry na dół można zjechać w 101-metrowej stalowej rurze z okienkami
(tzw. tobogan). W Internecie jest sporo filmików pokazujących tę wspaniałą budowlę, zapraszamy do ich obejrzenia – a potem dzwońcie, zabierzemy tam Was i Waszych Przyjaciół, uczniów, kolegów, koleżanki i całą rodzinę.
Program:

I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ przejazd w rejon Dolnej Morawy, a zatem przekraczamy granicę Polski,
niezbędny jest dowód osobisty lub paszport aktualny jeszcze przez 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy. Kolejką linową Śnieżnik /
wygodna 4 ro osobowa kanapa /wyjeżdżamy na szczyt Slamnika a potem już tylko czeka nas zastrzyk adrenaliny na „Spacerze w
chmurach”, opis atrakcji powyżej, w zależności od warunków pogodowych możemy później odpocząć bezpośrednio obok wieży, górnej
stacji wyciągu lub podejść do schroniska. Następnie zjeżdżamy kolejką do oczekującego na dole autokaru i wracamy do kraju. 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, KL i Bagaż, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe w kraju i zagranicą, bilety wstępów ujęte w ofercie.

12.
13 - 17 osób płatnych
18 - 29 osób płatnych
30 - 39 osób płatnych
40 - 64 osób płatnych
65 - 90 osób płatnych

289,00 zł
269,00 zł
209,00 zł
185,00 zł
179,00 zł

K 2. Żywiec 1 dzień - BROWAR RODZINY HABSBURGÓW i kolacja w KARCZMIE w JELEŚNI
15.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Żywiec – Browar rodziny Habsburgów. Przyjazd, formalności związane ze zgłoszeniem grupy,
zwiedzanie multimedialnego muzeum z podziałem na ekspozycje: wehikuł czasu, szalona butelka, XIX wieczna uliczka, karczma
Galicyjska, dreszcze wojny, czas wojny, labirynt PRL-u. To nie jest zwykle zwiedzanie, to podróż w czasie... . Miłym akcentem na koniec
będzie wizyta w kręgielni i degustacja piwa /o,5 l/os. w cenie/ lub soku /0,2l/os./. Następnie przejazd do zabytkowej Karczmy w Jeleśni
i uroczysta kolacja. Powrót do szkoły około godz. 22-22.30
Menu: I danie: żurek z jajkiem
II danie: filet po góralsku nadziewany boczkiem i wędzonym serem góralskim, ziemniaki gniecione, surówka warzywna
deser: ciasto domowe /wypieki z pieca chlebowego/
napoje: o,2l soku, kieliszek warzonki lub nalewki staropolskiej
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 /uroczysta kolacja zgodnie z ofertą, istnieje możliwość za dopłatą korekty menu/.
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

206,00 zł/os.
186,00 zł/os.
169,00 zł/os.
139,00 zł/os.
135,00 zł/os.

K 3. K R A K Ó W 1 dzień
Teatr lub kabaret, Muzeum Podziemne Miasta Krakowa, tajemnice żydowskiego Kazimierza i
kolacja w jednej z urokliwych krakowskich restauracji ?
UWAGA – PROGRAM MOŻEMY DOPASOWAĆ DO PAŃSTWA GUSTÓW, polecamy WIZYTĘ W JEDNYM Z KRAKOWSKICH OPACTW.
11.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - po drodze dla chętnych przystanek w Kalwarii Zebrzydowskiej i spacer z
przewodnikiem po sanktuarium. Po przyjeździe spotkanie z przewodnikiem krakowskim - zwiedzanie największego podziemnego
muzeum w Europie, przejście na Kazimierz i spacer starą, żydowską dzielnicą Krakowa. Następnie do wyboru dobra kolacja w jednej z
krakowskich restauracji a później czas wolny lub coś dla ducha /kabaret lub teatr/. Powrót do szkoły około godz. 22-23.00
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
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

159,00 zł/os.
153,00 zł/os.
125,00 zł/os.
109,00 zł/os.
104,00 zł/os.

Dopłaty: /./spektakl teatralny lub kabaret ceny od 35 do 120 zł/os././ MENU w restauracji także do wyboru, koszt już od 39 - 69 zł/os., /./Uwaga –
warto rezerwować teatr i kabaret ze sporym wyprzedzeniem ponieważ ciekawe spektakle cieszą się sporym zainteresowaniem.

K 4. WROCŁAW 1 dzień
AFRYKARIUM lub H Y D R O P O L I S, Ostrów Tumski, obiad z lampką wina i pokaz fontann

6.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Wrocław – Do wyboru spacer po wrocławskim ogrodzie zoologicznym gdzie zobaczymy
AFRYKARIUM lub HIT 2017 wizyta w HYDROPOLIS, przejście pod Halę 1000 lecia i pokaz multimedialny fontann I uroczysty obiad z
lampka wina i deserem
Menu: I danie: rosół z makaronem/zupa pomidorowa
II danie: filet z piersi kurczaka/kotlet schabowy, frytki/ziemniaki, zestaw surówek
deser: puchar lodów lub szarlotka/sernik
napoje: kawa lub herbata i lampka wina

13.
Przejazd do centrum Wrocławia, spacer z pilotem po zabytkowym rynku, szlak zaczarowanych krasnali oraz czas wolny dla grupy na
zakup pamiątek i zdjęcia ok. 17.00 wyjazd. Powrót do Bielska 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 /uroczysta kolacja zgodnie z ofertą, istnieje możliwość za dopłatą korekty menu/.
13 - 17 osób płatnych 305,00 zł/os.
18 - 29 osób płatnych 295,00 zł/os.
30 - 39 osób płatnych 255,00 zł/os.
40 - 64 osób płatnych 215,00 zł/os.
65 - 90 osób płatnych 209,00 zł/os.
Dopłaty: Inne menu - koszt uzależniony jest od WYBORU KLIENTA, dodatkowe lub inne bilety wstępów np. Panorama Racławicka 30,00 zł/os.

K 5. ZAKOPANE 1 dzień
Baseny Termalne: najnowsze Termy Chochołowskie, BANIA w Białce, Bukowina Tatrzańska lub
Szaflary, Krupówki i uroczysta kolacja w regionalnej karczmie.
7.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Do wyboru: Chochołów, Białka, Bukowina lub Szaflary - 2 godz. kąpieli w zespole basenów
termalnych. Przejazd do Zakopanego – Sanktuarium na Krzeptówkach, czas wolny na Krupówkach a dla chętnych spacer z
przewodnikiem po Zakopanym. W drodze powrotnej uroczysta kolacja w regionalnej karczmie lub w jednym z zaprzyjaźnionych
pensjonatów /dopłata w zależności od wybranego menu/. Powrót do szkoły około godz. 22.00
Można oczywiście zmienić karczmę, restaurację lub kawiarnię, zamówić zupełnie inne menu, wtedy wykonamy dla Państwa
indywidualną kalkulację. Program można wzbogacać o takie atrakcje jak: kolejkę na Kasprowy Wierch, na Butorowy Wierch lub na
Gubałówkę, zwiedzanie licznych sanktuariów w okolicy, spacer jedną z dolin: Strążyską, Chochołowską lub Kościeliską.
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
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

199,00 zł/os.
189,00 zł/os.
179,00 zł/os.
149,00 zł/os.
144,00 zł/os.

Dopłaty: Menu - koszt uzależniony jest od WYBORU KLIENTA, koszt 39-65 zł/os., dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualna zmianą
programu imprezy turystycznej

K 6. Z A K O P A N E 1 dzień /2 wersje wycieczki w 1 cenie/
Wariant A
7.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/Dolina Kościeliska – spacer z przewodnikiem jedną z piękniejszych tatrzańskich dolin, Jaskinia
Mroźna. Przejazd do Zakopanego – spacer z przewodnikiem, wyjazd kolejką na Gubałówkę, czas wolny na Krupówkach. Powrót do
szkoły około godz. 22.00
Wariant B
7.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Przejazd na Słowację i zwiedzanie Jaskini Bielskiej, czas wolny na Krupówkach, wyjazd do Suchej
Beskidzkiej i uroczysta kolacja w zabytkowej karczmie Rzym /dopłata w zależności od wybranego menu/. Powrót do szkoły około godz.
22.00
Można oczywiście zmienić: karczmę, restaurację lub kawiarnię, zamówić zupełnie inne menu, wtedy wykonamy dla Państwa
indywidualną kalkulację. Program można wzbogacić o inne atrakcje np.: kolejkę na Kasprowy Wierch, na Butorowy Wierch, zwiedzanie
licznych sanktuariów w okolicy, Dolinę Chochołowską itd.

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/os.
18 - 29 osób płatnych 189,00 zł/os.
30 - 39 osób płatnych 179,00 zł/os.
40 - 64 osób płatnych 149,00 zł/os.
65 - 90 osób płatnych 144,00 zł/os.
Dopłaty: Menu - koszt uzależniony jest od WYBORU KLIENTA, koszt 39-65 zł/os., dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualna zmianą
programu imprezy turystycznej

14.

K 7. P I E N I N Y 1 dzień
Baseny Termalne – Termy Chochołowskie w Chochołowie, BANIA w Białce, Bukowina
Tatrzańska lub Szaflary, zamek w Czorsztynie, przeprawa g o n d o l o w a po zalewie
czorsztyńskim do zamku w Niedzicy i uroczysta kolacja w regionalnej karczmie.
7.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Do wyboru: Chochołów, Białka, Bukowina lub Szaflary - 2 godz. kąpieli w zespole basenów
termalnych. Przejazd do Czorsztyna - zwiedzanie ruin zamku, przeprawa wodna gondolami lub statkiem pod zamek w Niedzicy,
spacer z przewodnikiem po zaporze wodnej, zdjęcia na tle graffiti 3D, a w drodze powrotnej uroczysta kolacja w regionalnej karczmie
lub naszym zaprzyjaźnionym pensjonacie /dopłata w zależności od wybranego menu/. Powrót do szkoły około godz. 22.00
Można oczywiście zmienić: karczmę, restaurację lub kawiarnię, zamówić zupełnie inne menu, wtedy wykonamy dla Państwa
indywidualną kalkulację. Program można wzbogacić o inne atrakcje np.: spływ przełomem Dunajca, wąwóz Homole, wyciąg na
Jaworzynę itd.
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
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

209,00 zł/os.
199,00 zł/os.
189,00 zł/os.
159,00 zł/os.
154,00 zł/os.

Dopłaty: Menu - koszt uzależniony jest od WYBORU KLIENTA, koszt 39-65 zł/os., dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualna zmianą
programu imprezy turystycznej.

K 8. O J C Ó W 1 dzień
Ojcowskie jaskinie i uroczysta kolacja w jednej z krakowskich restauracji
Wariant A
7.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Ojców: zwiedzanie Groty Łokietka oraz Jaskini Ciemnej – gdzie pięciominutowa wspinaczka po
stromym zboczu zostaje nagrodzona dodatkową atrakcją - jaskinię zwiedza się przy blasku świec, które otrzymuje kilku uczestników
wycieczki. Przyjazd do Krakowa, przejście na Rynek Główny czas wolny, a następnie uroczysta kolacja w jednej z restauracji /dopłata za
obiadokolację w zależności od wybranego menu/. Powrót do szkoły około godz. 22.00
Wariant B
7.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Ojców: Jaskinia Wierzchowska i spotkanie z NEOLITOSEM. Następnie zwiedzanie ruin Zamku
Kazimierzowskiego, przejazd pod Maczugę Herkulesa Przyjazd do Krakowa, przejście na Rynek Główny czas wolny, a następnie
uroczysta kolacja w jednej z restauracji /dopłata za obiadokolację w zależności od wybranego menu/. 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.
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

199,00 zł/os.
179,00 zł/os.
169,00 zł/os.
139,00 zł/os.
134,00 zł/os.

Dopłaty: /./ Menu - koszt uzależniony jest od WYBORU KLIENTA, ceny już od 39 zł/os., /./ dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z
ewentualna zmianą programu imprezy turystycznej, /./ można również zarezerwować ciekawy spektakl teatralny, ale uwaga – rezerwacje w
okolicach Dnia Nauczyciela należy dokonywać najpóźniej do 15 września. Ceny 35-120 zł/os.

K 9. B O C H N I A 1 dzień / Podziemna przeprawa promowa, interaktywny tunel czasu i
uroczysta kolacja w jednej z krakowskich restauracji /
7.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Bochnia - po drodze w ramach przystanku dla chętnych zwiedzanie klasztoru w Kalwarii
Zebrzydowskiej /uwaga pominięcie tego elementu nie obniża kosztu wycieczki/. Kopalnia Soli w Bochni - zjazd do kopalni i jej
zwiedzanie z atrakcją główną – podziemną przeprawą promową. Przyjazd do Krakowa, przejście na Rynek Główny, czas wolny oraz
uroczysta kolacja w jednym z lokali /dopłata w zależności od wybranego menu/. 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.

15.

13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

219,00 zł/os.
209,00 zł/os.
179,00 zł/os.
159,00 zł/os.
153,00 zł/os.

Dopłaty: /./ Menu - koszt uzależniony jest od WYBORU KLIENTA, ceny już od 39 zł/os., /./ dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z
ewentualna zmianą programu imprezy turystycznej. /./ Można również zarezerwować ciekawy spektakl teatralny, ale uwaga – rezerwacje w
okolicach Dnia Nauczyciela należy dokonywać najpóźniej do 15 września. Ceny 35-120 zł/os.

K 10. KULIG / z i e l o n y lub biały /WISŁA C Z A R N E 1 dzień - z pochodniami, pieczona
świńska kita z kaszą, zasmażaną kapustą i leśnymi grzybami a na dokładkę zimna płyta z
dziczyzną – HIT ostatnich lat / pytajcie o kuligi 2 dniowe w Zakopanym, Pieninach czy w G. Świętokrzyskich /
15.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Bystra - Szczyrk - Biały Krzyż - Wisła Malinka -przejazd obok skoczni narciarskiej, na której Adam
Małysz stawiał swoje pierwsze kroki jako skoczek, Wisła Czarne- przejazd zaprzęgami konnymi/saniami z pochodniami malowniczą trasą
wzdłuż Białej Wisełki, ognisko w góralskiej watrze /przy kolacji przygrywa, bawi i opowiada kawały – grajek ludowy/, powrót
spacerkiem do autokaru około 10 minut. Powrót do szkoły około godz. 21.00
MENU UJĘTE W KOSZCIE: pieczona wieprzowina ok. 200 gram/os.. grzaniec, kapusta zasmażana z grzybami, pieczywo, dodatki,
chrzan, musztarda, ketchup, tacki, sztućce jednorazowe, herbata, ZIMNA PŁYTA: 3 rodzaje wędlin /z dzika, sarny i jelenia/, 3 rodzaje
serów wędzonych i pleśniowych.
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, pochodnie, grajek-bajarz, ognisko z
kolacją.
15 - 29 osób
30 - 44 osób
45 - 89 osób
90 - … osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

169,00 zł/os.
149,00 zł/os.
129,00 zł/os.
124,00 zł/os.

Dopłaty: Kapela góralska 600 zł/ za 2 godz.

Uwaga! Imprezę możemy organizować bez względu na warunki pogodowe. Zarówno sanie/wozy z wymoszczonymi kocami
ławeczkami jak i koliba góralska jest ciepła i oczywiście zadaszona.

K 11. K U B A L O N K A 1 dzień / Z i e l o n y lub biały k u l i g pod szczytami Beskidów /
a do tego kwaśnica z żebrami, karczek z grilla, oscypek na gorąco z żurawiną – godać dalij? ale
jako chcecie Panocki spróbować to musicie przyjechać hej!
14.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Kubalonka - przejazd zaprzęgami konnymi/saniami z pochodniami pod szczytami Beskidów do
koliby, tam 2 godzinna biesiada z kapelą góralską w cenie, grają do tańca, opowiadają kawały i umilają pobyt góralskimi przyśpiewkami.
Przejazd zaprzęgami do autokaru. Powrót do szkoły około godz. 21.00
MENU UJĘTE W KOSZCIE: przystawka - oscypek z grilla z żurawiną, przegryzka - chleb ze szpyrkami i ogórek kiszony, zupa jak się
patrzy – żurek, z chlebem lub do wyboru kwaśnica z żebrem i ziemniakami, danie główne - karczek z grilla + chleb, ketchup,
musztarda, zapitka normalno - herbata z zielin, zapitka z ogniem w gardle - grzaniec ( grzane wino) / powrót z pochodniami do
autokaru i przejazd do Bielska.
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, pochodnie, 4 osobowa kapela,
ognisko z kolacją.
15 – 29 osób płatnych 205,00 zł/os.

30 - 44 osób płatnych
45 - 89 osób płatnych
90 - … osób płatnych

195,00 zł/os.
175,00 zł/os.
169,00 zł/os.

Imprezę możemy organizować bez względu na warunki pogodowe zarówno wozy z wyściełanymi kocami ławeczkami są zadaszone jak i
koliba góralska jest ciepła i oczywiście zadaszona.

K 12. T A R N O W S K I E GÓRY 1 dzień
600 metrów w łodziach w Sztolni Czarnego Pstrąga, spotkanie ze Skarbnikiem w Kopalni
Srebra, śląski obiad jak się patrzy / rolada, kluski i modra kapusta / oraz dżungla i małe
oceanarium w palmiarni w Gliwicach. Oferta z o b i a d e m w cenie!!!
8.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Tarnowskie Góry - po przyjeździe do pięknego bukowego parku, 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.

