LUBLIN
i okolica
PROGRAM:

CENA za osobę:

- Wyjazd autokaru do Lublina,
- Przyjazd do Lublina i zwiedzanie według wybranego wariantu:
• „Legendy Lublina” - podczas zwiedzania z przewodnikiem poznamy tajemnicze i niesamowite historie związane
Lublinem, m.in. legendy o Czarciej Łapie, o Leszku Czarnym, o relikwiach Drzewa Krzyża Świętego, o Ojcu Ruszlu
i o kamieniu nieszczęść. Czas zwiedzania: ok. 2 godz., ok 300 zł/grupa,
• Polskie Radio Lublin - zwiedzanie siedziby regionalnej rozgłośni radiowej ok. 45-90 min (w zależności od ilości
osób) - bezpłatnie
• Pobyt na Sali zabaw Fiku- Miku -1 h-8 zł/os, 1,5 h-11 zł/os, 2 h -13 zł/os,
• Muzeum Wsi Lubelskiej (skansen), w którym zobaczyć można dawną drewnianą zabudowę wiejską z regionu Lubelszczyzny oraz „Miasteczko Prowincjonalne Europy Środkowej”oraz wziąć udział w bardzo ciekawych zajęciach
edukacyjnych (szczegóły w BTiH Paulina”) - 6-10 zł/os. w zależności od tematu zajęć.
• Arena Lublin - zwiedzanie stadionu (sala konferencyjna, trybuna prasowa, strefa VIP - w tym loża prezydencka,
sala restauracyjna, trybuna VIP, płyta boiska, szatnie piłkarskie). Zwiedzanie trwa ok. 45 minut. Czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-16:00) po wcześniejszej rezerwacji. Koszt: 2 zł/bilet ulgowy,
• Spektakl w Teatrze – w zależności od teatru ok. 17-20 zł
• RANCZO ARKA - to kilkuhektarowy atrakcyjnie zagospodarowany teren, prezentujący bogactwo roślin jak i różnorodność zwierząt w czystym i spokojnym otoczeniu. Program pobytu (3–4 godz.) dla grup przedszkolnych i szkolnych opiera się na czynnym wypoczynku, polegającym na korzystaniu z wielu atrakcji. Są to m.in. oglądanie zwierząt
z przewodnikiem (konie, osły, renifery, górskie bydło szkockie, bydło węgierskie, lamy, muflony itd.), przejażdżka
kolejką wąskotorową, Zamek Dmuchaniec, plac zabaw dla dzieci. Za dodatkową opłatą można zorganizować przejażdżkę wozem taborowym po lesie, strzelanie z łuku, ognisko z pieczeniem kiełbasek. - 25 zł+ 10 zł ognisko/os
• Mini ZOO Leonów - zwiedzanie ZOO z przewodnikiem oraz szaleństwa na dmuchawcach + ew. poszerzona
oferta o 2h grę terenową (klasy 1-3) 15-20 zł/os,
• Obiad w restauracji lub w Mc’Donalds - 11-18 zł/os
• Wyjazd w drogę powrotną.

GRUPA
ok. 30+3

80 zł/os.

GRUPA
ok. 44+4

60 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym
autokarem, opłaty
parkingowe,
• ubezpieczenie NNW na
sumę 5000 zł,
• opiekę pilota

Dodatkowo płatne :
• obiad,
• bilety wstępu - koszt
uzależniony od wybranych wariantów
zwiedzania

WARSZAWA

1. Centrum Nauki Kopernik- wystawa BZZZ - 15zł/os.
2. Taras widokowy Lotnisko Chopina- bezpłatnie
3. Taras widokowy „trzydziestka” PKiN - 15zł/os.
4. Zwiedzanie Stadionu Narodowego-trasą ekskluzywną - 15zł/os
5. Zwiedzanie Stadionu Legii- trasą Białą - 14 zł/os
6. Cinema Park - 3h seans - sens kinowy pełen emocji! Cinema Park w harmonijny sposób łączy świat
kina, park rozrywki oraz centrum edukacji. Dzięki innowacyjnej technologii kina mogą zajrzeć do wnętrza
wulkanu, być świadkiem trzęsienia ziemi, wyruszyć w głąb ludzkiego ciała czy zwiedzić odległe krańce
Wszechświata. - 26,50 zł/os.
7. Muzeum Chopina - lekcje muzealne - 150 zł/grupa do 25 osób.
• Mały Chopin – na lekcji poznajemy Fryderyka jako małego chłopca, obdarzonego nie tylko geniuszem,
al. i poczuciem humoru. Dzieci mogą dzięki temu w swoim rówieśniku – Chopinie – rozpoznać dobrego
kolegę, którego muzykę warto odkrywać bez względu na wiek.
• Usłysz mnie! Chopin – zajęcia mają na celu poznanie muzyki Chopina poprzez aktywne słuchanie i zabawę. Na ekspozycji stałej Muzeum poszukujemy miejsc, które wiążą się z muzyką Fryderyka, aby później
stworzyć muzyczną impresję na temat jego kompozycji.
8. Muzeum Geologiczne - do wyboru lekcje muzealne 5 zł/os. lub warsztaty 10 zł/os. Różne tematy do wyboru
9. Muzeum Techniki - lekcje muzealne przewodnik i bilet wstępu 15 zł/os. Różne tematy do wyboru
10. Manufaktura Cukierków - pokazy ręcznego wykonywania cukierków, metodą z XVII w. Podczas takiego
pokazu dzieci są obserwatorami - 10 zł/os. W tej cenie każdy z uczestników otrzymuje opakowanie cukierków i lizaka. 15 zł jeśli DODATKOWO podczas pokazu mamy dla uczestników ukręcić średniej wielkości lizaka.
11. Zwiedzanie - najciekawszych zabytków Warszawy z przewodnikiem „Poznanie legend Warszawy” spacerkiem 300 zł/grupa przewodnik
12. Przejażdżka kolejką po Starym Mieście - 20 zł/os.

