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Szanowni Państwo
Biuro podróży Funclub istnieje na polskim rynku od 1997 roku. Firma z powodzeniem organizuje autokarowe 
wycieczki i obozy na terenie Polski i Europy. Z roku na rok notujemy coraz większą ilość sprzedanych imprez 
turystycznych. Jest to najlepszy dowód na to, że nasze wycieczki zdobywają uznanie coraz większej liczby 

dzieci, młodzieży i ich opiekunów.

Nasze wyróżnienia

Jako organizator wycieczek i obozów 
dla dzieci i posiadamy:
Zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego
Wpis do Centralnego Rejestru Zezwoleń
Polisę OC organizatora Turystyki
Rekomendacje Wielkopolskiej Izby Turystycznej
Rekomendacje Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej

certyfikat Firma Przyjazna 
Klientowi

pierwsze miejsce w rankingu 
Złota 50 Rynku Turystycznego godło Laur Klienta

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi 
propozycjami wycieczek szkolnych. Przygotowaliśmy 
oferty dostosowane do każdej grupy wiekowej. Oferujemy 
również wycieczki dla nauczycieli. Jeśli jednak żadna z 
dostępnych propozycji nie jest odpowiednia to bardzo 
prosimy o kontakt, z przyjemnością przygotujemy 
indywidualną ofertę!

KATALOG JEST DOSTĘPNY NA NASZEJ STRONIE: www.wyjazdyzklasa.pl

Wyznaczamy nowe standardy w turystyce autokarowej. 
Stawiamy na komfort i bezpieczeństwo naszych 
podróżnych. Każdego roku inwestujemy w nową flotę, 
każdego dnia pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, 
udogodnieniami i ulepszeniami. Mamy wieloletnie 
doświadczenie poparte prestiżową nagrodą 
Touroperatora Roku 2015 oraz niezliczoną ilością 
zadowolonych pasażerów i pozytywnych komentarzy.
Nasz transport to więcej niż tylko wygodny i profesjonalny 
przejazd. To prawdziwa przyjemność podróżowania. 
Nasze autokary, nazywane pieszczotliwie Żółtymi 
Strzałami, gwarantują wysoki standard.
*Dbamy o rozwój. Turystyką autokarową zajmujemy się 
od 1997 roku. Corocznie podróżuje z nami ponad 40 000 
pasażerów. Zadowolonych pasażerów.
*Dbamy o dostępność. Nasze autokary można śledzić 
całą dobę przez GPS. Dzięki temu nasi pasażerowie i ich 
bliscy wiedzą, gdzie dokładnie znajduje się dany autokar.
*Dbamy o gadżety. Przy każdym fotelu znajdują się 
gniazdka zasilania oraz porty USB. Możesz do woli 
korzystać ze wszystkich urządzeń mobilnych bez obaw

O transporcie

Wycieczki szkolne luksusowymi 
autokarami

Ważne Wszyscy uczestnicy wycieczek 
szkolnych objęci są ubezpieczeniem grupowym o 
wspólnym numerze polisy. Posiadamy Gwarancję 
Ubezpieczeniową wydaną przez Signal Iduna 
nr M 522413.
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POZNAŃ WART POZNANIA // 

Wycieczki wycenione są w oparciu o wyjazd z Poznania i okolic.

Fort Winiary to element Twierdzy Poznań gdzie można zorganizować 
świetne zajęcia w terenie. Każda grupa w przyjemny, bezpieczny  
i kreatywny sposób realizuje treści z geografii, historii regionu i przyrody. 
Młodzież pracując w grupach, doskonali umiejętności posługiwania się 
mapą i orientacją w terenie. Ćwiczy też w rozpoznaniu gatunków drzew, 
zwierząt i obiektów znajdujących się na terenie Cytadeli. Po otrzymaniu 
mapy z zaznaczonymi punktami, zdjęciami najważniejszych obiektów 
rozpocznie się zabawa. Całość składa się w hasło. Gra terenowa ma 
również służyć integracji i współpracy oraz dawać mnóstwo radości. 
Zwieńczeniem zabawy będzie wizyta w Muzeum Uzbrojenia. Dla 
wszystkich uczestników przewidziane są drobne nagrody i upominki. 