16.
Przejazd do Kopalni Srebra – zwiedzanie rozpoczniemy od ekspozycji historycznej na powierzchni, następnie 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 fascynującą historię. Po powrocie na powierzchnię z pilotem
zobaczymy Skansen Zabytkowych Maszyn Parowych i udamy się na uroczysty śląski obiad w kameralnej restauracji ”Pod Aniołem”.
Przejazd do Gliwic, gdzie wspólnie z przewodnikiem zobaczymy „dżunglę” i „oceanarium” w tamtejszej palmiarni. 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 zgodnie z ofertą, istnieje możliwość za dopłatą korekty menu/.
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

239,00 zł/os.
229,00 zł/os.
218,00 zł/os.
198,00 zł/os.
193,00 zł/os.

K 13. K R A K Ó W 1 dzień
Rejs statkiem po Wiśle, teatr, opera lub kabaret , k o l a c j a w cenie...
11.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków – po przyjeździe spacer z pilotem po starym, żydowskim Kazimierzu i czas wolny na
Rynku Starego Miasta. Następnie spektakl w teatrze, operze lub kabaret /zgodnie z wyborem klienta/. Finałem wieczoru będzie rejs
po Wiśle i na życzenie Klienta uroczysta kolacja w jednej z krakowskich restauracji. 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, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofercie, dodatkowych przewodników w
zwiedzanych obiektach, godzinny rejs, wyżywienie / kolacja zgodnie z ofertą, szczegóły w biurze/.
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

255,00 zł/os.
245,00 zł/os.
215,00 zł/os.
175,00 zł/os.
169,00 zł/os.

Dopłaty: /./ Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualna zmianą programu imprezy turystycznej, /./ bilet do teatru, opery lub na
kabaret, ale uwaga – rezerwacje w okolicach Dnia Nauczyciela należy dokonywać najpóźniej do 15 września. Ceny 22-140zł/os. Uwaga: kolejność
realizacji programu zależy od dostępności i czasu trwania wybranego spektaklu. Szczegóły dot. repertuarów dostępne w biurze.

WYCIECZKI D W U D N I O W E:
K 15. K R A K Ó W, O J C Ó W 2 dni
Tajemnice Kazimierza, Muzeum Fabryki Schindlera, kabaret, Piwnica pod Baranami lub
dowolny teatr i uroczysta kolacja oraz Maczuga Herkulesa
I dzień: 9.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków /po drodze dla chętnych przystanek w Kalwarii Zebrzydowskiej i spacer z
przewodnikiem po sanktuarium/. Spotkanie z przewodnikiem krakowskim, przejście na Kazimierz – starą, żydowską dzielnicę Krakowa,

zwiedzenie najnowszego krakowskiego muzeum – Muzeum Fabryki Schindlera, następnie dobra kolacja w jednej z krakowskich
restauracji, później czas wolny. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
II dzień: wykwaterowanie, śniadanie. Przejazd do Ojcowa - Jaskinia Wierzchowska, Zamek na Pieskowej Skale /dziedziniec, ogrody/,
czas wolny np. na kawę w kawiarence na baszcie, spacer pod Maczugę Herkulesa i pamiątkowe zdjęcie. 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 /1 śniadanie /, 1 nocleg hotel**, pokoje 2-3 os. z łazienkami/.
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

379,00 zł/os.
359,00 zł/os.
325,00 zł/os.
279,00 zł/os.
274,00 zł/os.

Dopłaty: /./ Kolacja w lokalu - koszt uzależniony jest od WYBORU KLIENTA, ceny już od 39 zł/os., /./ dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z
ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej. /./ Bilet do teatru lub na kabaret, koszt 35-120 zł/os., ale uwaga – rezerwacje w okolicach Dnia
Nauczyciela należy dokonywać najpóźniej do 15 września /repertuar dostępny w biurze/, pokój 1 - osobowy - 90 zł/os./noc.

17.

K 43. „Ś C I E Ż K A W O B Ł O K A C H” – Polskie i czeskie GÓRY STOŁOWE - 2 dni.
Pytajcie o super wersje tej samej wycieczki z R A F F T I N G I E M w Bardzie Śl.

KILKA SŁÓW WYJAŚNIENIA: „Ścieżka w obłokach” znajduje się w Czechach na wysokości Gór Stołowych tuż przy granicy z
Polską i jako atrakcja w czasie typowej wycieczki zagranicznej powinna być w części katalogu z takimi właśnie wycieczkami
ale ponieważ 80% tej konkretnej wycieczki to jednak Polska, zdecydowaliśmy się umieścić ją właśnie w otoczeniu wycieczek
w Góry Stołowe. Co to jest „Ścieżka w obłokach” lub „Ścieżka w chmurach” ? jak mawiają inni ?

Ścieżka w obłokach to efekt ciężkiej pracy i zaciętości czeskich inżynierów. 5 grudnia 2015 roku mogli oni stwierdzić: „Warto było!”. To właśnie wtedy ta wyjątkowa budowla została przedstawiona wszystkim w całej swej okazałości.
Czesi mogą mieć prawdziwy powód do dumy, a narciarski rejon Dolní Morava, praktycznie graniczący z Polską (czym jest
bowiem pokonanie 19 kilometrów z Międzylesia), zyskał dodatkową atrakcję. I to nie byle jaką. Stezka v oblacích to budowla niezwykła. Wzniesiono ją na wysokości 1116 m. n.p.m. na szczycie Slamnik, tuż obok górnej stacji kolejki Sněžník. Całość
ma wysokość około 55 metrów, a ze szczytu rozpościera się piorunujący widok na dolinę Dolnej Morawy, sporą część Jeseników oraz Orlické hory, zaś przy dobrej widoczności można dostrzec zarys Karkonoszy z charakterystyczną Śnieżką. Trudno
tę konstrukcję nazwać klasyczną wieżą widokową. Jest to raczej przepiękne połączenie trzech wież, promenady i… zjeżdżalni, ale o niej później. Obiekt jest wykonany z drewna modrzewiowego i stali. Wznosi się ponad porastającym górę świerkowym lasem. Wędrując po tej ścieżce w drodze na szczyt pokonujemy odległość 750 metrów oraz 38 m przewyższenia. Kładka jest tak skonstruowana, żeby była dostępna cały rok także dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi – spokojnie
można pokonać całą trasę z wózkiem. Ścieżka w obłokach niesie za sobą także wartość edukacyjną. Na trasie zainstalowano
15 tablic informacyjnych, z których można poznać historię tego miejsca oraz najciekawszych atrakcji w okolicy. Drogę między poszczególnymi „piętrami” można pokonać także w rękawie z siatki (w obie strony), a z góry na dół można zjechać w
101-metrowej stalowej rurze z okienkami (tzw. tobogan). W Internecie jest sporo filmików pokazujących tę wspaniałą budowlę, zapraszamy do ich obejrzenia – a potem dzwońcie, zabierzemy tam Was i Waszych Przyjaciół, uczniów, kolegów, koleżanki i całą rodzinę.

I dzień:

7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ 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 odwiedzając ymi, 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,
obiadokolacja, nocleg.

II dzień:

śniadanie, wykwaterowanie. 9.00 Przejazd w rejon Dolnej Morawy, przekraczamy granicę, niezbędny jest dowód osobisty lub paszport
aktualny jeszcze przez 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy. Kolejką linową Śnieżnik wyjeżdżamy na szczyt Slamnika a potem już
tylko czeka nas zastrzyk adrenaliny na „Spacerze w chmurach”, opis atrakcji powyżej, w zależności od warunków pogodowych możemy
później odpocząć bezpośrednio obok wieży, górnej stacji wyciągu lub podejść do schroniska. Następnie zjeżdżamy kolejką do
oczekującego na dole autokaru i wracamy do kraju. 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 i Bagaż, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe w kraju i zagranicą, bilety wstępów ujęte w ofercie,
dodatkowych przewodników w zwiedzanych obiektach, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, nocleg.
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

484,00 zł
464,00 zł
414,00 zł
354,00 zł
344,00 zł

UWAGA:
 Natomiast aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić wycieczkę, możemy zmienić program 1 dnia i w zamian Kopalni Złota i Kłodzka
możemy zrealizować RAFFTING w Bardzie Śląskim / zamiennie w razie niepogody zobaczymy twierdzę Srebrna Góra

18.

K 16. Z A K O P A N E 2 dni
Do wyboru baseny termalne w Chochołowie, Białce, Bukowinie Tatrzańskiej lub w Szaflarach +
Krupówki i uroczysta kolacja w u gaździny w Poroninie
I dzień: 8.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ do wyboru: Termy w Chochołowie, Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska lub Szaflary
- 2 godz. kąpieli w zespole basenów termalnych. Przejazd do Zakopanego - spacer z przewodnikiem, podczas którego zobaczymy:
Jaszczurówkę, Wielką Krokiew, Kościółek i cmentarz na Pęksowym Brzyzku, wyjazd kolejką na Gubałówkę, zejście do centrum
Zakopanego i czas wolny na Krupówkach. Przejazd do pensjonatu w Poroninie i uroczysta kolacja do wyboru menu:
 Wersja 1: rosół, filet z kurczaka lub kotlet schabowy z ziemniaczkami i surówką a do tego sernik, kawa lub herbata i lampka
wina, mini rozgrywki integracyjne /ping-pong, bilard/;
 Wersja 2: / na swojską nutę / : kita wieprzowa z grilla z kapustą zasmażaną, pieczywem i dodatkami oraz przystawka z wędlin,
serów wędzonych i warzyw, mini rozgrywki integracyjne / ping-pong, bilard /;
*przy wcześniejszej rezerwacji możliwość zorganizowania wieczorku tanecznego, ogniska.
II dzień: wykwaterowanie, śniadanie. Przejazd do Zakopanego i do wyboru 2 wersje wycieczki:
 Wersja 1 - Krzeptówki, Dolina Kościeliska, Jaskinia Mroźna, Ornak.
 Wersja 2 - Krupówki, Dolina Chochołowska, wywierzyska, schronisko w Dolinie Chochołowskiej i Chochołów. 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 /1 śniadanie,1 uroczysta kolacja lub kolacja regionalna/, 1 nocleg /pensjonat,
pokoje 2-3-4 os. z łazienkami/.
13 - 17 osób płatnych 389,00 zł/os.
18 - 29 osób płatnych 379,00 zł/os.
30 - 39 osób płatnych 339,00 zł/os.
40 - 64 osób płatnych 299,00 zł/os.
65 - 90 osób płatnych 293,00 zł/os.
Dopłaty: /./ Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, /./ kapela góralska do kolacji
600zł za 2,5 godz., /./ Zielony/biały kulig: półtorej godziny po turniach poronińskich 40 zł/os., /./ pokój 1 -osobowy – 90 zł/os./noc.

K 47. T O R U Ń - G N I E Z N O – B I S K U P I N 2 dni

Muzeum Żywego Piernika, Podziemia Bazyliki Gnieźnieńskiej oraz osada słowiańska w
Biskupinie
I dzień: 6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ – około 12.00 Toruń - w programie spacer z pilotem po najpiękniejszym Starym
Mieście w Polsce ze średniowiecznymi murami obronnymi, ruinami zamku krzyżackiego a następnie zwiedzanie Muzeum Domu
Mikołaja Kopernika i zaskakującego w formie Muzeum Żywego Piernika, Ratusz z Muzeum Okręgowym, Pomnik Mikołaja Kopernika,
Dwór Artusa, Bazylika katedralna , zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
II dzień: 7.00 śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd do Biskupina. Około 10.00 z przewodnikiem zwiedzamy Muzeum Biskupińskie oraz
cały kompleks Osady Biskupińskiej, obecnie w Europie nie ma podobnej rekonstrukcji na taką skalę w miejscu autentycznych wykopalisk.
13.00 Przejazd do Gniezna. 14.00 Zwiedzanie Gniezna rozpoczynamy od Muzeum Katedralnego na wzgórzu gnieźnieńskim. W samej
bazylice zobaczymy natomiast: Nawę główną wraz z bocznymi kaplicami, Podziemia Bazyliki ze szczątkami fundamentów poprzednich

budowli , poprzedniczek obecnej Bazyliki, Drzwi Gnieźnieńskie oraz przepiękną panoramę Gniezna z wieży Bazyliki. 17.00 wyjazd do
szkoły. Powrót planujemy około godz. 22.00-23.00
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 hotel*/** pokoje 2/3 os z łazienkami.
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

545,00 zł
515,00 zł
485,00 zł
415,00 zł
405,00 zł

Dopłaty: /./dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, /./ pokój 1 -osobowy - 90 zł/os.

K 17. K R A K Ó W, B O C H N I A 2 dni
Integracja w Centrum Kongresowym BOREK - gry, zabawy, grill, p a i n t b o l l, jazda konna
I dzień: 9.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Kalwaria Zebrzydowska - w ramach przystanku zwiedzanie klasztoru. Przejazd do Bochni
– zwiedzanie kopalni soli trasą turystyczną, wzbogaconą o podziemną przeprawę promową – najnowszą atrakcję w kopalni, wyjazd na
powierzchnię i przejazd do Borku. Centrum Kongresowe Borek, to wymarzone miejsce na czynne spędzenie czasu, także dla dorosłych.
Pod okiem instruktorów uczestnicy biorą udział w szeregu gier, zabaw i konkurencji zręcznościowych. Zawody kończy wręczenie nagród
i wyróżnień a później zapraszamy na uroczystą kolację w formie grilla. Nocleg w zależności od terminu zamówienia /w obiekcie
hotelowym albo w bardzo wygodnych domkach/.
19.
II dzień: wykwaterowanie, śniadanie. Przejazd do Krakowa - rejs statkiem po Wiśle i zwiedzanie miasta od strony rzeki, wejście na
Wawel /Krypta Srebrnych Dzwonów/ i przepiękna ekspozycja podziemna Wawel Zaginiony, następnie przejście na Kazimierz - dawną
żydowską dzielnicę Krakowa, czas wolny na Rynku Starego Miasta. 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 /1 śniadanie, 1 kolacja w formie grilla/, 1 nocleg obiekt hotelowy pok. 4 os.. plus
domki 4-6 os. w Borku lub hotel* w Bochni pokoje: 2,3,4 os. z łazienkami.
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

419,00 zł/os.
399,00 zł/os.
359,00 zł/os.
319,00 zł/os.
313,00 zł/os.

Dopłaty: Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, /./ pokój 1 os. – 90 zł/os./noc 17.

K 18. W R O C Ł A W 2 dni
AFRYKARIUM hit 2016 lub H Y D R O P O L I S hit 2017, Ostrów Tumski i zamek w Brzegu
I dzień: 7.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ po drodze do Wrocławia zwiedzamy renesansowy zamek w Brzegu, przejazd do
Wrocławia gdzie najpierw zobaczymy do wyboru AFRYKARIUM lub HYDROPOLIS, następnie Ogród japoński, później przejdziemy pod
Halę 1000 lecia na pokaz multimedialny wrocławskich, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, uroczysta kolacja i nocleg.
Menu kolacji ujęte w koszcie: zupa pomidorowa lub rosół do wyboru, filet z kurczaka lub kotlet schabowy, ziemniaki lub frytki,
zestaw surówek, kawa lub herbata, szarlotka lub sernik, lampka wina
II dzień: wykwaterowanie, śniadanie. Dalsze zwiedzanie Wrocławia - Ostrów Tumski kraina kanałów, wysepek i kościołów, spacer z
pilotem nowym bulwarem nad Odrą a później po Starym Mieście - słynny pręgierz, zaczarowane krasnale, piękny ratusz i
kamieniczki: Jasiu i Małgosia, chwila czasu dla grupy na kawę, zakup pamiątek i zdjęcia. 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 /1 śniadanie, 1 uroczysta kolacja /, 1 nocleg /pokoje 2-3 os. z umywalkami/.
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

419,00 zł/os.
399,00 zł/os.
359,00 zł/os.
319,00 zł/os.
313,00 zł/os.

Dopłaty: /./ Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, np. Panorama Racławicka 30
zł/os., /./ zmiana lokalu lub menu – indywidualna kalkulacja, /./ pokój 1 os. – 90 zł/os./noc.

K 19. W A R S Z A W A 2 dni

Muzeum C h o p i n a, Wiszące Ogrody, Muzeum Powstania Warszawskiego, Powązki... a może
nowe Muzeum Katyńskie lub POLIN - monumentalne Muzeum Żydów Polskich ?/
I dzień: 5.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Warszawa - w programie: Zamek Królewski – klasyczna trasa turystyczna
/przewodnik i indywidualne systemy słuchawkowe/ , Muzeum Powstania Warszawskiego /ta część programu możliwa do realizacji
tylko przy rezerwacjach robionych z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem/, spacer z pilotem po Starym Mieście od Kolumny Zygmunta po
Pałac Prezydencki, czas wolny na Starówce, przejazd do hotelu i obiadokolacja z lampką wina, nocleg.
II dzień: wykwaterowanie, śniadanie /szwedzki stół/. Dalsze zwiedzanie stolicy - Powązki Stare i Nowe, Wiszące Ogrody na dachu UW,
oraz najnowsze i najbardziej atrakcyjne multimedialne muzeum europejskie w tej kategorii Muzeum Chopina / zamiennie Wilanów,
Łazienki, Muzeum Żydów Polskich, taras widokowy Stadionu Narodowego ?/. 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 /1 śniadanie, 1 uroczysta obiadokolacja /, 1 nocleg hotel*/**,pokoje 2-3 os. z
łazienkami/.
13 - 17 osób płatnych 519,00 zł/os.
18 - 29 osób płatnych 499,00 zł/os.
30 - 39 osób płatnych 459,00 zł/os.
40 - 64 osób płatnych 399,00 zł/os.
65 - 90 osób płatnych 393,00 zł/os.
Dopłaty: /./ Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, /./ zmiana menu obiadokolacji –
indywidualna kalkulacja, /./ pokój 1 os. – 90 zł/os./noc

20.