CENA za osobę:
GRUPA
ok. 30+3

80 zł/os.

GRUPA
ok. 44+4

60 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym
autokarem, opłaty
parkingowe,
• ubezpieczenie NNW na
sumę 5000 zł,
• opiekę pilota

Dodatkowo płatne :
• obiad,
• bilety wstępu, których
koszt uzależniony jest
od wybranych wariantów zwiedzani

WARSZAWA

13. Seans w Planetarium - 15 zł/os
14. Wilanów – Pałac- lekcje muzealne + Ogród - ok. 15 zł/os.
15. Łazienki królewskie – spacer bezpłatnie, zwiedzanie z przewodnikiem ok. 15 zł/os.
16. Muzeum etnograficzne - lekcje i warsztaty muzealne- Podczas lekcji i warsztatów dzieci mogą dotykać replik muzealiów, rozwiązywać zadania
edukacyjne, rebusy i krzyżówki. Niektóre lekcje połączone są z projekcją unikatowych materiałów filmowych dokumentujących ginące techniki
rzemieślnicze i archaiczne praktyki rolnicze. Elementem lekcji mogą być zajęcia muzyczne, plastyczne - rysowanie, lepienie z modeliny lub gliny,
robienie wycinanek, a dla dzieci najmłodszych - gry i zabawy ruchowe. - ok. 15 zł/os. w zależności od liczebności grupy
17. Spektakl dla dzieci w wybranym Teatrze, 20-50 zł/os.
18. Zwiedzanie Teatru Roma – 5 zł/os.
19. Muzeum Ewolucji- zwiedzanie z przewodnikiem – 7 zł/os.
20. ZOO - spacer - 16 zł/os., lekcje muzealne lub zwiedzanie z przewodnikiem 120 zł/grupa 25 os.
21. Zabawa na wybranej Sali Zabaw: Hulakula , Kolorado, Kamelot, od 10 zł/os/1h
22. Dom Spotkań z Historią – zwiedzanie wystaw połączone z warsztatami edukacyjnymi- bezpłatnie
23. Oceanarium 3D - Prehistoryczne -16 zł/os.
24. Zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP (od 6 lat) – bezpłatnie
Zwiedzanie obejmuje 16 sal ekspozycyjnych, kilkaset multimediów i tysiące unikatowych eksponatów. Specjalnie dla uczniów szkół podstawowych przygotowaliśmy zajęcia pod tytułem Był sobie pieniądz, podczas których zajrzymy do najbardziej atrakcyjnych dla dzieci modułów CP NBP,
takich jak Antyk-Średniowiecze-Nowożytność, Systemy pieniężne, Ulica Bankowa, Bank centralny, Skarbiec. Podczas zajęć pokażemy różne etapy
rozwoju pieniądza, od pojawienia się pierwszych płacideł, poprzez wynalezienie monet, i powstanie pierwszych banknotów. Zajrzymy też do
bankowego skarbca, jednej z największych atrakcji CP NBP. W trakcie zajęć uczniowie otrzymują dopasowane do wieku uczestników karty zadań,
które urozmaicają wizytę i pomagają uporządkować zdobyte wiadomości.
25. Ogród botaniczny na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego - bezpłatnie
26. Milanówek - zwiedzanie Fabryki Krówek ciągutek, gdzie dzieci będą mogły poznać tajemnicę produkcji tych cukierków. Podczas wycieczki poznają
historię i tradycję krówki ciągutki, zwiedzą zakład produkcyjny i posmakują świeżo wyprodukowanych krówek :) zaprojektują własną kolorową etykietę, nauczą się samodzielnego zawijania cukierka, wezmą udział w konkursie rysunkowym a na koniec czeka Dzieci Słodka niespodzianka. 20 zł/os.