To wycieczka dla wszystkich, którzy lubią coś dobrego zjeść i poznać 
gwarę poznańską. W programie Rynek Śródecki z muralem „Opowieść 
śródecka z trębaczem na dachu i kotem w tle”. Tu poznamy smak 
Goplany- poznańskiej czekolady. Po degustacji dowiemy się o wielu 
regionalnych potrawach związanych z Wielkopolską. Następnie 
wejdziemy do katedry a tam legenda o św. Marcinie i słynnych rogalach. 
Na Chwaliszewie skosztujemy pysznych lokalnych lodów i poznamy 
historię tej niewielkiej dzielnicy zwanej „Poznańską Wenecją”. Na 
rynku dowiemy się dlaczego mistrzowi kucharskiemu przypiekła się 
sarnina, co jadano w dawnym Poznaniu, dlaczego jemy „dachówki”  
i czym jest kawa po poznańsku. Na koniec odwiedzimy Muzeum Rogala 
lub Muzeum Poznańskiej Pyry, w których w zabawny sposób poznamy  
i spróbujemy najsłynniejszych specjałów regionu zwanego Pyrlandią. Ta 
wycieczka to okazja na poznanie miasta od kuchni. 

To spacer po Poznaniu szlakiem miejsc związanych z polskimi władcami. 
W programie: Ostrów Tumski z Katedrą, Złotą Kaplica, podziemia  
z misą chrzcielną oraz kaplica księżnej Dobrawy i most biskupa 
Jordana. Sekrety Chwaliszewa i tajemnice poznańskiego rynku, ratusza  
i pięknych kamienic. Wzgórze Zamkowe i opowiastki o królach. 
Wycieczka Traktem Królewskim to idealna lekcja historii w terenie.  
W czasie zwiedzania uczestnicy biorą udział w quizach nagrodzonych na 
koniec spaceru.

Gra turystyczna na Cytadeli

cena od 39 zł

cena od 39 zł

cena od 49 zł

cena od 89 zł

Poznań dla smakoszy

Poznań po królewsku

1 

SPORTOWY POZNAŃ4

2 

3

W trakcie wycieczki wejdziemy na stadion miejski, największy obiekt 
sportowy w Wielkopolsce, rozbudowany na mistrzostwa Europy w piłce 
nożnej 2012, obecnie wykorzystywany przez zespół Lecha Poznań. 
Podczas zwiedzania zobaczymy między innymi: Hol Główny – Recepcję, 
Salę Konferencyjną, Korytarz Sław, Szatnię Gości, Tunel-Strefę Zero, 
poziom boiska wraz z ławkami rezerwowymi, Lożę Prezydencką, skyboxy 
czy Trybunę Prasową. Następnie do wyboru dla grupy jest pobyt w Parku 
Trampolin lub miniturniej  w kręgielni. Powyższy program wycieczki 
do Poznania można w dowolny sposób modyfikować w zależności od 
oczekiwań grupy.
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POZNAŃ WART POZNANIA // 

Wycieczki wycenione są w oparciu o wyjazd z Poznania i okolic.

cena od 49 zł

cena od 49 zł

cena od 39 zł

ŚLADAMI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

SZLAKIEM LEGEND ZNANYCH I 
NIEZNANYCH

ZIELONY POZNAŃ

6

5 

7

To spacer od Ostrowa Tumskiego do Zamku Królewskiego. W programie 
legenda o tajemniczym mieczu w katedrze i diabelskim kamieniu tuż 
obok. Chwaliszewo i jego sekrety. Ślepy Antek i czarownice. Na rynku 
słynne trykające koziołki, Bamberka i Król Kruków, który uratował miasto. 
Wzgórze Zamkowe z księżną Ludgardą i historia powstania tego miejsca. 
W czasie tego spaceru po ścisłym centrum Poznania spojrzymy na 
historię miasta przez pryzmat wybranych podań i legend. Każda grupa 
w trakcie zwiedzana weźmie udział w licznych zadaniach i quizach. Dla 
najbardziej spostrzegawczych przewidziane są nagrody. Zwieńczeniem 
wycieczki będzie wizyta w Muzeum Pyry lub Muzeum Rogalowym.