K 20. S A N D O M I E R Z i KAZIMIERZ DOLNY 2 dni HIT 2016,2017, 2018
Śladami Ojca Mateusza, podziemna trasa turystyczna i rajd meleksami do lessowego wąwozu a
na koniec rejs statkiem po Wiśle / możliwość połączenia z d e g u s t a c j ą wina i zwiedzaniem
jednej z okolicznych w i n n i c /
I dzień: 6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Kazimierz Dolny – bardzo atrakcyjny 4-ro godzinny program zwiedzania z
przewodnikiem miejskim od rynku i starej studni po ruiny Zamku Kazimierzowskiego włącznie, rejs statkiem po Wiśle, rajd meleksami
do zabytkowych spichlerzy i lessowego wąwozu i rejs statkiem po Wiśle. Przejazd do pensjonatu i obiadokolacja z lampką wina,
nocleg.
II dzień: wykwaterowanie, śniadanie. Przejazd do Sandomierza i równie atrakcyjna co w Kazimierzu 4-ro godzinna trasa turystyczna z
przewodnikiem miejskim „Śladami Ojca Mateusza” od Podziemnej trasy turystycznej począwszy po Bramę Opatowską włącznie, czas
wolny na rynku. 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 /1 śniadanie, 1 obiadokolacja /, 1 nocleg /pensjonat pokoje 2-3 os. z łazienkami/.
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

469,00 zł/os.
449,00 zł/os.
409,00 zł/os.
359,00 zł/os.
354,00 zł/os.

Dopłaty: /./ Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, /./ zmiana menu obiadokolacji –
indywidualna kalkulacja, /./ pokój 1 os. – 90 zł/os./noc

K 21. G ó r y S t o ł o w e 2 dni
Kopalnia Złota w Złotym Stoku, podziemne labirynty Twierdzy Kłodzkiej, Kaplica Czaszek i
Błędne Skały / możliwość połączenia ze „S p a c e r e m w c h m u r a c h”
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Paczków – polskie Carcassone, zwiedzanie murów obronnych. Przejazd do
Złotego Stoku i Kopalnia Złota – tajemnicze podziemne wyrobiska, piękna i niedoceniana atrakcja turystyczna, Kłodzko – podziemne
labirynty w Twierdzy lub opcja „podziemna trasa turystyczna 1000 lecia” przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja z lampką
wina /możliwość zorganizowania wieczornego spotkania lub grilla z muzyką w zależności od miejsca zakwaterowania/, nocleg.
II dzień: wykwaterowanie, śniadanie. Przejazd do Wambierzyc – zwiedzanie Bazyliki oraz ruchomej szopki, przejazd do Czermnej –
Kaplica Czaszek, następnie Błędne Skały lub do wyboru Szczeliniec Wielki /w zależności od warunków pogodowych/, na koniec spacer
po jednym z parków zdrojowych i czas wolny 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, wyżywienie /1 śniadanie, 1 obiadokolacja/, 1 nocleg – pensjonat, pokoje 2-3 os. z łazienkami/.
13 – 17 osób
18 – 29 osób
30 – 39 osób
40 – 64 osób
65 – 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

419,00 zł/os.
405,00 zł/os.
365,00 zł/os.
319,00 zł/os.
312,00 zł/os.

Dopłaty: /./ Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, /./ zmiana menu
obiadokolacji – indywidualna kalkulacja, /./ dopłata do grilla 40 – 90 zł/os., /./ a może - Skalne Miasto w Czechach /zamiast
Błędnych Skał lub Szczelińca/ - dopłata 35 zł/os., /./ pokój 1 os. – 90 zł/os./noc
Pytajcie o integracyjny R A F F T I N G w Bardzie Śląskim, jest to świetna zabawa nawet dla rodzin z małymi dziećmi. Uwaga - w
ofercie posiadamy 4 inne wersje wycieczki w GÓRY STOŁOWE

K 22. SZLAK O R L I C H GNIAZD 2 dni
Dolina Prądnika, Grota Łokietka, Jaskinia Wierzchowska, zamki: Mirów, Bobolice i
Ogrodzieniec
I dzień: 8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Przejazd i zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej Górnej, następnie Ojców i Jaskinia
Łokietka, przejście przez Bramę Krakowską, ruiny zamku Kazimierzowskiego, przejazd pod Maczugę Herkulesa, Zamek na Pieskowej
Skale /dziedziniec i baszta/, czas wolny w kawiarence na baszcie. Przejazd do pensjonatu i obiadokolacja z lampką wina /w zależności
od terminu rezerwacji oraz od umiejscowienia pensjonatu możliwość organizacji ogniska lub wieczorku tanecznego, natomiast jeżeli
grupa zechce wrócić na nocleg do Krakowa – proponujemy HOTEL**/, nocleg.
21.
II dzień: wykwaterowanie, śniadanie. Zwiedzanie zamków/ruin zamków w Mirowie, Bobolicach i Ogrodzieńcu. 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 /1 śniadanie, 1 obiadokolacja/, 1 nocleg /pensjonat, pokoje 2-3 os. z łazienkami/.
13 - 17 osób płatnych 399,00 zł/os.
18 - 29 osób płatnych 379,00 zł/os.
30 - 39 osób płatnych 349,00 zł/os.
40 - 64 osób płatnych 309,00 zł/os.
65 - 90 osób płatnych 302,00 zł/os.
Dopłaty: /./ Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, /./ zmiana menu obiadokolacji –
indywidualna kalkulacja, /./ pokój 1 os. – 90 zł/os./noc.

Uwaga - w ofercie posiadamy 4 wersje tej wycieczki, możemy także zwiedzać region Orlich Gniazd od strony Częstochowy ze
zwiedzaniem klasztoru na Jasnej Górze, szczegóły do ustalenia w biurze.

K 23. P I E N I N Y 2 dni
Do wyboru baseny termalne w Chochołowie, Białce, Bukowinie Tatrzańskiej lub w Szaflarach a
potem Zamek w Czorsztynie, przeprawa gondolowa do Zamku w Niedzicy, Wąwóz Homole
I dzień: 8.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ do wyboru Chochołów, Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska lub Szaflary 2 godz. kąpieli w zespole basenów termalnych. Przejazd do Czorsztyna - zwiedzanie ruin zamku i przeprawa gondolami lub statkiem
pod zamek w Niedzicy, spacer po zaporze. Przejazd do pensjonatu, obiadokolacja z lampką wina, nocleg.
*w zależności od terminu rezerwacji oraz obiektu istnieje możliwość organizacji wieczorku tanecznego lub ogniska.
II dzień: wykwaterowanie, śniadanie. Przejazd do Wąwozu Homole - krótka trasa górska. Powrót do Szczawnicy, wizyta w pijalni wód
mineralnych połączona z ich degustacją, spacer z pilotem po zabytkowej części uzdrowiska. Czas wolny dla grupy na kawę, zdjęcia i
zakup pamiątek. 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 /1 śniadanie, 1 obiadokolacja/, 1 nocleg /pensjonat, pokoje 2-3-4 os. z
łazienkami/.
13 - 17 osób płatnych 399,00 zł/os.
18 - 29 osób płatnych 379,00 zł/os.
30 - 39 osób płatnych 339,00 zł/os.

40 - 64 osób płatnych 299,00 zł/os.
65 - 90 osób płatnych 292,00 zł/os.
Dopłaty: /./ Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, /./ zmiana menu obiadokolacji –
kalkulacja indywidualna, /./ kapela góralska do obiadokolacji 600 zł, za 2,5 godz. /./ pokój 1 -osobowy – 90 zł/os./noc.

Uwaga - w ofercie posiadamy 6 wersji wycieczki w Pieniny, szczegóły do ustalenia w biurze.

K 24. GÓRY Ś W I Ę T O K R Z Y S K I E 2 dni
Zespół Jaskiń w Kadzielni, Nagłowice, Oblęgorek i sabat czarownic …
/ polecamy także: Wystawę Leonardo da Vinci, nowego „Kopernika” i Oceanikę /
I dzień: 7.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Nagłowice – Dworek Mikołaja Reja, Chęciny - zwiedzanie Zamku Królewskiego, zamek
przeszedł gruntowny remont wraz z całym podzamczem, dla grup powyżej 35 osób pokazowe strzelanie z armat i przymierzanie zbroi
rycerskich, Dworek Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku /nieczynny w poniedziałki/. Przejazd do pensjonatu, uroczysta obiadokolacja z
lampką wina, nocleg.
II dzień: wykwaterowanie, śniadanie. Przejazd i wejście na Święty Krzyż - zwiedzanie klasztoru, Muzeum Misyjnego, podziemnych krypt
Wiśniowieckich. Podczas zejścia do autokaru zobaczymy Gołoborze - unikatowe zjawisko przyrodnicze na skalę europejską. Na koniec
przejazd do Kadzielni gdzie zobaczymy najnowszy udostępniony w Polsce zespół jaskiń. 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 /1 śniadanie, 1 uroczysta obiadokolacja/, 1 nocleg /pensjonat, pokoje 2-3-4 os. z
łazienkami/.
13 - 17 osób płatnych 459,00 zł/os.
18 - 29 osób płatnych 439,00 zł/os.
30 - 39 osób płatnych 399,00 zł/os.
40 - 64 osób płatnych 359,00 zł/os.
65 - 90 osób płatnych 349,00 zł/os.
22.
Dopłaty: /./ Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, /./ zmiana menu obiadokolacji –
kalkulacja indywidualna, /./ pokój 1 -osobowy – 90 zł/os./noc.

W ZALEŻNOŚCI OD DATY REZERWACJI / PENSJONATU, OŚRODKA CZY HOTELU/ MOŻEMY ZAPROPONOWAĆ UROCZYSTĄ
WIECZEŻĘ W REGIONALNEJ KARCZMIE A WIECZOREM ZIELONY/BIAŁY KULIG Z PRAWDZIWEGO ZDAŻENIA

K 25. W R O C Ł A W, GÓRY STOŁOWE oraz CZESKIE S K A L N E MIASTO 2 dni
Afrykarium lub H y d r o p o l i s, Ostrów Tumski, Skalne Miasto i rejs tratwami w Czechach
I dzień: 6.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Wrocław – do wyboru: Afrykarium lub Hydropolis spacer po Ostrowie Tumskim, czas
wolny dla grupy /dla chętnych za dopłatą Panorama Racławicka /. Przejazd do hotelu w rejonie Gór Stołowych, zakwaterowanie.
Wieczorem obiadokolacja w formie imprezy integracyjnej z grillem, nocleg.

Menu kolacji integracyjnej ujęte w koszcie:

Karczek, kiełbasa i kaszanka z rusztu, sałatka grillowa, smalec babuni, ogórki kiszone, pieczywo, dodatki /ketchup, musztarda/,
kawa/herbata, jednorazowa zastawa stołowa.
II dzień: wykwaterowanie, śniadanie. Przejazd do Wambierzyc - zwiedzanie Bazyliki oraz ruchomej szopki. Przejazd do Czech i spacer
po Skalnym Mieście oraz rejs tratwami po skalnym jeziorku. 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/KL, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, bilety wstępów ujęte w ofe rcie, dodatkowych
przewodników w zwiedzanych obiektach, wyżywienie /1 śniadanie, 1 obiadokolacja w formie grilla /, 1 nocleg hotel*/** pokoje 2/3 os. z
łazienkami/.
13 - 17 osób płatnych 569,00 zł/os.
18 - 29 osób płatnych 509,00 zł/os.
30 - 39 osób płatnych 449,00 zł/os.
40 - 64 osób płatnych 399,00 zł/os.
65 - 90 osób płatnych 389,00 zł/os.
Dopłaty: /./ Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, /./ zmiana menu obiadokolacji –
kalkulacja indywidualna, /./ pokój 1 -osobowy – 90 zł/os./noc.

WYCIECZKI T R Z Y D N I O W E:

UWAGA – PROGRAM WSZYSTKICH WYCIECZEK 3-DNIOWYCH DLA NAUCZYCIELI ZAKŁADA, ŻE PAŃSTWO JAKO NAUCZYCIELE MOŻECIE
WYJECHAĆ ZE SZKOŁY NIE WCZESNIEJ NIŻ OKOŁO GODZ. 14.00 W PIĄTEK I TAK TEŻ JEST PRZYGOTOWANA OFERTA, NATOMIAST
DLA WSZYSTKICH MOGĄCYCH WYJECHAĆ PIERWSZEGO DNIA JUŻ W GODZINACH RANNYCH INDYWIDUALNIE DOPRACUJEMY KAŻDĄ
OFERTĘ.

K 44. T O R U Ń - G N I E Z N O – B I S K U P I N 3 dni
Muzeum Żywego Piernika, Podziemia Bazyliki Gnieźnieńskiej oraz osada słowiańska w
Biskupinie
I dzień: 6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ – około 12.00 Toruń - w programie spacer z pilotem po najpiękniejszym Starym
Mieście w Polsce ze średniowiecznymi murami obronnymi, ruinami zamku krzyżackiego i Ratuszem, a następnie zwiedzanie Muzeum
Domu Mikołaja Kopernika i zaskakującego w formie Muzeum Żywego Piernika, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie i dalsze zwiedzanie Torunia , Ratusz z Muzeum Okręgowym, Pomnik Mikołaja Kopernika, Dwór
Artusa, Bazylika katedralna. Wyjazd do Biskupina. Około 14.00 z przewodnikiem zwiedzamy Muzeum Biskupińskie oraz cały kompleks
Osady Biskupińskiej, obecnie w Europie nie ma podobnej rekonstrukcji na taką skalę w miejscu autentycznych wykopalisk. Przejazd do
Gniezna. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie Gniezna rozpoczynamy od Muzeum Katedralnego na wzgórzu gnieźnieńskim. W samej
bazylice zobaczymy natomiast: Nawę główną wraz z bocznymi kaplicami, Podziemia Bazyliki ze szczątkami fundamentów poprzednich
budowli , poprzedniczek obecnej Bazyliki, Drzwi Gnieźnieńskie oraz przepiękną panoramę Gniezna z wieży Bazyliki. Następnie przejście
do Muzeum Początków Państwa Polskiego, chwila czasu wolnego i wyjazd do szkoły. Powrót planujemy około godz. 21.00-22.00
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
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

775,00 zł
745,00 zł
665,00 zł
595,00 zł
585,00 zł

Dopłaty: /./ dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, /./ pokój 1 -osobowy - 90
zł/os./noc

23.