JANÓW
PODLASKI
- SERPELICE
PROGRAM:

CENA za osobę:

- Wyjazd autokaru do Janowa Podlaskiego,
1. Przyjazd do Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu, spotkanie z przedstawicielem
parku i zwiedzanie miejsc Podlaskiego Przełomu Bugu: obserwacja fauny i flory, poznanie
szlaków turystycznych, instruktaż zachowania się w parku krajobrazowym – bezpłatnie
2. Wizyta w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim (5 zł/os.)
3. Przejażdżka bryczkami (ok. 15 zł/os.)
4. Przejazd do Serpelic:
- ognisko z kiełbaskami (10 zł/os.)
- pobyt w parku linowym – przejście trasy dla młodszych dzieci - 25 zł/os.
- ew. rejs stateczkiem po Bugu - 10 zł/os.
- Około 14.00 wyjazd w drogę powrotną,
- Powrót około godziny 15.00

GRUPA
ok. 30+3

45 zł/os.

GRUPA
ok. 44+4

35 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym
autokarem, opłaty
parkingowe,
• ubezpieczenie NNW na
sumę 5000 zł,
• opiekę pilota

Dodatkowo płatne :
• ognisko,
• biletów wstępu
– koszt uzależniony od
wybranych wariantów
zwiedzania

BAŁTÓW
- PARK

JURAJSKI
PROGRAM:

CENA za osobę:

- 6.30 zbiórka i wyjazd autokaru sprzed szkoły do Bałtowa, około 10.30 przyjazd do Bałtowa,
Zwiedzanie według wybranego pakietu:
1. Pakiet Bałtowski Kompleks Turystyczny - 27 zł/os. upoważnia do zwiedzania Jura Parku (parku dinozaurów),
Prehistorycznego Oceanarium (dzięki osiągnięciom współczesnej techniki w wymiarze 3D można zobaczyć podwodne życie sprzed milionów lat), do korzystania z urządzeń Parku Rozrywki bez limitu - karuzele, dmuchane
zjeżdżalnie, basen z kulkami, trampoliny i wiele innych atrakcji (za wyjątkiem urządzeń uruchamianych za pomocą
monety i tyrolki)
2. Pakiet: Jura Park (park dinozaurów) + Prehistoryczne Oceanarium - 20 zł/os.
3. Zwiedzanie Zwierzyńca Bałtowskiego . Czas 1,5 h - 12 zł/os. Na obszarze 40 ha mieszka kilkadziesiąt gatunków
fauny z kilku kontynentów Afryki, Ameryki Południowej i Północnej, Australii, Eurazji. Górną część Zwierzyńca
zwiedzamy amerykańskim schoolbusem. To wyjątkowa okazja by „oko w oko” stanąć z rogatym bydłem szkockim,
podziwiać dostojne jelenie czy też zobaczyć jak żyją lamy, alpaki, strusie, wielbłądy, bydło zebu, dziki oraz wiele
innych zwierząt.
4. Sabathówka – Wioska Czarownic - 5 zł/os.
5. Warsztaty edukacyjne czas 1 h - 5 zł/os. Zajęcia w grupach prowadzone przez profesjonalną kadrę, pomagają
utrwalić wiedzę o dinozaurach i skamieniałościach. Do wyboru:
-Warsztaty malowanie modeli dinozaurów i amonitów
-Warsztaty płukanie „złota”
-Warsztaty paleontologiczne (polegające na preparowaniu z gipsowego bloku „ szkieleta” dinozaura oraz poznawaniu tajników pracy paleontologa).
6. Przejażdżka kolejką - Czas 30 min - 3zł/os. Zabiera turystów w podróż po Bałtowie i okolicy. Podziwiając piękne
widoki podróżujący uzyskują dodatkowo od przewodnika informacje dotyczące historii tego miejsca oraz rozpościerającego się wokół świata przyrody ożywionej i nieożywionej.
7. Kino 5D - 10 zł/os.
- Obiad w trakcie zwiedzania (możliwość różnych wariantów) - ok. 15-20 zł/os
- Około 17.00 wyjazd w drogę powrotną.
- Powrót około 21.30

GRUPA
ok. 30+3

85 zł/os.