Spacer po Poznaniu od Parku Drwęskich z pomnikiem Powstańców 
Wielkopolskich po miejsca, tablice, pomniki, nazwy ulic w centrum 
związane z wydarzeniami powstańczymi. Na placu Wolności odszukamy 
tekst informujący o złożeniu w tym miejscu przysięgi Armii Wielkopolskiej 
26 stycznia 1919 roku oraz budynek, z którego wybitny wirtuoz  
i patriota Ignacy Jan Paderewski przemawiał do tłumu w 1918 
roku. Na rynku dowiemy się o ciekawostce z „Apteką pod Złotym 
Lwem” a zwieńczeniem spaceru będzie wizyta w Muzeum Powstania 
Wielkopolskiego. Dla uczestników przygotowana jest karta pracy, dzięki 
której zwiedzanie będzie ciekawsze. Wszyscy otrzymują drobne nagrody 
za udział w wycieczce Szlakiem Powstania Wielkopolskiego.

To spacer po zielonych zakamarkach Poznania i jednocześnie lekcja 
przyrody w terenie. W programie: Gra terenowa w Parku Wilsona  
w trakcie, której uczestnicy poznają różne gatunki drzew i ciekawostki 
związane z dawnym ogrodem botanicznym. Zwiedzanie palmiarni  
z przewodnikiem gdzie w 12 pawilonach prezentowane są m.in. kaktusy, 
palmy, dąb korkowy, cytryny i figi, a w akwarium zobaczyć można 170 
gatunków ryb oraz około 50 gatunków roślin wodnych. Zwieńczeniem 
spaceru jest wizyta w Starym Ogrodzie ZOO z licznymi zwierzętami  
i pomnikami. Poznański zwierzyniec to miejsce gdzie dzieci mogą miło 
spędzić czas na placu zabaw, zjeść lody i kupić pamiątki.
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1-DNIOWE  //  DLA NAJMŁODSZYCH

Wycieczki wycenione są w oparciu o wyjazd z Poznania i okolic.

Wioska Nenufar Club to miejsce pełne przygód i atrakcji. Cały obszar 
stworzony jest w scenografii pirackiej. Dzieci w trakcie zabawy 
wprowadzone są  w tajemniczy nastrój wyspy skarbów. Pod opieką 
piratów wyposażone w kamizelki asekuracyjne i mapę dzieci płyną tratwą 
szlakiem wielkiej przygody. Na trasie odwiedzają Indiańską wioskę  
i znajdują skrzynię pełną skarbów. Po wykonaniu wszystkich zadań  
i pasowaniu na pirata jest czas na: Park dmuchawców, Park trampolin, 
Jumplandia, Chiński Park linowy, Obrotowy domek, Czarna dziura, 
Świat Bajek, Jurassic Tunel  z ruchomymi dinozaurami, Wykopaliska 
archeologiczne, Labirynty i łamigłówki, Poducha do skakania, Giga gry 
planszowe dla całej grupy oraz nowości: 3 torowa Giga zjeżdżalnia 
pontonowa, Wulkan wspinaczkowy, Park pływających łódeczek, Piracka 
Kolejka Parkowa. Nenufar Club ma 6 hektarów, podzielony na różne 
obszary – kontynenty. Wspaniałe i niesłychane przygody czekają na 
każdym kroku. Tu nikt się nie może nudzić.

ŚWIAT PIRATÓW W NENUFARZE

Wizyta w Kluczewie to niezapomniane chwile gdzie dowiemy się jak 
wygląda życie na wsi. Gospodarzem jest wujek Krzysio, który przybliży 
dzieciom w zabawny sposób pracę kowala. Wyczaruje z kawałka metalu 
dla każdej klasy piękną podkowę, pokaże drewniane zabawki z dawnych 
lat. Przygoda na wsi rozpoczyna się od zwiedzania staropolskiej chaty  
i zapoznania się z różnym starym sprzętem domowym. Dzieci dowiedzą 
się w gwarze poznańskiej czym jest kwirlejka i kierzonka, jak dawniej 
wytwarzano masło lub ser. W programie jest przejażdżka bryczką 
lub traktorem oraz zabawa na podwórzu i spotkanie ze zwierzętami 
gospodarskimi. Kozy, króliki, prosiaczek i łaciata krówka czekają na 
dzieci. Wujek Krzysiu pokaże jak się je hoduje i pielęgnuje. Po zapoznaniu 
się ze wszystkimi zwyczajami na wsi czas na słodką niespodziankę  
i ognisko z kiełbaskami. To idealne miejsce na integracje całej klasy.