K 45. T O R U Ń – 3 dni / Dom Mikołaja Kopernika /– G D A Ń S K / Muzeum II
wojny Światowej /– M A L B O R K - / największy polski zamek, 6 x większy od
Wawelu /
I dzień: 5.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Toruń - w programie spacer z pilotem po najpiękniejszym Starym Mieście w
Polsce ze średniowiecznymi murami obronnymi, ruinami zamku krzyżackiego i Ratuszem, a następnie zwiedzanie Muzeum Domu
Mikołaja Kopernika i zaskakującego w formie Muzeum Żywego Piernika. Popołudniu wyjazd w stronę Gdańska, zakwaterowanie w
ośrodku, obiadokolacja, nocleg.
II dzień: śniadanie. Gdańsk – zwiedzanie tego dnia rozpoczynamy od MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ, miejsca gdzie zebrano na
ekspozycji 3 piętra pod ziemią historię nazizmu na całym świecie. Twórcy wystawy głównej zadbali i to by przekaz poszczególnych części
wystawy był na poziomie najwyższych osiągnieć multimedializmu w XXI wieku. Następnie spacer z pilotem po Starym Mieście /Żuraw,
Zielona Brama, Długi Targ, Złota Kamienica, Ratusz, 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 największego polskiego zamku, którego
mury obronne mają długość 4 km - Zamku Krzyżackiego z XIV w. – i jednocześnie jednej 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 785,00 zł
18 - 29 osób płatnych 725,00 zł
30 - 39 osób płatnych 675,00 zł

40 - 64 osób płatnych 625,00 zł
65 - 90 osób płatnych 615,00 zł

Dopłaty: /./ dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, /./ pokój 1 -osobowy - 90
zł/os./noc

K 46 Zamość, Kurozwęki, Ujazd - 3 dni
Kraina zamków, pałaców oraz zwiedzanie winnicy, d e g u s t a c j a wina i serów
I dzień
7.00 zbiórka, spotkanie z pilotem i wyjazd do Zamościa. Po drodze planujemy 1-2 przerwy na rozprostowanie nóg, wc, kawę lub
możliwość zjedzenia II-go śniadania. 13.00 przyjazd do Zamościa, zwiedzanie z przewodnikiem: Muzeum Zamojskie, Starówkę, Rynek
Solny, Synagogę, Ratusz, Nadszaniec – Fort i Podziemna Trasa Turystyczna, Przejazd do hotelu, Zakwaterowanie, obiadokolacja – zupa i
drugie danie i nocleg
II dzień
8.00 śniadanie 9.00 wykwaterowanie i przejazd do KUROZWĘK. 11.30 Kurozwęki – bardzo atrakcyjny 2,5 godzinny program zwiedzania
z przewodnikiem: Pałac w Kurozwękach, zwiedzimy lochy, ekspozycję pałacową, muzeum „Skarby Narodu” z pamiątkami rodu
Popielów i obrazami Józefa Czapskiego, krużganki, oraz wjedziemy specjalnymi wozami do zagrody w 80 bizonami /, 14.00 przejazd do
wybranej winnicy, 15.30 zwiedzanie winnicy w rejonie Sandomierza, degustacja wina oraz regionalnych serów. Szczegóły poniżej:
Przykładowy przebieg wizyty w winnicy:

Zwiedzanie winnicy w towarzystwie jej pracownika, czasem udaje się iż oprowadza nas jej właściciel, w czasie takiego
zwiedzania możemy w zależności od pory roku zobaczyć jak wygląda sama winnica, a także usłyszeć jak uprawia się winorośl



W czasie degustacji możemy spróbować 3 rodzajów win produkowanych w danej winnicy, w każdej z nich mamy do czynienia z różnymi gatunkami i rodzajami win, i tak w zależności od aktualnych zapasów w winnicy mogą to być wina wytrawne,
półwytrawne i półsłodkie, białe, czerwone i różowe. Samą degustację wina wzbogacimy o degustację regionalnych serów, wędlin, pieczywa oraz o wiedzę na temat produkcji wina, jego leżakowania i wszelkich ciekawostek z tym związanych



Średni czas zwiedzania to od 1-1,5 godziny, podobnie z degustacją – kolejne 1-1,5 godz. W zależności od samej winnicy
oraz planu wycieczki możemy wydłużyć ten czas oraz za dodatkową opłatą powiększyć ilość degustowanych win jak i menu degustacyjne



Każdorazowo macie Państwo możliwość zakupu w danej winnicy produkowanych tam win, miodów pitnych i nalewek
po cenach producenta, PROGRAM KAŻDEJ WYCIECZKI I DEGUSTACJI MOŻEMY DOPASOWAĆ DO PAŃSTWA OCZEKIWAŃ.

24.
W rejonie Sandomierza jest 6 winnic, ze względu na dostępność do zwiedzania proponujemy trzy z nich:

1. Winnica Sandomierska w miejscowości Dwikozy, właścicielami są Państwo Marceli i Monika Małkiewicz,
2. Winnica Państwa Płochockich w miejscowości Daromin właścicielami są Państwo Barbara i Marcin Płochoccy,
3. Winnica nad Jarem w miejscowości Złota właściciele to Państwo Sylwia i Mateusz Paciura,

1 z tych trzech winnic, tę którą planujemy do odwiedzenia przez Państwa dobierzemy indywidualnie mając na uwadze wielkość grupy,
czas jakim dysponujemy, porę roku, ostatecznie potwierdzony program innych atrakcji turystycznych oraz dostępność winnicy oraz jej
zaplecza na degustację w danym dniu i w danej godzinie.
18.30 przejazd do hotelu , 19.30 zakwaterowanie, Obiadokolacja / zupa, drugie danie /, nocleg.
UWAGA TEGO DNIA MOŻEMY POKUSIĆ SIĘ O ELEMENT INTEGRACYJNEGO WIECZORU, SĄ 2 MOŻLIWOŚCI:
 Poszerzamy degustację wina o zakąski, ciepłe danie i napoje lub
 W hotelu poszerzamy o te elementy obiadokolację / w jednym i drugim wypadku na Państwa wniosek możemy
opracować menu i kalkulacje takiego wieczorku /
III dzień 8.00 śniadanie, 9.00 wykwaterowanie i przejazd do Ujazdu 10.30 Zwiedzamy z pilotem ruiny zamku w Ujeździe. 12.00 przejazd
do Opatowa, około 13.00 zwiedzanie z przewodnikiem: Brama Warszawska, Kolegiata, Podziemna trasa turystyczna w Opatowie,
15.30 wyjazd do Bielska /Po drodze planujemy 1-2 przerwy na rozprostowanie nóg i wc /, Powrót do szkoły ok. 21.00 – 21.30
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 /2 obiadokolacje, 2 śniadania/, degustacja wina i zwiedzanie winnicy, 2 noclegi.
Koszt;

13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

765,00 zł
725,00 zł
625,00 zł
575,00 zł
565,00 zł

Dopłaty: /./ dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, /./ pokój 1 -osobowy - 90
zł/os./noc

K 26. K R A K Ó W, OJCÓW 3 dni
Tajemnice Kazimierza, Muzeum Fabryki Schindlera, kabaret, Piwnica pod Baranami lub
dowolny teatr i uroczysta kolacja oraz Maczuga Herkulesa
I dzień: 14.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków /po drodze dla chętnych przystanek w Kalwarii Zebrzydowskiej i spacer z
przewodnikiem po sanktuarium/. Wieczorny spacer z pilotem po Starym Mieście w Krakowie. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja,
nocleg
II dzień: śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem krakowskim, przejście na Kazimierz – starą, żydowską dzielnicę Krakowa, Wawel:
dziedziniec, ekspozycja podziemna: Wawel Zaginiony, a na koniec Krypta Srebrnych Dzwonów. Przejście do najnowszego krakowskiego
muzeum – Muzeum Fabryki Schindlera ukazującego na kilku poziomach medialnych życie i śmierć tysięcy Żydów w Krakowie w
okresie II wojny Światowej. Chwila czasu wolnego dla grupy w rejonie Starego Miasta, następnie kolacja w jednej z krakowskich
restauracji, Powrót w hotelu, nocleg.
*jeżeli jeszcze chcielibyście Państwo zobaczyć dobrą sztukę teatralną lub kabaret, to w kwestii wyboru repertuaru należy skontaktować
się z biurem z 2 miesięcznym wyprzedzeniem – chodzi o dostępność biletów
III dzień: wykwaterowanie, śniadanie. Przejazd do Ojcowa - Jaskinia Wierzchowska, Zamek na Pieskowej Skale /dziedziniec, ogrody/,
czas wolny np. na kawę w kawiarence na baszcie, spacer pod Maczugę Herkulesa i pamiątkowe zdjęcie, ruiny Zamku
Kazimierzowskiego. 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 śniadania, 1 obiadokolacja, 1 kolacja w restauracji /, 2 noclegi hotel*/**,
pokoje 2-3 os. z łazienkami/.
13 - 17 osób płatnych 585,00 zł/os.
18 - 29 osób płatnych 564,00 zł/os.
30 - 39 osób płatnych 529,00 zł/os.
40 - 64 osób płatnych 475,00 zł/os.
65 - 90 osób płatnych 465,00 zł/os.
Dopłaty: /./ dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, /./ bilet do teatru lub na kabaret,
koszt 35 -120 zł/os., ale uwaga – rezerwacje w okolicach Dnia Nauczyciela należy dokonywać najpóźniej do 15 września /repertuar dostępny w
biurze/, /./ pokój 1 -osobowy - 90 zł/os./noc
25.

K 27. Z A K O P A N E 3 dni
Do wyboru baseny termalne w Chochołowie, Białce, Bukowinie Tatrzańskiej lub w Szaflarach,
Krupówki i uroczysta kolacja w u gaździny w Poroninie
I dzień: 14.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Poronin – zakwaterowanie w pensjonacie, w zależności od pory roku zielony lub biały
kulig po turniach poronińskich, a po kuligu obiadokolacja jak się patrzy po góralsku, później możliwość posiedzenia przy ognisku lub
zagrania w bilard i ping ponga, nocleg.
II dzień: śniadanie. Do wyboru pobyt na terenie: Chochołowa, Białki Tatrzańskiej, Bukowiny lub Szaflary - 2 godz. kąpieli w zespole
basenów termalnych. Przejazd do Zakopanego - spacer z przewodnikiem, podczas którego zobaczymy: Jaszczurówkę, Wielką Krokiew,
Kościółek i cmentarz na Pęksowym Brzyzku, wyjazd kolejką na Gubałówkę, zejście do centrum Zakopanego i czas wolny na
Krupówkach. Przejazd do pensjonatu w Poroninie i uroczysta kolacja do wyboru menu:
Wersja 1: klasyczna obiadokolacja: rosół, filet z kurczaka lub kotlet schabowy z ziemniaczkami i surówką a do tego sernik, kawa lub
herbata i lampka wina,
Wersja 2: obiadokolacja na swojsko: kita wieprzowa z grilla z kapustą zasmażaną, pieczywem i dodatkami oraz przystawka z wędlin,
serów wędzonych i warzyw,
III dzień: wykwaterowanie, śniadanie. Przejazd do Zakopanego i do wyboru 2 wersje wycieczki:
Wersja 1 - Krzeptówki, Dolina Kościeliska, Jaskinia Mroźna, Ornak.
Wersja 2 - Krupówki, Dolina Chochołowska, wywierzyska, schronisko w Dolinie Chochołowskiej i Chochołów. 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 śniadanie, 1 uroczysta kolacja lub kolacja regionalna, 1 obiadokolacja/, 2
noclegi /pensjonat, pokoje 2-3-4 os. z łazienkami/.
13 - 17 osób płatnych 489,00 zł/os.
18 - 29 osób płatnych 469,00 zł/os.
30 - 39 osób płatnych 429,00 zł/os.

40 - 64 osób płatnych 389,00 zł/os.
65 - 90 osób płatnych 369,00 zł/os.

Dopłaty: /./ Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, /./ kapela góralska do kolacji 600
zł, za 2,5 godz. /./ pokój 1 -osobowy – 90 zł/os./noc.

K 28. W R O C Ł A W 3 dni
AFRYKARIUM hit 2016 lub HUMANITARIUM, PANORAMA RACŁAWICKA i Kłodzko
/ pytajcie o imprezę integracyjną na prywatnej „w y s p i e” pod Wrocławiem, pełne
zabezpieczenie grillowe i techniczne, muzyka mechaniczna i „p a r k i e t”-urokliwe miejsce /
I dzień: 14.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Wrocław – zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i wieczorny spacer z pilotem po
Starym Mieście, nocleg.
II dzień: śniadanie, najpierw zobaczymy AFRYKARIUM lub HYDROPOLIS, następnie Ogród japoński I przejdziemy pod Halę 1000 lecia
na pokaz multimedialny wrocławskich fontann, przejazd do centrum, spacer z pilotem na Stare Miasto, słynny pręgierz i zaczarowane
krasnale, czas wolny dla grupy. Przejazd do hotelu, uroczysta kolacja i nocleg.
Menu kolacji ujęte w koszcie: zupa pomidorowa lub rosół do wyboru, filet z kurczaka lub kotlet schabowy, ziemniaki lub frytki,
zestaw surówek, kawa lub herbata, szarlotka lub sernik, lampka wina
III dzień: wykwaterowanie, śniadanie. Tego dnia zobaczymy Panoramę Racławicką i Muzeum Narodowe /obowiązuje jeden bilet, MN
nieczynne w poniedziałki i wtorki/Przejazd do Kłodzka, zwiedzanie twierdzy /przewodnicy w historycznych stronach/ i podziemnych
tuneli lub zamiennie podziemnej trasy „1000-lecia”. 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 śniadania, 1 uroczysta kolacja, 1 obiadokolacja /, 2 noclegi hotel*/** pokoje 23 os. z łazienką/.
13 - 17 osób płatnych 579,00 zł/os.
18 - 29 osób płatnych 559,00 zł/os.
30 - 39 osób płatnych 519,00 zł/os.
40 - 64 osób płatnych 459,00 zł/os.
65 - 90 osób płatnych 449,00 zł/os.
Dopłaty: /./ Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, /./ zmiana lokalu lub menu –
indywidualna kalkulacja, /./ pokój 1 os. – 90 zł/os./noc
WARTO ZAPYTAĆ O UROZMAICENIE OFERTY PRZEZ INTEGRACYJNY RAFFTING, REWELACYJNY „SPACER W CHMURACH” CZY ZWIEDZANIE KSIĄŻA

26.

K 29. W A R S Z A W A 3 dni
Muzeum Chopina, Wiszące Ogrody, Muzeum Powstania Warszawskiego, Powązki... a może
Muzeum Katyńskie lub PILON - Muzeum Historii Żydów Polskich ?
I dzień: 14.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Warszawa – zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i wieczorny spacer z pilotem po
Krakowskim Przedmieściu, chwila czasu wolnego dla grupy, nocleg.
II dzień: śniadanie /szwedzki stół/. Zwiedzanie stolicy - Powązki Stare i Nowe, Pałac w Wilanowie lub w Łazienkach /do wyboru/,
Wiszące Ogrody na dachu UW, oraz najnowsze i najbardziej atrakcyjne multimedialne muzeum europejskie w tej kategorii Muzeum
Chopina, przejazd do hotelu i obiadokolacja z lampką wina, nocleg.
III dzień: wykwaterowanie, śniadanie /szwedzki stół/. Dalsze zwiedzanie Warszawy: Zamek Królewski – trasa turystyczna, Muzeum
Powstania Warszawskiego /ta część programu możliwa do realizacji tylko przy wcześniejszych rezerwacjach/,spacer po Starym Mieście
od Kolumny Zygmunta po Pałac Prezydencki. 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 śniadania, 1 obiadokolacja, 1 obiadokolacja z lampką wina /, 2 noclegi /hotel*
lub**,pokoje 2-3 os. z łazienkami/.
13 - 17 osób płatnych 649,00 zł/os.
18 - 29 osób płatnych 639,00 zł/os.
30 - 39 osób płatnych 579,00 zł/os.
40 - 64 osób płatnych 499,00 zł/os.
65 - 90 osób płatnych 489,00 zł/os.
Dopłaty: /./ Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, /./ zmiana menu obiadokolacji –
indywidualna kalkulacja, /./ pokój 1 os. – 90 zł/os./noc.

K 30. S A N D O M I E R Z i KAZIMIERZ DOLNY 3 dni HIT 2016, 2017, 2018

Śladami Ojca Mateusza, podziemna trasa turystyczna i rajd meleksami do lessowego wąwozu a
na koniec rejs statkiem po Wiśle /pytajcie o zwiedzanie winnicy i degustację wina /
I dzień: 14.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Sandomierz – przejazd do pensjonatu, zakwaterowanie, obiadokolacja i wieczorny
spacer z pilotem po Starym Mieście, nocleg.
II dzień: śniadanie. Zwiedzanie Sandomierza – 4-ro godzinna trasa turystyczna z przewodnikiem miejskim „Śladami Ojca Mateusza” od
Podziemnej trasy turystycznej począwszy po Bramę Opatowską włącznie, czas wolny na rynku. Przejazd do pensjonatu i
obiadokolacja z lampką wina, nocleg.
III dzień: wykwaterowanie, śniadanie. Przejazd do Kazimierza Dolnego - bardzo atrakcyjny 4-ro godzinny program zwiedzania z
przewodnikiem miejskim od rynku i starej studni po ruiny Zamku Kazimierzowskiego włącznie, rejs statkiem po Wiśle, rajd meleksami
do zabytkowych spichlerzy i lessowego wąwozu. 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 śniadanie, 1 obiadokolacja, 1 obiadokolacja z lampką wina /, 2 noclegi
/pensjonat lub hotel pokoje 2-3 os. z łazienkami/.
13 - 17 osób płatnych 699,00 zł/os.
18 - 29 osób płatnych 669,00 zł/os.
30 - 39 osób płatnych 599,00 zł/os.
40 - 64 osób płatnych 529,00 zł/os.
65 - 90 osób płatnych 514,00 zł/os.
Dopłaty: /./ Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, /./ zmiana menu obiadokolacji –
indywidualna kalkulacja, /./ pokój 1 os. – 90zł/os./noc.
Przykładowo zwiedzanie winnicy i degustacja wina od 50 zł/os

K 31. Góry S t o ł o w e 3 dni
Kopalnia Złota w Złotym Stoku, podziemne labirynty Twierdzy Kłodzkiej, Kaplica Czaszek i
Skalne Miasto a może Praga? / pytajcie o ”Spacer w chmurach” /
I dzień: 14.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/Polanica Zdrój – obiadokolacja a później spacer wieczorny z pilotem po parku
uzdrowiskowym, wizyta w pijalni wód połączona z ich degustacją, zakwaterowanie i nocleg.
II dzień: śniadanie. Przejazd do Wambierzyc - zwiedzanie Bazyliki oraz ruchomej szopki, przejazd do Czermnej – Kaplica Czaszek,
następnie Błędne Skały lub do wyboru Szczeliniec Wielki /w zależności od warunków pogodowych/, powrót do pensjonatu,
obiadokolacja z lampką wina /możliwość zorganizowania wieczornego spotkania lub grilla z muzyką w zależności od miejsca
zakwaterowania/, nocleg.
III dzień: wykwaterowanie, śniadanie. Kłodzko - podziemne labirynty w Twierdzy lub opcja „podziemna trasa turystyczna 1000 lecia”.
Przejazd do Złotego Stoku i Kopalnia Złota - tajemnicze podziemne wyrobiska, piękna i niedoceniana atrakcja turystyczna, podziemny
wodospad i tramwaj. Przejazd do Paczkowa /Polskie Carcassone/ - mury obronne i kościół. Powrót do szkoły około godz. 20.00
27.
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 śniadania, 1 obiadokolacja, 1 obiadokolacja z lampką wina/, 2 noclegi
/pensjonat/hotel, pokoje 2-3 os. z łazienkami/.
13 - 17 osób płatnych 569,00 zł/os.
18 - 29 osób płatnych 549,00 zł/os.
30 - 39 osób płatnych 489,00 zł/os.
40 - 64 osób płatnych 449,00 zł/os.
65 - 90 osób płatnych 439,00 zł/os.
* Polanica Zdrój została podana przykładowo, miejsce noclegu zależy od terminu zgłoszenia rezerwacji .
Dopłaty: /./ Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, zmiana menu obiadokolacji –
indywidualna kalkulacja, /./dopłata do grilla 40 - 90 zł/os. w zależności od wybranego menu, /./ Skalne Miasto w Czechach /zamiast Błędnych Skał
lub Szczelińca/ - 35 zł/os. lub Praga /szczegóły w biurze/, /./ pokój 1 os. – 90 zł/os./noc. /./ Spacer w chmurach – 55 zł/os

Uwaga - w ofercie posiadamy 4 wersje wycieczki w GÓRY STOŁOWE

K 32. SZLAK O R L I C H GNIAZD 3 dni / z noclegiem w Krakowie/
Dolina Prądnika, Grota Łokietka, Jaskinia Wierzchowska, zamki: Mirów, Bobolice i
Ogrodzieniec
I dzień: 14.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Kraków - wieczorny spacer z pilotem po tajemniczym Kazimierzu, chwilę czasu wolnego
na rynku w Krakowie, przejazd do miejsca zakwaterowania i obiadokolacja, nocleg.