GRUPA
ok. 44+4

65 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym
autokarem, opłaty
parkingowe,
• ubezpieczenie NNW na
sumę 5000 zł,
• opiekę pilota

Dodatkowo płatne :
• obiad,
• bilety wstępu, których
koszt uzależniony jest
od wybranych wariantów zwiedzania

FARMA
ILUZJI
TROJANÓW
PROGRAM:
- Przejazd do Trojanowa, spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie jednej z wybranych ścieżek:
I WARIANT: „Pierwszy raz na farmie” (2h): * zwiedzanie Muzeum Iluzji oraz Latającej Chaty Tajemnic, *
szukanie rozwiązań zagadki Lewitującego Kranu i zabawa w poszukiwaczy przygód w Wiklinowym Labiryncie, *wrażenie lewitacji w Tunelu Zapomnienia oraz spacer przez Lasek Doświadczeń, *przeprawa
tratwami przez Zaklęty Staw oraz przygody na Szlaku Trapera, * świat do góry nogami, czyli przygoda,
* w Zakręconym Domku, * zagubienie się w Lustrzanym Labiryncie wraz z jego kolumnadami, wizyta w
tajemniczym Ames Roomie oraz mini-zoo.
II WARIANT : W poszukiwaniu nowości (2h): * rezerwat Smoków i okazja do zapoznania się z kilkoma przedstawicielami tego gatunku (NOWOŚĆ!) * główkowanie w Krainie Ślepych Zaułków, gdzie dzieci będą musiały przejść przez siedem labiryntów o różnym stopniu trudności (NOWOŚĆ!) * wizyta w Strefie Drewnianych Łamigłówek, gdzie będzie okazja sprawdzić swoją zręczność czy też zmysł równowagi (NOWOŚĆ!)
* pobyt w Muzeum Minerałów i Kamieni, gdzie będzie można zobaczyć amonity, kalcyt, ametyst i wiele
niezwykłych skamielin (NOWOŚĆ!) * Krótka lekcja przyrody na naszym „Zbożowym Polu” (NOWOŚĆ!) *
Ponowne odwiedziny w Latającej Chacie Tajemnic, aby przypomnieć sobie naszą topową atrakcję.
III WARIANT: Mali odkrywcy (2h): * gra terenowa, w której nagrodą za jej zrealizowanie będzie wizyta w
niezwykłej Chacie Spotkań (dzieci zawsze wygrywają główną nagrodę),* Chata Spotkań, gdzie odbędzie
się krótka zabawa z naszymi maskotkami – postaciami ze znanych bajek dla dzieci (NOWOŚĆ!) * zwiedzanie Latającej Chaty Tajemnic, Tunelu Zapomnienia oraz przygoda w Zakręconym Domku (nasze hity,
które lubią maluchy)* zabawa w Kąciku Malucha (do lat 7), gdzie do dyspozycji dzieci jest plac zabaw,
mniejsze dmuchańce oraz osiedle domków-grzybków, * Zabawa w poszukiwaczy przygód w Wiklinowym
Labiryncie, * wizyta w mini-zoo.
- Korzystanie z wybranych dodatkowych atrakcji Farmy Iluzji (płatnych dodatkowo-oferta obok)
- Ew. posiłek w trakcie zwiedzania (dwudaniowy obiad lub w formie grillowej)
- Wyjazd w drogę powrotną

CENA za osobę:
GRUPA
ok. 30+3

95 zł/os.

GRUPA
ok. 44+4

85 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym
autokarem, opłaty
parkingowe,
• ubezpieczenie NNW na
sumę 5000 zł,
• opiekę pilota
• bilety wstępu na jeden z
3 wariantów zwiedzania

Dodatkowo płatne :
• obiad lub ognisko
(10-20 zł/os.) ,
• bilety na dodatkowe
atrakcje zwiedzania
(opis i ceny obok)