Silverado City położone jest na Pałukach koło Żnina w urokliwym 
miejscu, z dala od zgiełku miejskiego życia, wśród łąk i kolorowych pól. 
To doskonałe miejsce do zabawy i integracji dla całej klasy. W trakcie 
zabawy przeniesiemy się do czasów gorączki złota, która opanowała 
mieszkańców, napadów na banki i pojedynków rewolwerowców.  
W trakcie zwiedzania zobaczymy wielki Saloon, chatę trapera i kowala, 
Bank w którym złotówki wymienia się na dolary, domek słynnej Dr Quin, 
szkołę sprzed 100 lat z drewnianymi ławkami i mapą USA z czasów 
Wojny Secesyjnej, Biuro Sheriffa z więzieniem dla niebezpiecznych 
gości. To miejsce, gdzie każdy przeżyje niesamowite chwile, zobaczy jak 
wygląda napad na bank a niesamowici konni kaskaderzy i rewolwerowcy 
czy dziewczyny z strojach country wprowadzą nas w świat Dzikiego 
Zachodu. W wolnym czasie można pojeździć konno, płukać złoto, rzucać 
lassem i podkową oraz miło spędzić czas w Mini Zoo.

STARA CHATA U KOWALA

DZIKI ZACHÓD NA PAŁUKACH

1 

2

3

cena od 115 zł

cena od 100 zł

cena od 100 zł
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1-DNIOWE  //  DLA NAJMŁODSZYCH

Wycieczki wycenione są w oparciu o wyjazd z Poznania i okolic.

To wycieczka, która łączy przyjemne z pożytecznym. Dzięki niej poznamy 
najciekawsze miejsca i atrakcje w Gnieźnie. Na trasie zobaczymy 
makiety, posągi pierwszych królów Polski oraz postaci z piastowskich 
legend, rzeźby sympatycznych królików. To idealna lekcja historii  
w terenie i przestrzeni architektonicznej dawnej stolicy Polski. W trakcie 
zwiedzania rozwiązujemy liczne zagadki i rebusy. Każdy uczestnik mając 
mapę i kartę pracy zamienia się w tropiciela przygód i miejsc związanych 
z Gnieznem. Na koniec zwiedzania odwiedzimy Wzgórze Lecha  
i katedrę ze słynnymi Drzwiami Gnieźnieńskimi. Czas na pamiątki.

To niezwykła podróż do przeszłości naszej ziemi. Rodzinny Park Rozrywki 
jest świetnym miejscem na wyjazd z klasą. Na spacerze z przewodnikiem 
dowiemy się wszystkiego o dinozaurach. Poznamy te największe  
i najsłynniejsze. Trasa przeprowadzona jest w lesie wzdłuż jeziora. 
Przy ścieżce poznamy dzieje ziemi oglądając 80 modeli dinozaurów 
i innych wymarłych zwierząt w skali 1:1. Na końcu trasy warto zajrzeć 
do Muzeum Paleontologicznego na wystawę skamieniałości z różnych 
epok. Ekspozycja przybliża świat zwierząt i rośli panujących na ziemi 
wiele milionów lat temu. Ogromny kompleks rozrywkowo-zabawowy jest 
doskonałym miejscem na integracje. Bogato wyposażony plac zabaw 
oferuje wiele atrakcji w przyjaznym otoczeniu. Huśtawki, zjeżdżalnie, 
konstrukcje do wspinaczki, równoważnie, karuzele, bujaki to tylko niektóre 
z nich. Zaurolandia oferuje jeszcze m.in. park linowy, gokarty, kolejkę dla 
najmłodszych. Wizyta w Rogowie to niezapomniane chwile dzięki którym 
dzieci poznają otaczający świat i uczą się poprzez zabawę. W trakcie 
zwiedzania w małych grupach rozwiązujemy rebusy lub krzyżówki.