II dzień: śniadanie. Przejazd i zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej Górnej, następnie Ojców i Jaskinia Łokietka, przejście przez Bramę
Krakowską, ruiny zamku Kazimierzowskiego, przejazd pod Maczugę Herkulesa, Zamek na Pieskowej Skale /dziedziniec i baszta/, czas
wolny w kawiarence na baszcie. Powrót do Krakowa i obiadokolacja z lampką wina, nocleg.
* istnieje możliwość zorganizowania w tym dniu wyjścia na spektakl w teatrze, operze, itp.
III dzień: wykwaterowanie, śniadanie. Zwiedzanie zamków/ruin zamków w Mirowie, Bobolicach i Ogrodzieńcu. 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 śniadania, 1 obiadokolacja, 1 obiadokolacja z lampką wina /, 2 noclegi
/pensjonat/hotel, pokoje 2-3 os. z łazienkami/.
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

585,00 zł/os.
565,00 zł/os.
525,00 zł/os.
449,00 zł/os.
439,00 zł/os.

Dopłaty: /./ Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, /./ zmiana menu obiadokolacji –
indywidualna kalkulacja, /./ pokój 1 os. – 90 zł/os./noc.

Uwaga - w ofercie posiadamy 4 wersje tej wycieczki, możemy także zwiedzać region Orlich Gniazd od strony Częstochowy z pobytem
w klasztorze na Jasnej Górze, szczegóły do ustalenia w biurze.

K 33. K R Y N I C A GÓRSKA, PIENINY 3 dni
Zamek w Czorsztynie, przeprawa gondolowa do zamku w Niedzicy, Homole, Jaworzyna
Krynicka, Góra Parkowa i pijalnia wód w Krynicy Górskiej
I dzień: 14.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Krynica Górska – wieczorny spacer z pilotem po deptaku w Krynicy, zakwaterowanie w
hotelu, obiadokolacja i nocleg. *za dopłata istnieje możliwość organizacji wieczorku tanecznego, grilla lub ogniska.
II dzień: śniadanie. Przejazd pod wyciąg na Jaworzynę Krynicką, przejazd wagonikami na szczyt /trasa to prawie 2100 m/. Przejazd pod
Górę Parkową - wyjazd kolejką szynowo - torową na górę, zjazd na dół i odwiedziny w pijalni wód mineralnych. Powrót do hotelu,
obiadokolacja z lampką wina, nocleg.
III dzień: wykwaterowanie, śniadanie. Przejazd do Wąwozu Homole - spacer najpiękniejszym polskim wąwozem, następnie Czorsztyn zwiedzanie ruin zamku, zejście do zalewu i przeprawa gondolami lub statkiem pod zamek w Niedzicy, spacer po zaporze wodnej z
pilotem, 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 śniadania, 2 obiadokolacje/, 2 noclegi hotel*/**, pokoje 2-3 os. z łazienkami/.

28.

13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

589,00 zł/os.
579,00 zł/os.
529,00 zł/os.
488,00 zł/os.
478,00 zł/os.

Dopłaty: /./ Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, /./ zmiana menu obiadokolacji –
indywidualna kalkulacja. /./ pokój 1 osobowy – 90 zł/os za 1 noc

K 34. GÓRY Ś W I Ę T O K R Z Y S K I E 3 dni
Zespół Jaskiń w Kadzielni, Nagłowice, Oblęgorek, Jędrzejów i sabat czarownic …
/ pytajcie o Wystawę Leonarda , Oceanikę, nowego „Kopernika” i wieczerze w karczmie /
I dzień: 14.00 wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ Jędrzejów największe w Europie Muzeum Zegarów , Nowa Słupia – zakwaterowanie
obiadokolacja, nocleg.
II dzień: śniadanie. Przejazd do Chęciny – zwiedzanie Zamku Królewskiego, zamek i Podzamcze są po kapitalnym remoncie, dla grup
powyżej 30 osób pokazowe strzelanie z armat i przymierzanie zbroi, Dworek Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku /nieczynny w
poniedziałki/, Nagłowice – Dworek Mikołaja Reja. Przejazd do pensjonatu, uroczysta obiadokolacja z lampką wina /, nocleg.
III dzień: wykwaterowanie, śniadanie. Przejazd i wejście na Święty Krzyż - zwiedzanie klasztoru, Muzeum Misyjnego, podziemnych krypt
Wiśniowieckich. Podczas zejścia - Gołoborze - unikatowe zjawisko przyrodnicze na skalę europejską. Zejście do Nowej Soli. Na koniec
przejazd do Zespołu Jaskiń W Kadzielni. 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 śniadanie, 1 obiadokolacja, 1 obiadokolacja z lampka wina/, 2 noclegi
/pensjonat/hotel, pokoje 2-3-4 os. z łazienkami/.
13 - 17 osób płatnych 629,00 zł/os.
18 - 29 osób płatnych 609,00 zł/os.
30 - 39 osób płatnych 549,00 zł/os.
40 - 64 osób płatnych 489,00 zł/os.
65 - 90 osób płatnych 479,00 zł/os.
Dopłaty: /./ Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, /./ zmiana menu obiadokolacji –
kalkulacja indywidualna, /./ pokój 1 -osobowy – 90 zł/os./noc.

OFERTA Dobrej zabawy DLA
KLIENTÓW Bardziej WYMAGAJĄCYCH....
Jesienią 2016 roku przetestowaliśmy nowy zakątek naszego kraju pod kontem organizacji I M P R E Z Y
K 901. WROCŁAW – 2 dni to

INTEGRACYJNEJ Z PRAWDZIWEGO ZDAŻENIA – udało się rewelacyjnie, cała grupa doceniła nasze starania.
Wyobraźcie sobie Państwo małą spokojną mieścinkę o rzut beretem od Wrocławia, raptem 15 minut jazdy
autokarem. Przytulny, rodzinny hotelik, mieści prawie 50 osób, schludne i wygodne pokoje 1,2,3 i 4 osobowe,
oczywiście z łazienkami / wprawdzie jest trochę za mała jadalnia ale na dwie tury poradziliśmy sobie, za to pyszne
domowe jedzenie bez udziwnień/ Po całodziennym zwiedzaniu Wrocławia, jego okolic lub Gór Stołowych, po
zakwaterowaniu i odświeżeniu się mamy do przejścia dosłownie 200 metrów od pensjonatu i nagle otaczający
nas las się rozstępuje i naszym oczom ukazuje się małe jeziorko a na nim zielona wyspa z praktycznym przejściem
w formie wąskiej dróżki. Wyspa posiada kompletne zabezpieczenie do zorganizowania dowolnej imprezy
integracyjnej: kilka zadaszonych stołów biesiadnych z wygodnymi ławkami, miejsce na grilla i ognisko,
sanitariaty, kosze, przyłącze wody i prądu. Wynajęta przez nas obsługa z zaprzyjaźnionej restauracji dba o nasze
podniebienia, zapewnia nagłośnienie, które nie tylko jest tłem dobrej zabawy ale również jest podkładem do
tańców, ponieważ na środku wyspy mamy specjalnie przygotowany krąg taneczny. Jak się ściemni rozpalamy
ognisko i włączamy oświetlenie wyspy. O czym warto pamiętać ? nie bawiąc się w jakiejś hotelowej restauracji
nie jesteśmy zmuszeni do zakupu „wszelkich napoi” po wyższych hotelowych cenach ale możecie je Państwo
zabezpieczyć we własnym zakresie. CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ – zadzwoń, wspólnie dogramy grillowe

menu tel. 501 295 530, Opisane miejsce zostało w tym roku poddane kapitalnemu remontowi
dlatego też różne firmy i osoby prywatne z okolicy chętnie z niego korzystają, decyduje
kolejność zgłoszeń
29.

K 36. WINNICE w rejonie KRAKOWA i OJCOWA 1 dzień
Plus wszystkie największe atrakcje turystyczne Krakowa i Ojcowa
Również ten region doczekał się powrotu upraw winorośli po bardzo długiej przerwie, Państwu pozostawiamy
ocenę czy małopolskie winnice mają szansę zagościć tam na dłużej i czy obecne trendy w enoturystyce dla
Klientów bardziej wymagających znajdą odbicie w rozwoju regionu a nawet w zmianie naszego stylu bycia.

W programie wycieczki jest do wyboru 1 z 3 atrakcji: Muzeum Oskara Schindlera,
Muzeum Podziemne Miasta Krakowa lub Jaskinia Wierzchowska + z w i e d z a n i e
winnicy + d e g u s t a c j a wina +przekąski
Program:


8.00 zbiórka, spotkanie z pilotem i wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/



10.30 zwiedzanie Krakowa rozpoczynamy od 1 z 3 atrakcji, które Państwo wybiorą



13.00 przejazd do wybranej winnicy,



14.00: zwiedzanie winnicy, degustacja wina oraz regionalnych przekąsek, opis poniżej



17.00 wyjazd w drogę powrotną, powrót w rejon Bielska planujemy około 20.00

Wokół Krakowa jest 21 winnic, ze względu na dostępność do zwiedzania i degustacji proponujemy trzy z nich:
1.Winnica Krokoszówka Górska w miejscowości Smardzowice koło Ojcowa, właścicielami są Państwo Bożena i Marek Górscy
2. Winnica Nad Dworskim Potokiem w Łazach koło Bochni nazywana w okolicy „Małą Toskanią” – własność Rolniczego
Zakładu Doświadczalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
3. Winnica Srebrna Góra usytułowana dosłownie u stóp klasztoru oo. Kamedułów na Bielanach – własność Panów Mirosława
Jaxy Kwiatkowskiego oraz Mikołaja Tyca
Konkretną winnicę, którą planujemy do odwiedzenia przez Państwa dobieramy indywidualnie mając na uwadze wielkość grupy, czas
jakim dysponujemy, porę roku, ostatecznie potwierdzony program innych atrakcji turystycznych oraz dostępność winnicy i jej zaplecza na
degustację w danym dniu i w danej godzinie.
Przykładowy przebieg wizyty w winnicy:

Zwiedzanie winnicy w towarzystwie jej pracownika, czasem udaje się iż oprowadza nas jej właściciel, w czasie takiego
zwiedzania możemy w zależności od pory roku zobaczyć jak wygląda sama winnica, a także usłyszeć jak uprawia się winorośl



W czasie degustacji możemy spróbować 3 rodzajów win produkowanych w danej winnicy, w każdej z nich mamy do czynienia z różnymi gatunkami i rodzajami win, i tak w zależności od aktualnych zapasów w winnicy mogą to być wina wytrawne,
półwytrawne i półsłodkie, białe, czerwone i różowe. Samą degustację wina wzbogacimy o degustację regionalnych serów, wędlin,
pieczywa oraz o wiedzę na temat produkcji wina, jego leżakowania i wszelkich ciekawostek z tym związanych



Średni czas zwiedzania to od 1-1,5 godziny, podobnie z degustacją – kolejne 1-1,5 godz. W zależności od samej winnicy
oraz planu wycieczki możemy wydłużyć ten czas oraz za dodatkową opłatą powiększyć ilość degustowanych win jak i menu degustacyjne



Każdorazowo macie Państwo możliwość zakupu w danej winnicy produkowanych tam win, miodów pitnych i nalewek
po cenach producenta, PROGRAM KAŻDEJ WYCIECZKI I DEGUSTACJI MOŻEMY DOPASOWAĆ DO PAŃSTWA OCZEKIWAŃ
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, organizację zwiedzania w winnicy oraz degustacja win i przystawek zgodnie z umową.
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

269,00 zł/os.
239,00 zł/os.
229,00 zł/os.
189,00 zł/os.
179,00 zł/os.

Dopłaty:
Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, zmiana menu degustacji wina,

30.

K 37. WINNICE w rejonie WROCŁAWIA 1 dzień
Plus wszystkie największe atrakcje turystyczne Wrocławia
Również ten region doczekał się powrotu upraw winorośli po bardzo długiej przerwie, Państwu pozostawiamy
ocenę czy dolnośląskie winnice mają szansę zagościć tam na dłużej i czy obecne trendy w enoturystyce dla
Klientów bardziej wymagających znajdą odbicie w rozwoju regionu a nawet w zmianie naszego stylu bycia.

W programie wycieczki jest do wyboru 1 z 3 atrakcji: Oceanarium, Hydropolis lub
Panorama Racławicka + z w i e d z a n i e winnicy + d e g u s t a c j a wina i przekąski
Program:


6.00 zbiórka, spotkanie z pilotem i wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/



10.30 zwiedzanie Wrocławia rozpoczynamy od 1 z 3 atrakcji, które Państwo wybiorą



13.00 przejazd do wybranej winnicy,



14.00: zwiedzanie winnicy, degustacja wina oraz regionalnych przekąsek, opis poniżej



17.00 wyjazd w drogę powrotną, powrót w rejon Bielska planujemy około 21.00-22.00

Wokół Wrocławia jest 9 winnic, ze względu na dostępność do zwiedzania i degustacji proponujemy trzy z nich:
1.Winnica Świdnicka w miejscowości Świdnica, właścicielami są Państwo Jolanta i Ryszard Gut,
2. Winnica Jaworek w Miękini własność Państwa Ewy i Lecha Jaworek
3. Winnica Adoria w Zachowicach własność Pana Mike Wytneya
Konkretną winnicę, którą planujemy do odwiedzenia przez Państwa dobieramy indywidualnie mając na uwadze
wielkość grupy, czas jakim dysponujemy, porę roku, ostatecznie potwierdzony program innych atrakcji
turystycznych oraz dostępność winnicy i jej zaplecza na degustację w danym dniu i w danej godzinie.

Przykładowy przebieg wizyty w winnicy:

Zwiedzanie winnicy w towarzystwie jej pracownika, czasem udaje się iż oprowadza nas jej właściciel, w czasie takiego
zwiedzania możemy w zależności od pory roku zobaczyć jak wygląda sama winnica, a także usłyszeć jak uprawia się winorośl



W czasie degustacji możemy spróbować 3 rodzajów win produkowanych w danej winnicy, w każdej z nich mamy do czynienia z różnymi gatunkami i rodzajami win, i tak w zależności od aktualnych zapasów w winnicy mogą to być wina wytrawne,
półwytrawne i półsłodkie, białe, czerwone i różowe. Samą degustację wina wzbogacimy o degustację regionalnych serów, wędlin,
pieczywa oraz o wiedzę na temat produkcji wina, jego leżakowania i wszelkich ciekawostek z tym związanych



Średni czas zwiedzania to od 1-1,5 godziny, podobnie z degustacją – kolejne 1-1,5 godz. W zależności od samej winnicy
oraz planu wycieczki możemy wydłużyć ten czas oraz za dodatkową opłatą powiększyć ilość degustowanych win jak i menu degustacyjne



Każdorazowo macie Państwo możliwość zakupu w danej winnicy produkowanych tam win, miodów pitnych i nalewek
po cenach producenta, PROGRAM KAŻDEJ WYCIECZKI I DEGUSTACJI MOŻEMY DOPASOWAĆ DO PAŃSTWA OCZEKIWAŃ

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, organizację zwiedzania w
winnicy oraz degustacja win i przystawek zgodnie z umową.
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

339,00 zł/os.
319,00 zł/os.
259,00 zł/os.
229,00 zł/os.
219,00 zł/os.

Dopłaty:
Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, zmiana menu degustacji wina,

31.