FARMA
ILUZJI
TROJANÓW
Atrakcje dodatkowe na Farmie Iluzji :
• Lekcja iluzji na wesoło - 7zł/os. - 30-minutowa lekcja edukacyjna „Iluzja na wesoło” obejmuje pogadankę z zakresu fizyki i optyki dostosowaną
do wieku uczestników, z wykorzystaniem tablic i eksponatów iluzjonistycznych. Jest ona wstępem do zrozumienia świata złudzeń wzrokowych i
optycznych. Podczas lekcji pokazywane są również dwa triki magiczne (od 10 lat)
• Warsztaty z rękodzieła i plastyki – 8zł/os. - 30-minutowe warsztaty, podczas których dzieci pod okiem prowadzącej osoby, samodzielnie ozdabiają drewnianą zawieszkę-obrazek w kształcie Latającej Chaty Tajemnic z uprzednio przygotowanych materiałów (np. kredkami, naklejkami,
itp.) oraz wykonują proste prace plastyczne Cena obejmuje materiały oraz drewnianą ozdobę dla każdego uczestnika, którą ten może zabrać na
pamiątkę
• Show chemiczne - 8zł/os. 30-minutowe chemiczne show w postaci niezwykłego pokazu dla dzieci
• w klimacie nauki o eliksirach z książek o Harrym Potterze. Podczas pokazu przedstawione będą atrakcyjne wizualnie eksperymenty pełne dymu i
piany (od 6 lat)
• Grobowiec Faraona - 8zł/os. Utrzymana w klimacie Starożytnego Egiptu interaktywna wystawa. Dzieci
• wraz z Przewodnikiem wkraczają do wnętrza grobowca ozdobionego kopiami autentycznych malowideł i reliefów. Podczas wędrówki nie tylko
zapoznają się z kulturą i wierzeniami Egipcjan, ale również uczestniczą w show wzbogaconym o elementy grozy oraz straszenia (od 10 lat).
• Letni Kulig – 6 zł/os. - Przejażdżka zestawem pięciu specjalnie zaprojektowanych sań na kołach ze sztywnym dyszlem (względy bezpieczeństwa) za
traktorem poza teren Parku. Możliwość przeżycia niesamowitej przygody!
• Karuzela łańcuchowa - 4 zł/os. Klasyczne urządzenie lunaparkowe dla dzieci w każdym wieku. Możliwość
• świetnej zabawy oraz poczucia działania siły odśrodkowej w bezpiecznym wymiarze.
• Wild West Express - 4zł/os. Zwariowana przejażdżka pociągiem w stylu Dzikiego Zachodu (urządzenie
• lunaparkowe, wersja dla małych dzieci do lat 12, 7-osobowa, pociąg jeździ tak długo aż z atrakcji skorzysta cała grupa)
• Zabawa w sali zabaw (zwanej inaczej „kulkolandią”) - 8 zł/os. Jest to specjalnie zaaranżowana, dwupoziomowa konstrukcja pod namiotem wraz z
dużym basenem z piłeczkami. Dzieci wchodzą w grupach po ok. 25-30 osób. Czas
zabawy około 25 minut.
Ew. dodatkowo wizyta w Muzeum Rowerów w m. Gołąb- bilet wstępu - 8zł/os.

WOJCIECHÓW
– jedyne w Polsce
Muzeum Kowalstwa

PROGRAM:
- Wyjazd autokaru w godzinach rannych,

CENA za osobę:

- Przyjazd do Wojciechowa i realizacja programu według wybranych wariantów:

GRUPA
ok. 30+3

85 zł/os.

GRUPA
ok. 44+4

70 zł/os.

1. Zwiedzanie Wieży Ariańskiej, Muzeum Kowalstwa, wysłuchanie legendy o „podkowie szczęścia”,
zwiedzanie Muzeum Regionalnego, (+ pamiątki) - 6 zł/os.
2. Wykonywanie podkówek z masy solnej – zajęcia, warsztaty - 10 zł/os.
3. Zwiedzanie kuźni Romana Czernieca - pokaz kucia podkowy z żelaza - 7 zł/os.
4. Przejazd autokarem do młyna „Hipolit” - zwiedzanie Muzeum Minerałów, płukanie złota, prelekcja
- 10 zł/os.,
5. Przyjazd do Parku Rozrywki, Wypoczynku i Edukacji w m. Romanówka i zwiedzanie z przewodnikiem ZOO, gdzie na 4 hektarach zgromadzono przedstawicieli kilkudziesięciu gatunków zwierząt. Jest
tu prawdziwy unikat w skali kraju¬ biały lew, pumy amerykańskie, dwa gatunki małp, antylopy, osły,
kangury i makaki japońskie. Można tu również obejrzeć różne gatunki ptaków m.in. gęsi tybetańskie,
czarne łabędzie, a także bażanty, gołębie i kury - 13 zł/os.
Ewentualnie możliwość wzięcia udziału w różnorodnych:
• warsztatach (garncarstwa, kulinarnych, z fizyki (15 zł/os.)
• pokazach (15 zł/os.) - Kolorowa chemia, Obróbka bursztynu, Pstryczek elektryczek Dlaczego samoloty latają? Pokazy kuglarskie Chemia w kuchni, Chemia w łazience, Prosta fizyka dla najmłodszych
Papier - jakie to ciekawe! Tajemniczy dwutlenek węgla
• lekcjach edukacyjnych (20 zł/os.)- różnorodne tematy (szczegóły w naszym biurze)
• zajęciach rekreacyjnych (15 zł/os.) . Dzikie wariacje - to gry i zabawy, które są idealną okazją do
pobudzenia aktywności ruchowej uczestników, logicznego myślenia, oraz integracji grupy.
- Wyjazd w drogę powrotną

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym
autokarem, opłaty
parkingowe,
• ubezpieczenie NNW na
sumę 5000 zł,
• opiekę pilota

Dodatkowo płatne :
• bilety wstępu - koszt
uzależniony od wybranych wariantów
zwiedzania
• posiłek w formie ogniska lub obiadu
(10-20 zł/os.)