K 38. WINNICE w rejonie SANDOMIERZA 1 dzień
Plus wszystkie największe atrakcje turystyczne Sandomierza
Również ten region doczekał się powrotu upraw winorośli po bardzo długiej przerwie, Państwu pozostawiamy
ocenę czy sandomierskie winnice mają szansę zagościć tam na dłużej i czy obecne trendy w enoturystyce dla
Klientów bardziej wymagających znajdą odbicie w rozwoju regionu a nawet w zmianie naszego stylu bycia.

W programie wycieczki jest do wyboru 1 z 3 atrakcji: Zamek w Ujeździe, Pałac w
Kurozwękach z wjazdem do zagrody bizonów lub Podziemna Trasa Turystyczna z Bramą
Opatowską w Sandomierzu + z w i e d z a n i e winnicy + degustacja w i n a + przekąski
Program:


5.00 zbiórka, spotkanie z pilotem i wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/



9.30 zwiedzanie Sandomierza, Ujazdu lub Kurozwęk rozpoczynamy od 1 z 3 atrakcji, które Państwo wybiorą



12.30 przejazd do wybranej winnicy,



13.30: zwiedzanie winnicy, degustacja wina oraz regionalnych przekąsek, opis poniżej



16.30 wyjazd w drogę powrotną, powrót w rejon Bielska planujemy około 21.00

Wokół Sandomierza jest 6 winnic, ze względu na dostępność do zwiedzania i degustacji proponujemy 3 z nich:
1.Winnica Winnica Sandomierska w miejscowości Dwikozy, właścicielami są Państwo Marceli i Monika
Małkiewicz,
2. Winnica Państwa Płochockich w miejscowości Daromin właścicielami są Państwo Barbara i Marcin
Płochoccy,
3. Winnica nad Jarem w miejscowości Złota właściciele to Państwo Sylwia i Mateusz Paciura,
Konkretną winnicę, którą planujemy do odwiedzenia przez Państwa dobieramy indywidualnie mając na uwadze wielkość grupy, czas
jakim dysponujemy, porę roku, ostatecznie potwierdzony program innych atrakcji turystycznych oraz dostępność winnicy i jej zaplecza na
degustację w danym dniu i w danej godzinie.
Przykładowy przebieg wizyty w winnicy:

Zwiedzanie winnicy w towarzystwie jej pracownika, czasem udaje się iż oprowadza nas jej właściciel, w czasie takiego
zwiedzania możemy w zależności od pory roku zobaczyć jak wygląda sama winnica, a także usłyszeć jak uprawia się winorośl



W czasie degustacji możemy spróbować 3 rodzajów win produkowanych w danej winnicy, w każdej z nich mamy do czynienia z różnymi gatunkami i rodzajami win, i tak w zależności od aktualnych zapasów w winnicy mogą to być wina wytrawne,
półwytrawne i półsłodkie, białe, czerwone i różowe. Samą degustację wina wzbogacimy o degustację regionalnych serów, wędlin,
pieczywa oraz o wiedzę na temat produkcji wina, jego leżakowania i wszelkich ciekawostek z tym związanych



Średni czas zwiedzania to od 1-1,5 godziny, podobnie z degustacją – kolejne 1-1,5 godz. W zależności od samej winnicy
oraz planu wycieczki możemy wydłużyć ten czas oraz za dodatkową opłatą powiększyć ilość degustowanych win jak i menu degustacyjne



Każdorazowo macie Państwo możliwość zakupu w danej winnicy produkowanych tam win, miodów pitnych i nalewek
po cenach producenta, PROGRAM KAŻDEJ WYCIECZKI I DEGUSTACJI MOŻEMY DOPASOWAĆ DO PAŃSTWA OCZEKIWAŃ
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, organizację zwiedzania w winnicy oraz degustacja win i przystawek zgodnie z umową.
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

369,00 zł/os.
349,00 zł/os.
289,00 zł/os.
249,00 zł/os.
239,00 zł/os.

Dopłaty:
Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, zmiana menu degustacji wina,

32.

K 39. WINNICE w rejonie KRAKOWA i OJCOWA 2 dni

Plus wszystkie największe atrakcje Krakowa i okolic
Także ten region doczekał się powrotu upraw winorośli po bardzo długiej przerwie, Państwu pozostawiamy ocenę
czy podkrakowskie winnice mają szansę zagościć tam na dłużej i czy obecne trendy w enoturystyce dla Klientów
bardziej wymagających znajdą odbicie w rozwoju regionu a nawet w zmianie naszego stylu bycia.

Zobaczymy: Muzeum O s k a r a Schindlera, Starą Synagogę, Kirkut, Muzeum Podziemne
Miasta Krakowa, Jaskinię Wierzchowską, spotkamy Neolitosa a na koniec rejs po Wiśle
I dzień: 7.30 zbiórka, spotkanie z pilotem i wyjazd /z rejonu Bielska-Białej / około godz. 10.00 zwiedzanie Krakowa rozpoczynamy od
niesamowitego muzeum Fabryki OSKARA SCHINDLERA, sposób w jaki pokazano całą ekspozycję oraz pieczołowitość z jaką oddano
aranżację każdego wnętrza jest niesamowity. 12.30 przejazd do centrum i zwiedzanie najbardziej MULTIMEDIALNEGO – PODZIEMNEGO
MUZEUM W EUROPIE, 14.30 przejazd do wybranej winnicy, 15.30 zwiedzanie winnicy, degustacja wina oraz regionalnych
przysmaków, opis poniżej 18.30 przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
II dzień: 8.00 śniadanie, wykwaterowanie, jeżeli wycieczka będzie planowana na weekend a jej drugi dzień przypadnie na niedzielę to
możemy zarezerwować rano godzinę na uczestnictwo grupy we mszy św. Natomiast od 11.00 zapraszamy rejs statkiem po Wiśle, w

czasie którego możecie Państwo zobaczyć miasto Kraka zupełnie z innej strony, później przejeżdżamy autokarem w rejon Ojcowa do
Jaskini Wierzchowskiej, największej w OPN, po jaskini będzie nas oprowadzał Neolitos w stroju sprzed 5.000 lat. Wyjazd planujemy
około 15.00-15.30 a powrót do Bielska około 18.30

W Małopolsce jest 21 winnic, ze względu na dostępność do zwiedzania i degustacji proponujemy trzy z nich:
1.Winnica Krokoszówka Górska w miejscowości Smardzowice koło Ojcowa, właścicielami są Państwo Bożena i Marek Górscy,
2. Winnica Nad Dworskim Potokiem w Łazach koło Bochni nazywana w okolicy „Małą Toskanią” – własność Rolniczego Zakładu
Doświadczalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
3. Winnica Srebrna Góra usytułowana dosłownie u stóp klasztoru oo. Kamedułów na Bielanach – własność Panów Mirosława Jaxy
Kwiatkowskiego oraz Mikołaja Tyca
Konkretną winnicę, którą planujemy do odwiedzenia przez Państwa dobieramy indywidualnie mając na uwadze wielkość grupy, czas
jakim dysponujemy, porę roku, ostatecznie potwierdzony program innych atrakcji turystycznych oraz dostępność winnicy i jej zaplecza na
degustację w danym dniu i w danej godzinie.
Przykładowy przebieg wizyty w winnicy:

Zwiedzanie winnicy w towarzystwie jej pracownika, czasem udaje się iż oprowadza nas jej właściciel, w czasie takiego
zwiedzania możemy w zależności od pory roku zobaczyć jak wygląda sama winnica, a także usłyszeć jak uprawia się winorośl



W czasie degustacji możemy spróbować 3 rodzajów win produkowanych w danej winnicy, w każdej z nich mamy do czynienia z różnymi gatunkami i rodzajami win, i tak w zależności od aktualny ch zapasów w winnicy mogą to być wina wytrawne,
półwytrawne i półsłodkie, białe, czerwone i różowe. Samą degustację wina wzbogacimy o degustację regionalnych serów, wędlin,
pieczywa oraz o wiedzę na temat produkcji wina, jego leżakowania i wszelkich ciekawostek z tym związanych



Średni czas zwiedzania to od 1-1,5 godziny, podobnie z degustacją – kolejne 1-1,5 godz. W zależności od samej winnicy
oraz planu wycieczki możemy wydłużyć ten czas oraz za dodatkową opłatą powiększyć ilość degustowanych win jak i menu degustacyjne



Każdorazowo macie Państwo możliwość zakupu w danej winnicy produkowanych tam win, miodów pitnych i nalewek
po cenach producenta, PROGRAM KAŻDEJ WYCIECZKI I DEGUSTACJI MOŻEMY DOPASOWAĆ DO PAŃSTWA OCZEKIWAŃ
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 /1 śniadanie, 1 obiadokolacja /, 1 nocleg /pensjonat lub hotel**, pokoje 2-3 os. z łazienkami/,
organizację zwiedzania w winnicy oraz degustacja win i przystawek zgodnie z umową.
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

489,00 zł/os.
449,00 zł/os.
399,00 zł/os.
369,00 zł/os.
362,00 zł/os.

Dopłaty: Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, zmiana menu
degustacji wina, obiadokolacji – indywidualna kalkulacja, pokój 1 os. – 90 zł/os./noc

K 40. WINNICE w rejonie WROCŁAWIA 2 dni

33.

Plus wszystkie największe atrakcje turystyczne Wrocławia
Również ten region doczekał się powrotu upraw winorośli po bardzo długiej przerwie, Państwu pozostawiamy
ocenę czy dolnośląskie winnice mają szansę zagościć tam na dłużej i czy obecne trendy w enoturystyce dla
Klientów bardziej wymagających znajdą odbicie w rozwoju regionu a nawet w zmianie naszego stylu bycia.

Do wyboru: OCEANARIUM hit 2016 lub Hydropolis hit 2017 + Ogród Botaniczny, Ostrów
Tumski, spacer po Starym Mieście, zaczarowane krasnale a na koniec rejs po Odrze
I dzień: 7.00 zbiórka, spotkanie z pilotem i wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ około godz. 11.30 zwiedzanie
Wrocławia rozpoczynamy od OCEANARIUM w ogrodzie zoologicznym, przejście pod Halę 1000 lecia i pokaz
multimedialny fontann 14.30 przejazd do wybranej winnicy, 15.30 : zwiedzanie winnicy, degustacja wina oraz
regionalnych przysmaków, opis poniżej
18.30 przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
II dzień: 8.00 śniadanie, wykwaterowanie, jeżeli wycieczka będzie planowana na weekend a jej drugi dzień
przypadnie na niedzielę to możemy zarezerwować rano godzinę na uczestnictwo grupy we mszy św. Natomiast od
10.00 zwiedzamy Ogród Botaniczny i Ostrów Tumski, krainę kanałów, wysepek i kościołów, później zapraszamy

rejs statkiem po Odrze, spacer odrestaurowanymi bulwarami nad Odrą, przejście na Stare Miasto oraz chwila
czasu wolnego na kawę, pamiątki i zdjęcia. Wyjazd planujemy około 15.00-15.30 a powrót do Bielska około 20.00
Wokół Wrocławia jest 9 winnic, ze względu na dostępność do zwiedzania i degustacji proponujemy trzy z nich:
1.Winnica Świdnicka w miejscowości Świdnica, właścicielami są Państwo Jolanta i Ryszard Gut,
2. Winnica Jaworek w Miękini własność Państwa Ewy i Lecha Jaworek
3. Winnica Adoria w Zachowicach własność Pana Mike Wytneya

Konkretną winnicę, którą planujemy do odwiedzenia przez Państwa dobieramy indywidualnie mając na uwadze wielkość
grupy, czas jakim dysponujemy, porę roku, ostatecznie potwierdzony program innych atrakcji turystycznych oraz dostępność
winnicy i jej zaplecza na degustację w danym dniu i w danej godzinie.
Przykładowy przebieg wizyty w winnicy:

Zwiedzanie winnicy w towarzystwie jej pracownika, czasem udaje się iż oprowadza nas jej właściciel, w czasie
takiego zwiedzania możemy w zależności od pory roku zobaczyć jak wygląda sama winnica, a także usłyszeć jak upra wia się winorośl

W czasie degustacji możemy spróbować 3 rodzajów win produkowanych w danej winnicy, w każdej z nich
mamy do czynienia z różnymi gatunkami i rodzajami win, i tak w zależności od aktualnych zapasów w winnicy mogą
to być wina wytrawne, półwytrawne i półsłodkie, białe, czerwone i różowe. Samą degustację wina wzbogacimy o degustację regionalnych serów, wędlin, pieczywa oraz o wiedzę na temat produkcji wina, jego leżakowania i wszelkich
ciekawostek z tym związanych

Średni czas zwiedzania to od 1-1,5 godziny, podobnie z degustacją – kolejne 1-1,5 godz. W zależności od samej winnicy oraz planu wycieczki możemy wydłużyć ten czas oraz za dodatkową opłatą powiększyć ilość degustowanych win jak i menu degustacyjne

Każdorazowo macie Państwo możliwość zakupu w danej winnicy produkowanych tam win, m iodów pitnych i nalewek po cenach producenta, PROGRAM KAŻDEJ WYCIECZKI I DEGUSTACJI MOŻEMY DOPASOWAĆ DO
PAŃSTWA OCZEKIWAŃ
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 /1 śniadanie, 1 obiadokolacja /, 1 nocleg /pensjonat lub
hotel, pokoje 2-3 os. z łazienkami/, organizację zwiedzania w winnicy oraz degustacja win i przystawek zgodnie z umową.
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

509,00 zł/os.
469,00 zł/os.
409,00 zł/os.
379,00 zł/os.
369,00 zł/os.

Dopłaty: Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, zmiana menu
degustacji wina, obiadokolacji – indywidualna kalkulacja, pokój 1 os. – 90 zł/os./noc

34.

K 41. WINNICE w rejonie SANDOMIERZA – 2 dni

Plus wszystkie największe atrakcje turystyczne regionu Sandomierza i Kazimierza
Ten region Polski doczekał się powrotu upraw winorośli po bardzo długiej przerwie prawie kilkuset lat, Państwu
pozostawiamy ocenę czy sandomierskie winnice mają szansę zagościć tu na dłużej i czy obecne trendy w turystyce
dla Klientów bardziej wymagających znajdą odbicie w rozwoju regionu a nawet w zmianie naszego stylu bycia.

Pałac w Kurozwękach, przejażdżka wozami wśród stada bizonów, Sandomierz - Brama
Opatowska, podziemna trasa turystyczna, Dom Długosza, Ucho igielne i rejs po Wiśle

I dzień: 7.00 zbiórka, spotkanie z pilotem i wyjazd /z rejonu Bielska-Białej/ około godz. 12.00 Kurozwęki – bardzo atrakcyjny 2
godzinny program zwiedzania z przewodnikiem: Pałac w Kurozwękach / zwiedzimy lochy, ekspozycję pałacową, muzeum „Skarby
Narodu” z pamiątkami rodu Popielów i obrazami Józefa Czapskiego, krużganki oraz wjedziemy specjalnymi wozami do zagrody w 80
bizonami /14.30 przejazd do wybranej winnicy, 15.30 zwiedzanie winnicy, degustacja wina oraz regionalnych przysmaków, opis
poniżej 18.30 przejazd do Sandomierza, zakwaterowanie i obiadokolacja, nocleg.
II dzień: 8.00 śniadanie, wykwaterowanie, jeżeli wycieczka będzie planowana na weekend a jej drugi dzień przypadnie na niedzielę to

możemy zarezerwować rano godzinę na uczestnictwo grupy we mszy św. Natomiast od 10.00 zapraszamy na 4-ro godzinną trasę
turystyczną z przewodnikiem miejskim „Śladami Ojca Mateusza”: Zwiedzanie Sandomierza rozpoczniemy od rejsu statkiem po Wiśle,
później zobaczycie Podziemną trasę turystyczną, Bramę Opatowską, Igielne ucho, Dom Długosza, a na koniec zapraszamy na
zabytkowy rynek ze słynną studnią i ratuszem gdzie będziecie mieli godzinę czasu wolnego na zakup pamiątek, zdjęcia lub kawę przed
podróżą. Wyjazd planujemy około 15.00-15.30 a powrót do Bielska około 20.30

W rejonie Sandomierza jest 6 winnic, ze względu na dostępność do zwiedzania proponujemy trzy z nich:
1. Winnica Sandomierska w miejscowości Dwikozy, właścicielami są Państwo Marceli i Monika Małkiewicz,
2. Winnica Państwa Płochockich w miejscowości Daromin właścicielami są Państwo Barbara i Marcin Płochoccy,
3. Winnica nad Jarem w miejscowości Złota właściciele to Państwo Sylwia i Mateusz Paciura,
Konkretną winnicę, którą planujemy do odwiedzenia przez Państwa dobieramy indywidualnie mając na uwadze wielkość grupy, czas
jakim dysponujemy, porę roku, ostatecznie potwierdzony program innych atrakcji turystycznych oraz dostępność winnicy oraz jej
zaplecza na degustację w danym dniu i w danej godzinie.
Przykładowy przebieg wizyty w winnicy:

Zwiedzanie winnicy w towarzystwie jej pracownika, czasem udaje się iż oprowadza nas jej właściciel, w czasie takiego
zwiedzania możemy w zależności od pory roku zobaczyć jak wygląda sama winnica, a także usłyszeć jak uprawia się winorośl



W czasie degustacji możemy spróbować 3 rodzajów win produkowanych w danej winnicy, w każdej z nich mamy do czynienia z różnymi gatunkami i rodzajami win, i tak w zależności od aktualnych zapasów w winnicy mogą to być wina wytrawne,
półwytrawne i półsłodkie, białe, czerwone i różowe. Samą degustację wina wzbogacimy o degustację regionalnych serów, wędlin,
pieczywa oraz o wiedzę na temat produkcji wina, jego leżakowania i wszelkich ciekawostek z tym związanych



Średni czas zwiedzania to od 1-1,5 godziny, podobnie z degustacją – kolejne 1-1,5 godz. W zależności od samej winnicy
oraz planu wycieczki możemy wydłużyć ten czas oraz za dodatkową opłatą powiększyć ilość degustowanych win jak i menu degustacyjne



Każdorazowo macie Państwo możliwość zakupu w danej winnic y produkowanych tam win, miodów pitnych i nalewek
po cenach producenta, PROGRAM KAŻDEJ WYCIECZKI I DEGUSTACJI MOŻEMY DOPASOWAĆ DO PAŃSTWA OCZEKIWAŃ

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 /1 śniadanie, 1 obiadokolacja /, 1 nocleg /pensjonat
pokoje 2-3 os. z łazienkami/, organizację zwiedzania w winnicy oraz degustacja win i przystawek zgodnie z umową.
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

509,00 zł/os.
469,00 zł/os.
419,00 zł/os.
389,00 zł/os.
382,00 zł/os.

Dopłaty: Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, zmiana menu
degustacji wina, obiadokolacji – indywidualna kalkulacja, pokój 1 os. – 90 zł/os./noc

K 14. DEGUSTACJA WINA prowadzona przez znakomitego sommeliera w
podziemiach bielskich restauracjach

35.

Natomiast dla tych wszystkich z Państwa, którzy nie są zainteresowani łączeniem kwestii poznawczych w ramach
wycieczek w zakresie atrakcji turystycznych ale doceniają nową wiedzę na temat wina, nowe doświadczenie w
urokliwych wnętrzach i we właściwej oprawie – zapraszamy do podziemi bielskich restauracji i winiarni na
klasyczną DEGUSTACJĘ WINA. Wasze doznania związane z tym związane wzbogaci rewelacyjnie skomponowane
menu a profesjonalny sommelier odkryje tajemnice świata win.





Termin do uzgodnienia, czas trwania degustacji to 2,5h, rozpoczęcie o godz. 18.00
Wielkość grupy od 25 – 100 osób /jesteśmy ograniczeni możliwościami lokalowymi/
Proponowane wina pochodzą z Francji, Niemiec, Chile, Hiszpanii i Argentyny, mogą one być komponowane
w różnych zestawieniach:

I/
II/

2 białe, 2 czerwone, 1 słodkie i aperitif
6 łagodnych win białych lub 6 czerwonych z nieco wyższej półki

Mogą być wina tylko z jednego kraju lub z jednej winnicy – wybierajcie. Dowolność jest spora, ale od czegoś
trzeba zacząć. Poniżej przedstawiamy przykładowy zestaw win / realizowany jesienią 2017 dla jednej z naszych
grup, po sprecyzowaniu Państwa oczekiwań możemy przygotować interesujący Państwa zestaw degustacyjny
win / oraz dobrane do niego menu*, wraz z kolejnością ich podawania:






Wino - Niemcy – Niersteiner Gutes Domtol Kabinet
S a ł a t k a z grillowanymi płatkami łososia



Wino - Chile – Veo Chardoney
K a r c z e k w sosie pieczeniowym z ziemniaczkami polany masłem i bułką tartą



Wino - Hiszpania – FuertoTempranillo d.o
D e s k i serowe 6 - rodzajów serów



Wino - Argentyna – Rio Seco Malbec



Wino - Afryka – Bundu Star Cabernet Savinion Merlot

D e s e r – lody z gorącymi malinami
 Wino - Węgry – Tokay Muskotaly
Do 20.30 degustacja wina i konsumpcja, menu do uzgodnienia, powyżej podajemy przykładowe menu.
Od 20.30 jeżeli nie ma następnej rezerwacji w tym dniu, to istnieje możliwość pozostania w lokalu we
własnym gronie, wtedy możecie Państwo indywidualnie zamawiać dowolnie z karty oraz macie możliwość
zakupu prezentowanych win po cenach promocyjnych, nawet z 50% upustem.

W koszcie ujęto: konsumpcję, rezerwację lokalu, prowadzącego degustację – sommeliera , podatek VAT.
Koszt od 169,00 zł/os. w zależności od wybranego zestawu, w grupie 25 - 100 os.
Dopłaty:
Dodatkowe lub inne zamienne menu /kalkulowane indywidualnie/, transport uczestników /samochody osobowe, busy, autokary/,
planowane wydłużenie rezerwacji sali z zastrzeżeniem wyłączności grupy 250zł/za każdą rozpoczętą godzinę.
*Realizujemy imprezy w plenerze lub u klienta z dowolną ilością uczestników i menu, zapewniamy kompleksową obsługę i wystój a także
dowolną oprawę muzyczną.

36.

WYCIECZKI Z A G R A N I C Z N E:

T 1. S Ł O W A C J A 1 dzień /Orawski P o d z a m o k i Jaskinia Wolności lub rejs po Jeziorze
Orawskim i uroczysta k o l a c j a w karczmie/
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 z kryptami. Następnie
do wyboru:
Wersja1: przejazd autokarem nad Jezioro Orawskie do Namestowa, rejs statkiem - zwiedzanie rezerwatu na Wyspie Slanickiej /wyspa
artystów, ekspozycja sztuki ludowej w kościele/
Wersja 2: lub przejazd do Doliny Demianowskiej i zwiedzanie Jaskini Wolności.
Powrót do kraju i uroczysta, regionalna kolacja w karczmie w Jeleśni lub Żywcu /do wyboru/. Powrót do Bielska około godz. 20.00
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
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

265,00 zł/os.
245,00 zł/os.
219,00 zł/os.
189,00 zł/os.
179,00 zł/os.

Dopłaty: /./ Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej, /./ koszt regionalnej kolacji
uzależniony jest od miejsca oraz menu i wynosi 38-68 zł/os.

K 42. „Ś C I E Ż K A w O B Ł O K A C H” – 1 dzień – C z e c h y ,
jest to atrakcja na skalę europejską, dostępna również dla rodzin z małymi
dziećmi oraz osób niepełnosprawnych na wózkach przez cały rok
KILKA SŁÓW WYJAŚNIENIA: „Ścieżka w obłokach” znajduje się w Czechach na wysokości Gór Stołowych tuż przy
granicy z Polską i jako atrakcja w czasie typowej wycieczki zagranicznej powinna być w części katalogu z takimi
właśnie wycieczkami ale ze względu na niezwykłość i atrakcyjność oferty , zdecydowaliśmy się umieścić ją właśnie
na początku katalogu. Ta sama wycieczka występuje również w wersji 2 dniowej, w katalogu jest dostępna pod
numerem P 149. Co to jest „Ścieżka w obłokach” lub „Ścieżka w chmurach” ? jak nazywają ją inni ?
Ścieżka w obłokach to efekt ciężkiej pracy i zaciętości czeskich inżynierów. 5 grudnia 2015 roku mogli oni stwierdzić: „Warto było!”. To
właśnie wtedy ta wyjątkowa budowla została przedstawiona wszystkim w całej swej okazałości. Czesi mogą mieć prawdziwy powód do
dumy, a narciarski rejon Dolní Morava, praktycznie graniczący z Polską (czym jest bowiem pokonanie 19 kilometrów z Międzylesia), zyskał dodatkową atrakcję. I to nie byle jaką. Stezka v oblacích to budowla niezwykła. Wzniesiono ją na wysokości 1116 m. n.p.m. na
szczycie Slamnik, tuż obok górnej stacji kolejki Sněžník. Całość ma wysokość około 55 metrów, a ze szczytu rozpościera się piorunujący
widok na dolinę Dolnej Morawy, sporą część Jeseników oraz Orlické hory, zaś przy dobrej widoczności można dostrzec zarys Karkonoszy z charakterystyczną Śnieżką. Trudno tę konstrukcję nazwać klasyczną wieżą widokową. Jest to raczej przepiękne połączenie trzech
wież, promenady i… zjeżdżalni, ale o niej później. Obiekt jest wykonany z drewna modrzewiowego i stali. Wznosi się ponad porastającym górę świerkowym lasem. Wędrując po tej ścieżce w drodze na szczyt pokonujemy odległość 750 metrów oraz 38 m przewyższenia.
Kładka jest tak skonstruowana, żeby była dostępna cały rok także dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi – spokojnie można pokonać całą trasę z wózkiem. Ścieżka w obłokach niesie za sobą także wartość edukacyjną. Na trasie zainstalowano 15 tablic informacyjnych, z których można poznać historię tego miejsca oraz najciekawszych atrakcji w okolicy. Drogę między poszczególnymi „piętrami” można pokonać także w rękawie z siatki (w obie strony), a z góry na dół można zjechać w 101-metrowej stalowej rurze z okienkami
(tzw. tobogan). W Internecie jest sporo filmików pokazujących tę wspaniałą budowlę, zapraszamy do ich obejrzenia a potem dzwońcie,
zabierzemy tam Was i Waszych Przyjaciół, kolegów, koleżanki i całą rodzinę.
Program:
I dzień: 7.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ przejazd w rejon Dolnej Morawy, a zatem przekraczamy granicę Polski,
niezbędny jest dowód osobisty lub paszport aktualny jeszcze przez 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy. Kolejką linową Śnieżnik /
wygodna 4 ro osobowa kanapa /wyjeżdżamy na szczyt Slamnika a potem już tylko czeka nas zastrzyk adrenaliny na „Spacerze w
chmurach”, opis atrakcji powyżej, w zależności od warunków pogodowych możemy później odpocząć bezpośrednio obok wieży, górnej
stacji wyciągu lub podejść do schroniska. Następnie zjeżdżamy kolejką do oczekującego na dole autokaru i wracamy do kraju. Powrót do
szkoły około godz. 20.00

37.

W koszcie ujęto: przejazd autokarem lub busem o podwyższonym standardzie dobranym do wielkości grupy, opiekę pilota na całej trasie
wycieczki, ubezpieczenie NNW, KL i Bagaż, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe w kraju i zagranicą, bilety wstępów ujęte w ofercie.
13 - 17 osób płatnych 289,00 zł
18 - 29 osób płatnych 269,00 zł
30 - 39 osób płatnych 209,00 zł
40 - 64 osób płatnych 185,00 zł
65 - 90 osób płatnych 179,00 zł
Dopłaty: /./ Dodatkowe lub inne bilety wstępów związane z ewentualną zmianą programu imprezy turystycznej,

T 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 Tropical Islands Resort, położonego w niedalekiej
odległości od Berlina. Tropical Islands 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 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.
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

389,00 zł/os.
359,00 zł/os.
309,00 zł/os.
219,00 zł/os.
215,00 zł/os.

Dopłaty: Bilet na kompleks basenów Tropical Island's 36-44 EUR w zależności od wieku uczestników, wielkości grupy, dnia tygodnia oraz pakietu.

WYCIECZKI ZAGRANICZNE 2 DNIOWE
T 3. N I E M CY 2 dni /Berlin i Tropikalna Wyspa/
I dzień: 4.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/. Około 11.00 przyjazd i pobyt w Tropical Islands Resort, położonego w
niedalekiej odległości od Berlina. Tropical Islands 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 Brama
Brandenburską, po drodze z okien autobusu: 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 wieczornych.
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/.
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

689,00 zł/os.
659,00 zł/os.
609,00 zł/os.
549,00 zł/os.
539,00 zł/os.

Dopłaty: /./ Bilet na kompleks basenów Tropical Islands 36-44 EUR w zależności od wieku uczestników, wielkości grupy, dnia tygodnia oraz
pakietu , /./ Muzeum Pergamonu 12 - 15 EUR, /./ pokój 1 - osobowy 90zł/os.

T 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 Brama Brandenburską, po drodze z
okien autobusu: 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. Około 18.00 – 19.30 przejazd do hotelu***
po stronie polskiej, 20,00 zakwaterowanie, 20.30 obiadokolacja, nocleg.

38.
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 targ ową, kościołem Trzech Króli.
Około godz. 15.00-15.30 wyjazd do kraju, powrót do szkoły planujemy 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 os. z łazienkami/.
13 - 17 osób płatnych 689,00 zł/os.
18 - 29 osób płatnych 659,00 zł/os.

30 - 39 osób płatnych 609,00 zł/os.
40 - 64 osób płatnych 549,00 zł/os.
65 - 90 osób płatnych 539,00 zł/os.

Dopłaty: /./ Bilety wstępów 25 -35 EUR, /./ pokój 1 -osobowy – 90 zł/os.

T 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. 16.00
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 o standardzie turystycznym, pokoje 2/3/4 os. z łazienkami/.
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

Dopłaty: /./ Bilety wstępów 20-30 EUR, /./ pokój 1 -osobowy – 90 zł/os.

619,00 zł/os.
589,00 zł/os.
549,00 zł/os.
469,00 zł/os.
459,00 zł/os.

T 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. Rejs po Wełtawie /1 godz. / Przejazd do hotelu, zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Dalsze zwiedzanie Pragi, które 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 Bielska około godz. 23-24.00
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/.
13 - 17 osób płatnych 559,00 zł/os.
18 - 29 osób płatnych 549,00 zł/os.
30 - 39 osób płatnych 499,00 zł/os.
40 - 64 osób płatnych 439,00 zł/os.
65 - 90 osób płatnych 429,00 zł/os.
Dopłaty: /./ Bilety wstępów 670-820 Kc, w tym ujęto rejs 1 godz. Po Wełtawie, /./ natomiast rejs 2 godzinny po Wełtawie z wyżywieniem: zimna,
ciepła płyta - szwedzki stół, aperitif, desery, owoce to koszt / 950 Kc/os./, /./ pokój 1 - osobowy 90 zł/os..
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T 7. W Ę G R Y 2 dni /Budapeszt, E g e r, baseny termalne i d e g u s t a c j a win/
I dzień: 6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Budapeszt - zwiedzanie stolicy Węgier rozpoczniemy od Wzgórza Zamkowego z
Bramą Wiedeńską, Zamkiem Królewskim i wartą honorową przy Pałacu Prezydenckim /z zewnątrz/. Na Starym mieście zwiedzimy:
neogotycki Kościół św. Macieja /1400 HUF/, Baszty Rybackie /600 HUF/. Po przejeździe na drugą stronę Dunaju: Bazylikę św. Stefana patrona Węgier. / bez panoramy 1500 HUF, z panoramą 2000 HUF, oświetlenie relikwii 200 HUF 2 minuty/ Wieczorem będziemy
podziwiać panoramę niezwykle oświetlonej stolicy przy muzyce Liszta podczas rejsu / godzinny rejs 270 Euro od grupy 40-50 os. / lub
/możliwość zamówienia 2 godzinnego z kolacją na statku i z muzyką na żywo już od 33 Euro/os. /. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
II dzień: 7.30 śniadanie, 8.30 wykwaterowanie i przejazd w rejon Egerszalok, Mezokovezd - kąpiel w basenach termalnych około 3
godz. /1150-2150 HUF/, przejazd do Egeru i spacer z pilotem po zabytkowej części miasta: Bazylika, Minaret, Kościół Minorytów. I
wizyta w jednej z winnic i winiarni z degustacją wina / 1200- 2000 HUF i możliwością zakupu wina. Powrót do Bielska około godz. 24.00
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, wyżywien ie /obiadokolacja*, śniadanie/,
nocleg /hotel**, pokoje 2/3 os. z łazienką/.

13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

609,00 zł/os.
579,00 zł/os.
549,00 zł/os.
479,00 zł/os.
469,00 zł/os.

Dopłaty: /./ Bilety wstępów od 6.300 - 6.800 HUF oraz od 7-33 Euro w zależności od wersji rejsu i wielkości grupy,
/./ pokój 1 - osobowy 90 zł/os. /./ – 10 zł/os składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

T 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 / bez panoramy
1500 HUF, z panoramą 2000 HUF, oświetlenie relikwii200 HUF 2 minuty/, spacer po Andrassi utca, Opera. Wyjazd na Wzgórze Gellerta –
skąd widać najpiękniejszą panoramę Budapesztu, Następnie jednogodzinny rejs po Dunaju (1 godz. rejs 270 Euro od grupy 40-50 os. )
lub 2 godz. z kolacją na statku od 33 Euro/os.. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja.
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Dalsze zwiedzanie miasta. Wyjazd na Wzgórze Zamkowe - zwiedzanie m.in.: Basztę Rybacką (600
HUF), neogotyckiego Kościoła św. Macieja (1400 HUF), Bramy Wiedeńskiej oraz Zamku Królewskiego z zewnątrz, przejazd na Plac
Bohaterów. Następnie zwiedzanie do wyboru: Oceanarium (2.300 HUF) i Muzeum Sztuk Pięknych (2050 HUF) 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 os. z łazienką/.
13 - 17 osób płatnych 579,00 zł/os.
18 - 29 osób płatnych 559,00 zł/os.
30 - 39 osób płatnych 509,00 zł/os.
40 - 64 osób płatnych 459,00 zł/os.
65 - 90 osób płatnych 449,00 zł/os.
Dopłaty: /./ bilety wstępów od 8.000 do 9.200 HUF, oraz od 7 do 33 Euro w zależności od wersji rejsu /./ pokój 1 - osobowy 90 zł/os.
/./ – 10 zł/os składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

T 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 /polecamy wygodny pensjonat w Znojmo, pokoje 2,3 os. z łazienką, dobra kuchnia/.
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do III dzielnicy, która słynie z ciekawej zabudowy architekta Hudertwassera. Przejazd do
Pałacu Schonnbrunn - zwiedzanie komnat 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. 22-23.00
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 /polecamy wygodny pensjonat w Znojmo, pokoje 2,3 os. z łazienką, dobra kuchnia/.