WOJCIECHÓW
– jedyne w Polsce
Muzeum Kowalstwa

6. Owadolandia - park edukacyjno-rekreacyjny, w którym można spotkać ogromne repliki owadów,
wielkości dorosłego człowieka. Wiernie odtworzone modele owadów, zaprojektowane z dbałością
o szczegóły anatomiczne. Podczas pobytu dzieciom zostanie pokazany i przybliżony wspaniały, do
końca niezbadany, tajemniczy a jednocześnie niezwykły świat owadów. Dzieci dowiedzą się, dlaczego owady są ważne, jak nam służą, jak się z nimi obchodzić i za co je kochać.
W parku znajduje się ścieżka dydaktyczna z ciekawymi gatunkami i odmianami roślin oraz tablice informacyjno-edukacyjne, przeznaczone do przeprowadzania zajęć na świeżym powietrzu. - przejście
ścieżki edukacyjnej z przewodnikiem - 9 zł
Dodatkowo możliwość –udziału w warsztacie malowania owada z gipsu - 7 zł (własnoręcznie
tworzona pamiątka z pobytu w Parku „Owadolandia”, dzieci malują farbami plakatowymi gipsowe
odlewy owadów.

KAZIMIERZ
DOLNY

PROGRAM:

CENA za osobę:

- Wyjazd autokaru w godzinach rannych ,
- Przyjazd do Kazimierza Dolnego i zwiedzanie według wybranych wariantów:
1. Spotkanie z przewodnikiem i piesze zwiedzanie zabytków Kazimierza Dolnego - wejście na
Górę Trzech Krzyży (kazimierska panorama), kościół farny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, Rynek z kamienicami Przybyłów, kamienicą Gdańską, studnią, Mały Rynek
z Synagogą, Kościołem św. Anny oraz starymi Jatkami - 10 zł/os
2. Wizyta w Piekarni Sarzyńskich gdzie zobaczymy proces powstawania kazimierskich kogutów- bezpłatnie
lub udział w warsztatach wypiekania kazimierskich kogutów (500 zł/grupa do 15 osób)
3. Wycieczka Ecobusami do Wąwozu Korzeniowy Dół (ok. 50 min).
W trakcie przejazdu najciekawsze zabytki Kazimierza Dolnego. Jadąc głównymi ulicami miasta
czas umili audio przewodnik dzięki któremu poznacie Państwo trochę historii i zabawnych
legend Kazimierskich. Miejscem docelowym wycieczki jest wąwóz Korzeniowy Dół gdzie będziecie mieli Państwo czas na przespacerowanie się i samodzielne poznanie uroku najsłynniejszego kazimierskiego wąwozu. Po krótkim spacerze powrót na rynek ul. Lubelską. (Długość
wąwozu około 250 m ) - 7 zł/os
4. Rejs statkiem po Wiśle (ok. 50 min) - 14 zł/os
5. Muzeum Przyrodniczo - Leśne, zwiedzanie z przewodnikiem - 7 zł/os

GRUPA
ok. 30+3

85 zł/os.

GRUPA
ok. 44+4

70 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym
autokarem, opłaty
parkingowe,
• ubezpieczenie NNW na
sumę 5000 zł,
• opiekę pilota

Dodatkowo płatne :
• posiłek w formie obiadu
lub ogniska (10-20 zł/
os.)
• kosztów biletów
wstępu – w zależności
od wybranego wariantu
zwiedzania

KAZIMIERZ
DOLNY
Następnie kontynuacja zwiedzania według wybranego wariantu. Proponujemy Państwu następujące kierunki:
Magiczne Ogrody
• rejs statkiem z Kazimierza Dolnego do Janowca (ok. 20 min)- 7 zł/os
• przejazd do Magicznych Ogrodów, zwiedzanie Magicznych Ogrodów z przewodnikiem (1,5h) - 19 zł/os lub zwiedzanie Magicznych Ogrodów w formie gry terenowej 29 zł/os: przejazd kolejką w Kwiatowej Dolinie , wizyta w krainie wróżek Smużek, zabawy
w Grodzie Krasnoludzkim i Podgrodziu szkoleniowym , zabawy w krainie Bulwiaków, zabawy na Robankowej Łące, Smoczym placu
zabaw i dmuchańcach, wstęp na Mroczysko (dla odważnych powyżej 6 lat)
Janowiec:
- przeprawa statkiem z Kazimierza Dolnego do Janowca - 7 zł/os,
- przejazd „Ciuchcią” z przystani do Zamku w Janowcu bilety w jedną stronę: - 6 zł/os,
- zwiedzanie Muzeum Zamek w Janowcu z przewodnikiem (dwór i spichlerz indywidualnie) - 11 zł/os.
Nałęczów
• Palmiarnia, w której znajduje się Pijalnia Wód Mineralnych i spacer po parku
z drojowym - 3 zł/os.
• Dęblin - zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Sił Powietrznych + wejście do samolotu
Jak-40 – 7,50 zł/os.