40.

13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

579,00 zł/os.
559,00 zł/os.
499,00 zł/os.
439,00 zł/os.
429,00 zł/os.

Dopłaty: /./ Bilety wstępów ok. 25 EUR, /./ pokój 1 - osobowy 90 zł/os. /./ – 10 zł/os składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

T 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/ Łysa Polana - zwiedzanie z przewodnikiem Jaskini Bielskiej /po słowackiej
stronie Tatr/, jednej z najpiękniejszych. 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, Wielkiej Krokwi. Czas wolny na
Krupówkach. Przejazd do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg /pensjonat pok.2/3/4 os. z łazienkami/.
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd na baseny termalne do Bukowiny Tatrzańskiej /2,5h/. Przejazd w Pieniny- zwiedzanie
Zamku w Czorsztynie, rejs gondolami lub statkiem do Zamku w Niedzicy, spacer po zaporze wodnej. Powrót do Bielska około godz. 22-

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, bilety wstępów ujęte w ofercie,
dodatkowych przewodników w zwiedzanych obiektach, wyżywienie /obiadokolacja, śniadanie/, nocleg.
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

449,00 zł/os.
419,00 zł/os.
369,00 zł/os.
329,00 zł/os.
319,00 zł/os.

Dopłaty: /./ pokój 1 -osobowy 90 zł/os.

T 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. Rejs
statkiem po Wełtawie i spacer na Wzgórze Wyszehrad. Powrót do Bielska 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/KL/Bagaż, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, wyżywienie /2 obiadokolacje*, 2
śniadania/, 2 noclegi /hotel** pokoje 2/3 os. z łazienkami/.
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

719,00 zł/os.
689,00 zł/os.
649,00 zł/os.
579,00 zł/os.
569,00 zł/os.

Dopłaty: /./ Bilety wstępów 670-820 Kc, w tym rejs 1 godz. po Wełtawie, /./ natomiast rejs 2 godzinny po Wełtawie z wyżywieniem: zimna, ciepła
płyta - szwedzki stół, apperitif, desery, owoce to koszt / 950 Kc/os./, /./ pokój 1 - osobowy 90 zł/os./1 noc.

T 12. 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 /bez panoramy 1500 HUF, z panoramą 2000 HUF, oświetlenie relikwii 200 HUF 2 minuty/ spacer po Andrassi utca,
Opera. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja. Wieczorem pojedziemy na 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 /1400 HUF/, Baszty
Rybackie /600 HUF/ i przejazd na Plac Bohaterów. Następnie do wyboru: Oceanarium /2.300 HUF/ i Muzeum Sztuk Pięknych /2.050
HUF/ lub kąpiel na basenach termalnych Szechenyi /5000 HUF, z kabiną warto zabrać czepek i ręcznik/. Następnie godzinny rejs po
Dunaju /1 godz. rejs 270 Euro od grupy 40-50 os./ lub /2 godzinny rejs z kolacją na statku przy muzyce węgierskiej od 33 EUR/os./,
spacer po Vaci utca. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

41.

III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Spacer wokół Parlamentu, Wyspa św. Małgorzaty /5 EUR, przejażdżka kolejką turystyczną/ 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 na całej trasie
wycieczki, ubezpieczenie NNW / KL / Bagaż, parkingi, podatek VAT, opłaty drogowe, wyżywienie: / 2 obiadokolacje, 2 śniadania/, 2
noclegi hotel** /pokoje 2/3 os. z łazienkami/.
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

739,00 zł/os.
709,00 zł/os.
669,00 zł/os.
609,00 zł/os.
599,00 zł/os.

Dopłaty: /./ Bilety wstępów ok.5.800 HUF, /./ pokój 1 - osobowy 90 zł/os./ 1 noc, /./ – 10 zł/os składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

T 13. 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 figularny 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 /
polecamy wygodny pensjonat w Znojmo, pokoje 2,3 os. z łazienką, dobra kuchnia/.
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do III dzielnicy, która słynie z ciekawej zabudowy architekta Hudertwassera. Przejazd do
Pałacu Schonnbrunn - zwiedzanie komnat 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. 22-23.00
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 /2 obiadokolacje, 2
śniadania/, 2 noclegi / polecamy wygodny pensjonat w Znojmo, pokoje 2,3 os. z łazienką, dobra kuchnia/.
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

719,00 zł/os.
689,00 zł/os.
639,00 zł/os.
579,00 zł/os.
569,00 zł/os.

Dopłaty: /./ Bilety wstępów ok.25 EUR, /./ pokój 1 - osobowy 90 zł/os./ 1 noc, /./ – 10 zł/os składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

T 14. W Ę G R Y 3 dni /Budapeszt, Eger, baseny termalne i w i e c z ó r węgierski /
I dzień: 6.00 wyjazd ze szkoły /z rejonu Bielska-Białej/ Eger - spacer z pilotem po zabytkowej części miasta: Bazylika, Minaret ( 200 HUF
), Kościół Minorytów. Następnie wizyta w jednej z okolicznych winnic i winiarni a wieczorem uroczysta obiadokolacja przy węgierskiej
muzyce na żywo połączona z degustacją wina. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
II dzień: śniadanie. Przejazd w rejon Egerszalok, Mezokovezd możliwość kąpieli w basenach termalnych / 1500-2150 /. Po południu
powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
III dzień: wykwaterowanie, śniadanie. Przejazd do Budapesztu - zwiedzanie stolicy Węgier rozpoczniemy od Wzgórza Zamkowego z
Bramą Wiedeńską, Zamkiem Królewskim i wartą honorową przy Pałacu Prezydenckim /z zewnątrz/. Na Starym mieście zwiedzimy:
neogotycki Kościół św. Macieja /1400 HUF/, Basztę Rybacką /600 HUF/ chwila czasu wolnego na kawę, zakup pamiątek. 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 / 1 obiadokolacja, 2
śniadania, 1 uroczysta kolacja z degustacją wina/, 2 noclegi hotel** /pokoje 2/3 os. z łazienkami /.
13 - 17 osób
18 - 29 osób
30 - 39 osób
40 - 64 osób
65 - 90 osób

płatnych
płatnych
płatnych
płatnych
płatnych

789,00 zł/os.
769,00 zł/os.
719,00 zł/os.
669,00 zł/os.
659,00 zł/os.

Dopłaty: /./ Bilety wstępów ok. 4.800 HUF, /./ pokój 1 - osobowy – 90 zł/os./ 1 noc, /./ – 10 zł/os składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

42.

OFERTA D O B R E J ZABAWY
Dla Wymagających Klientów

K 901. WROCŁAW – 2 dni to

J

esienią 2016 roku przetestowaliśmy nowy zakątek naszego kraju pod kontem organizacji

I M P R E Z Y

INTEGRACYJNEJ Z PRAWDZIWEGO ZDAŻENIA – udało się rewelacyjnie, cała grupa doceniła nasze starania.
Wyobraźcie sobie Państwo małą spokojną mieścinkę o rzut beretem od Wrocławia, raptem 15 minut jazdy autokarem.
Przytulny, rodzinny hotelik, mieści prawie 50 osób, schludne i wygodne pokoje 1,2,3 i 4 osobowe, oczywiście z
łazienkami / wprawdzie jest trochę za mała jadalnia ale na dwie tury poradziliśmy sobie, za to mamy pyszne domowe
jedzenie bez udziwnień/ Po całodziennym zwiedzaniu Wrocławia, jego okolic lub Gór Stołowych, po zakwaterowaniu i
odświeżeniu się mamy do przejścia dosłownie 200 metrów od pensjonatu i nagle otaczający nas las się rozstępuje i

naszym oczom ukazuje się małe jeziorko a na nim zielona wyspa z praktycznym przejściem w formie wąskiej dróżki.
Wyspa posiada kompletne zabezpieczenie do zorganizowania dowolnej imprezy integracyjnej: kilka zadaszonych
stołów biesiadnych z wygodnymi ławkami, miejsce na grilla i ognisko, sanitariaty, kosze, przyłącze wody i prądu.
Wynajęta przez nas obsługa z zaprzyjaźnionej restauracji dba o nasze podniebienia, zapewnia nagłośnienie, które nie
tylko jest tłem dobrej zabawy ale również jest podkładem do tańców, ponieważ na środku wyspy mamy specjalnie
przygotowany krąg taneczny. Jak się ściemni rozpalamy ognisko i włączamy oświetlenie wyspy. O czym warto pamiętać
? nie bawiąc się w jakiejś hotelowej restauracji nie jesteśmy zmuszeni do zakupu „wszelkich napoi” po wyższych
hotelowych cenach ale możecie je Państwo zabezpieczyć we własnym zakresie.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ – zadzwoń, wspólnie dogramy grillowe menu 501 295 530
Opisane miejsce zostało w tym roku poddane kapitalnemu remontowi dlatego też różne firmy i
osoby prywatne z okolicy chętnie z niego korzystają, decyduje kolejność zgłoszeń

K 902. PIENINY – 2 dni / Rejs gondolami po Zalewie Czorsztyńskim od zamku w Czorsztynie
do Zamku w Nidzicy, morawskie wino w Czerwonym Klasztorze po słowackiej stronie i spływ ze
słowackimi flisakami lub do wyboru HIT SEZONU 2017 – R A F F T I N G i super hotel / to

Kolejna OFERTA Dobrej ZABAWY dla Klientów
Wymagających – Pieniny polskie i słowackie, Czerwony Klasztor

J

esień 2016 roku była dobrym okresem dla testowania nowych tras na wydawałoby się już starych i

zakurzonych szlakach. Komu z Państwa przyszłoby do głowy, że w Pieninach, które są raptem o 150 km od Bielska i
w których każdy z Was był już wiele razy można tak świetnie się bawić. Oba zamki i ich historia może są Państwu
znane ale gwarantuję, że osoba pilota/przewodnika może wnieść sporo nowych wątków historycznych i legend, które
podane w wersji „dla dorosłych” pokazują te wielkie zamczyska i ich mieszkańców sprzed kilkuset lat w zupełnie innym
świetle. Rejs gondolami po zaporze to spora frajda i zapowiedź tego co czeka Was za kilka godzin. Natomiast wizyta w
Czerwonym Klasztorze po pokonaniu granicy polsko-słowackiej kładką pieszą, oraz burzliwa historia tamtejszych
mnichów i dobra kawa pita w cieniu ogromnych kasztanów dopełnia całości mile spędzonego dnia. Jest to jednak tylko
odpoczynek i ostatnia chwila by nabrać sił przed RAFFTINGIEM NA PONTONACH PO RZECE DUNAJEC.
W spływie braliście Państwo udział wielokrotnie, tym razem zapraszamy do wygodnych i bezpiecznych
pontonów. Ale hola, hola – najpierw krótkie szkolenie. Zaczynamy od właściwego ubrania i wyposażenia. Wkładamy
kaski, kamizelki ratunkowe a do ręki dostajemy pagaje. Teraz nauka wsiadania i wysiadania z pontonów i w końcu kilka
manewrów na spokojnej wodzie... Natomiast następne 1,5 - 2 godziny zapamiętacie do końca życia. Trochę adrenaliny,
trochę kropel wody na polarach ale na koniec gwarantuję świetną zabawę i uśmiech na wszystkich twarzach.
Bezpieczeństwa w każdym pontonie pilnuje instruktor pełniący tu rolę kapitana. Dla tych bardziej sceptycznych
zamiennie zapraszamy na spływ tradycyjny tratwami i to zaledwie po przejściu 200m od klasztoru, ponieważ tutaj
znajduje się przystań słowackich flisaków. UWAGA – ich opowieści + słowacki akcent dopełnia całości mile spędzonego
dnia.
43.
W Szczawnicy czeka na nas autokar, który zawiezie nas do urokliwego hotelu zbudowane w stylu bawarskim,
obsługa, wyposażenie pokoi, standard wyposażenia na poziomie ***. Ale to nie koniec dnia, odświeżamy się i udajemy
całe 30 metrów dalej do regionalnej karczmy, która stanowi część hotelu na grillową ucztę. Czekają tam na nas mięsa z
grilla, kiełbaski i kaszanka, sałatki, moskale i domowe ciasto, żurek, bigos lub barszcz, pajdy ze smalcem małosolne
ogórki i szaszłyki. Kawa, herbata, woda i soki w dzbanach oraz okowita.
Bawimy się do północy, na Wasze życzenie poza mechaniczną , ludową muzyką w tle może bawić nas góralska
kapela. Jeżeli macie życzenie to wiosną podjadą umajone gałęziami wozy a zima sanie i zabierzemy Was na 1,5
godzinny kulig. Przychodzi noc, gwiazdy świeca, smacznie śpimy aby rano nabrać sił przy suto zastawionym szwedzkim
stole. Po wykwaterowaniu zainteresowanych możemy zabrać do małego góralskiego kościółka by później przejść
najbardziej malowniczą trasę w Pieninach – Wąwóz Homole, trasa jest po rewitalizacji, posiada nowe metalowe
mostki i poręcze, jest bezpieczna i bardzo atrakcyjna. Na koniec zabieramy Was do Szczawnicy gdzie odwiedzimy

pijalnie wód mineralnych oczywiście z degustacją by po godzinie czasu wolnego na zdjęcia i pamiątki udać się w drogę
powrotną

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ – zadzwoń, wspólnie dogramy grillowe menu oraz dopracujemy
program, raffting możemy zamienić na spływ tratwami ale aby go uatrakcyjnić ze słowackimi
flisakami – gwarantowana dobra zabawa, polecamy również odwiedzić w Pieninach bardzo
ciekawe muzeum ks. Tisznera. Kontakt bezpośredni - 501 295 530

Ostatnia zachęta do zmiany utartych tras w
zwiedzanych już wielokrotnie miejscach
K 903. RAFFTING w Górach Stołowych – BARDO ŚLĄSKIE 2 dni.

Możemy tę atrakcję łączyć ze Skalnym Miastem w Czechach, zwiedzaniem Gór Stołowych,
Książa czy Wrocławia a zakończyć w miłym hoteliku** przy czeskiej granicy na prawdziwym
grillu z parkietem do zabawy i specjalnym namiotem aby pogoda nie pokrzyżowała nam planów.

P700 HIT 2018

Kończymy tegoroczny katalog swego rodzaju nowością, która to
nowość miała się bardzo dobrze przez wiele lat i być może była znana Państwu ale już na
pewno Waszym rodzicom pod nazwą w y c i e c z k i z a k ł a d o w e j . Dlaczego o tym
piszemy ? ponieważ spora część społeczeństwa albo nie posiada samochodu a jeżeli już go ma
to z różnych powodów rodzice z dziećmi stosunkowo rzadko wyjeżdżają w soboty gdzieś dalej. A
jak już pojadą to ktoś musi prowadzić ten samochód, ale brakuje pilota, przewodnika,
rezerwacji i całej tej otoczki gdzie czujemy się „z a o p i e k o w a n i i d o p i e s z c z e n
i”, na zorganizowanej wyciecze ktoś cały czas o nas dba, jak zepsuje się autokar to podstawią
inny itd.
Postanowiliśmy w szkołach zorganizować w pierwszym rzucie – sobotnie 1 dniowe wycieczki do
Wrocławia- / A F R Y K A R I U M lub H Y D R O P O L I S /, Krakowa- / Muzeum Podziemne i
rejs statkiem / Krasiejowa-/Park Nauki i Ewolucji Człowieka I Jura Park/
Przykładowe koszty: wycieczka dla dzieci od 4-21 roku życia / uczącego się/ to koszt jak na
wyciecze szkolnej, będą upusty dla dzieci do 3 roku życia i osób po 75 roku życia, a każdy
dorosły zapłaci np. do Wrocławia 10 zł więcej niż dziecko – tyle wynosi różnica w bilecie wstępu
do zoo i afrykarium – prosto i uczciwie. / oczywiście będzie czas wolny i możliwość zamówienia
2 daniowego obiadu / zupa pomidorowa lub rosół + ziemniaczki + filet z kurczaka + surówka za
25 zł/os
Naszym celem jest aby cała rodzina / dziecko z podstawówki i z przedszkola, mama, tata, i
babcia / mogła 1 raz w miesiącu wspólnie wyjechać i dobrze, wspólnie się bawić.
Nauczycielom, którzy będą to koordynować ale bez odpowiedzialności i konieczności opieki nad
dziećmi, za poświęcony czas proponujemy 1 miejsce gratis za każde 10 zgłoszonych osób
44.

ZAINTERESOWAŁEM PAŃSTWA ? ZADZWOŃCIE, CHĘTNIE ODPOWIEM NA PAŃSTWA PYTANIA 501 295 530