POLESKI
PARK
NARODOWY
PROGRAM:

CENA za osobę:

- Zbiórka przed szkołą i wyjazd do Polskiego Parku Narodowego,
- Realizacja programu zwiedzania:
• zajęcia edukacyjne- temat do wyboru w naszym biurze
• zwiedzanie Ośrodka Ochrony Żółwia oraz wybranej ścieżki ok. 40 min)
• zwiedzanie Muzeum Poleskiego Parku Narodowego (ok. 1 h)
• przejście ścieżką przyrodnicza, do wyboru w naszym biurze (1,5-2 h)
- Przejazd do Parku Linowego w OW „Leśna Ryba”,
* przejście „Trasą Malucha” -15 zł/os. Przeznaczona jest dla małych dzieci, które mogą pokonywać ją samodzielnie. Trasa ta jest usytuowana na drzewach, w pełni zabezpieczona siatkami.
lub Trasą Łatwą (wymagane minimum 120 cm wzrostu)- 20zł/os.
- Ognisko z kiełbaskami lub obiad,
- Gry i zabawy na świeżym powietrzu,
- Wyjazd w drogę powrotną

GRUPA
ok. 30+3

50 zł/os.

GRUPA
ok. 44+4

40 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym
autokarem, opłaty
parkingowe,
• ubezpieczenie NNW na
sumę 5000 zł,
• opiekę pilota

Dodatkowo płatne :
• ognisko lub obiad 1020 zł/os
• biletów wstępu – koszt
uzależniony od wybranych wariantów
zwiedzania

BIAŁYSTOK
I OKOLICE

PROGRAM:

CENA za osobę:

- Zbiórka przed szkołą w godzinach rannych,
- Przyjazd do Białegostoku, zwiedzanie według wybranych wariantów:
• Spektakl w Białostockim Teatrze Lalek - 16 zł/os. + ew. zwiedzanie piwnic teatru - 3 zł/os.
• Zwiedzanie Jura Parku ścieżką edukacyjną - wstęp + przewodnik – ok. 14 zł/os. ew. korzystanie z dodatkowo płatnych atrakcji w parku tj. KOLEJKA TOROWA “PIRAT” (dla najmłodszych), DMUCHANY SKAKANIEC (dla najmłodszych), DMUCHANA ZJEŻDŻALNIA (dla
najmłodszych), TRAMPOLINA (dla najmłodszych)- 1 atrakcja 6zł/os
• Zabawa na Sali Zabaw np. Fikoland - 9 zł/os 1 h, 11 zł/os. 1,5h, 13 zł/os 2h
• Pobyt w Indiańskiej wiosce w Jurowcach - 17 zł/os.
Program wycieczki trwa 2,5 godziny a w nim: indiańskie powitanie, malowanie twarzy, zabawy
muzyczne, przejażdżka konna (koniki przeznaczone do hipoterapii), strzelanie z łuku, płukanie
złota, indiański tor przeszkód
• Wizyta u kowala i garncarza - ok. 10 zł/os.
• Białostockie Muzeum Wsi – lekcja muzealna (45 min.) w grupach 30 os. - 6 zł/os.
Przykładowe tematy lekcji: Od ziarna do chleba, O pożytkach z gliny płynących, W wiejskiej
kuźni, Zioła z wiejskiej zagrody
• Spacer po parku Branickich - bezpłatnie
- W trakcie zwiedzania obiad w restauracji lub posiłek w Mc’ Donalds (koszt ok. 20 zł/os.)
- Wyjazd w drogę powrotną.

GRUPA
ok. 30+3

85 zł/os.

GRUPA
ok. 44+4

65 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym
autokarem, opłaty
parkingowe,
• ubezpieczenie NNW na
sumę 5000 zł,
• opiekę pilota

Dodatkowo płatne :
• obiad,
• bilety wstępu - koszt
uzależniony od wybranych wariantów
zwiedzania

BIAŁOWIEŻA

PROGRAM:

CENA za osobę:

- Zbiórka przed szkołą i wyjazd do Białowieży,
- Przyjazd, spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie według wybranego wariantu:
• Rezerwat Pokazowy zwiedzanie rezerwatu stanowiącego wydzieloną część Białowieskiego Parku
Narodowego. Można w nim obejrzeć żubry, łosie, jelenie, sarny, dziki, wilki, koniki leśne, żubronie
(mieszańce żubra z bydłem domowym)- (przewodnik + bilet ok. 8 zł/os.)
• Park Pałacowy - leśny plac zabaw, brama pałacowa, Dęby pod muzeum, - bezpłatnie
• Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego z multimedialną, najpiękniejszą
wystawą przyrodniczą w Europie, przedstawiającą florę i faunę Białowieskiego Parku Narodowego,
wejście na wieżę widokową – 9 zł/os.
• Pobyt na Ranczu Kupała - 20 zł/os. - stworzonym z myślą o dzieciach – czekają tu na nie takie atrakcje
jak: Zwiedzanie Mini ZOO (strusie, jelonki, bażanty i pawie, drób ozdobny, konie, kucyki, owce, kozy,
króliki i inne) połączone z karmieniem zwierząt. Smażenie jajecznicy z jaja strusiego i poczęstunek
dla maluchów. Zjazd linowy nad stawem w bezpiecznej gondoli, przystosowanej do wzrostu dziecka.
Zjazd jest połączony z wejściem na wieżę widokową po drugiej stronie stawu. Przejażdżka po Puszczy
Białowieskiej i okolicy specjalnie przygotowanym do tego wozem. Krótka lekcja historii w prywatnym
muzeum rolnictwa wsi podlaskiej – Kuźni. Oglądanie autentycznych narzędzi kowalskich oraz innych
wykorzystywanych dawniej w rolnictwie. Strzelanie z łuku. Zabawa w „chowanego” na terenie ogrodzonego parku leśnego i inne gry na świeżym powietrzu.
• Wizyta w Muzeum Kowalstwa w Hajnówce - 1h - 4 zł/os.
• Park Wodny w Hajnówce- 6 zł/os. 1h
• W trakcie zwiedzania obiad w restauracji lub ognisko z kiełbaskami (10-20 zł/os.)

GRUPA
ok. 30+3

80 zł/os.

GRUPA
ok. 44+4

55 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym
autokarem, opłaty
parkingowe,
• ubezpieczenie NNW na
sumę 5000 zł,
• opiekę pilota

Dodatkowo płatne :
• obiad lub ognisko
• bilety wstępu - koszt
uzależniony od wybranych wariantów
zwiedzania

ZAMOŚĆ
I CHEŁM
- DUCH
BIELUCH
PROGRAM:

CENA za osobę:

- Zbiórka i wyjazd autokaru do Chełma.

GRUPA
ok. 30+3

80 zł/os.

GRUPA
ok. 44+4

60 zł/os.

- Przyjazd do Chełma i zwiedzanie Chełmskich Podziemi Kredowych - spotkanie z Duchem
Bieluchem - prawdziwym panem, władcą i opiekunem tej podziemnej krainy i Białym Misiem.
- Przyjazd do Zamościa: spacer po Rynku, zwiedzanie ZOO, pobyt w Mini Parku Linowym
ZOOLANDIA – przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 12 roku życia. Dzieci pokonują proste,
kolorowe przeszkody linowe zawieszone pomiędzy domkami zainstalowanymi na drzewach i
palach. Zabawa odbywa się na wysokości 1,5 -3 m nad ziemią a zabezpieczeniem są tu atestowane siatki chroniące przed upadkiem z wysokości. Park linowy ZOOLANDIA charakteryzuje
się bardzo wysoką przepustowością i wysokim wskaźnikiem bezpieczeństwa.
- Obiad w trakcie zwiedzania (dodatkowa opłata ok 20 zł/os.)
- Wyjazd w drogę powrotną

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym
autokarem, opłaty
parkingowe,
• ubezpieczenie NNW na
sumę 5000 zł,
• opiekę pilota

Dodatkowo płatne :
• obiad,
• bilety wstępu
- Chełmskie Podziemia
Kredowe-7zł/os.
- ZOO - 12zł/os,
- Zoolandia – 10zł/os.

KRAINA
RUMIANKU

PROGRAM:

CENA za osobę:

- Zbiórka przed szkołą i wyjazd autokaru
- Przejazd do Hołowna, po drodze zwiedzanie Ptasiej Zagrody.
- Przyjazd do Hołowna.
- Udział w wybranych warsztatach (każde z warsztatów trwają ok. 2h) - koszt udziału w warsztacie
- 20 zł/os.
• Od włókna do tkaniny
• Od ziarna do chleba
• Ceramiczne Cudaki
• Majster lepi glina
• Dawne zajęcia domowe
• Złociste kwiaty
• Domki z wełny
• Piernikowe obrazki
• Słodkie kukiełki

GRUPA
ok. 30+3

65 zł/os.

GRUPA
ok. 44+4

50 zł/os.

- Ew. w międzyczasie dwudaniowy obiad.
- Ew. udział w 2h Fabularnej grze terenowej „Awantura w Krainie Rumianku”. Gra kupiecka o
strukturze centralnej. Odbywająca się wśród zabudowań, łąk i pól wsi Hołowno; Gra uczy negocjacji, sportowej rywalizacji, współdziałania i autoprezentacji - 25zł/os.
- Ognisko z kiełbaskami
- Wyjazd w drogę powrotną

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym
autokarem, opłaty
parkingowe,
• ubezpieczenie NNW na
sumę 5000 zł,
• opiekę pilota

Dodatkowo płatne :
• obiad lub ognisko (1020 zł/os.)
• bilety wstępu - koszt
uzależniony od wybranych wariantów
zwiedzania