Wyjazd o godz. 8:30. Przejazd w okolice Stęszewa. Pobyt w parku 
edukacyjno-rozrywkowym to fantastyczna przygoda. W programie jest 
ścieżka spacerowa wśród makiet zwierząt prehistorycznych, miniatury 
najbardziej znanych budowli świata, które podziwiać można z punktu 
widokowego w alpinarium. Teren ten obsadzony jest różnorodną 
roślinnością w zależności od typu ogrodu. Tuż obok w mini zoo 
prezentowane są różne gatunki zwierząt oraz ekspozycja wielkich 
modeli owadów, obecnie zagrożonych wyginięciem. Znajdują się 
tutaj również modele ssaków żyjących w epoce lodowcowej. Atrakcja 
którą dzieci najbardziej pamiętają to Podniebna Eko-Wioska na skraju 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dzięki drewnianym i linowym 
konstrukcjom umieszczonym na kilku poziomach, dzieci mają okazję 
poznać poszczególne partie lasu od podszycia po koronę drzew oraz 
wirtualnie przenieść się do wnętrza drzew i ziemi. Pobyt w Deli Parku 
można zakończyć na otwartym placu zabaw i zadaszonej sali pełnej kulek 
i labiryntów. To idealne miejsce na integracje klasy połączone z lekcją
przyrody.

SZLAKIEM KRÓLÓW I KRÓLIKÓW

ŚWIAT DINOZAURÓW W ROGOWIE

MINIATURY I EKO WIOSKA W DELIPARKU 

cena od 105 zł

cena od 100 zł

cena od  115 zł

5

6

4
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Wycieczki wycenione są w oparciu o wyjazd z Poznania i okolic.

cena od 125 zł

cena od 170 zł

cena od 140 zł

cena od 150 zł

Wyjazd o godz. 7:00. W programie: Wizyta w Centrum Nauki Keplera, . Dwa 
poziomy interaktywnych pomieszczeń wyposażonych w 87 stanowisk, 
które pozwalają na realizację wybranych zagadnień z biologii, fizyki  
i geografii. Na ekspozycjach są prezentacje m.in związane z Układem 
Słonecznym, meteorytami, zjawiskami optycznym a w najnowszym 
planetarium odbywają się pokazy na żywo i filmowe prezentacje 
dostosowane do każdej grupy. Spacer po Zielonej Górze Szlakiem 
Bachusików- rzymskich bożków związanych z miastem. Zobaczymy m.in. 
konkatedrę, mury obronne, ratusz, palmiarnię z punktem widokowym na 
miasto. Powrót ok. godz. 20:00 

Wyjazd o godz. 7:00. W programie: wizyta w Hydropolis- multimedialnym 
centrum wiedzy o wodzie gdzie w 7 stałych strefach tematycznych 
zobaczymy m.in. symulator śniegu, ogień z pary wodnej, batyskaf czy 
drukarkę wodną. Spacer słynnym Szlakiem Krasnali, dzięki któremu 
poznamy najważniejsze atrakcje i zabytki Starego Miasta: Ostrów 
Tumski, Katedra, Most Zakochanych, jeden z najpiękniejszych rynków  
w Polsce, kamieniczki Jaś i Małgosia, Jatki Wrocławskie oraz Uniwersytet 
Wrocławski. Powrót ok. godz. 20:00.

Zbiórka o 6:00. Wyjazd w stronę Warszawy. W programie: Spacer po 
stolicy, Plac Zamkowy z kolumną Zygmunta III Wazy, Zamek Królewski, 
starówka z syrenką, barbakan i mury miejskie, pomnik Małego Powstańca, 
Krakowskie Przedmieście, Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza, 
Ogród Saski, Pałac Kultury i Nauki. Przejazd jedynym w Polsce metrem  
w stronę Centrum Nauki Kopernik wyjątkowej placówki, gdzie sale są 
pełne interaktywnych eksponatów, dzięki którym można wąchać, słuchać, 
tańczyć, grać, klonować, a nawet odbyć niepowtarzalną podróż w głąb 
samego siebie. Podczas zwiedzania dowiemy się jak wygląda świat 
oczami węża i jak zbudować maszynę latającą. To miejsce pozwala na 
poszukiwanie, badanie i popełnianie błędów bez konsekwencji. Spacer
na punkt widokowy na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Powrót do 
Poznania ok. 21:30

Wyjazd o godz. 7:00 W programie: Afrykarium ze zwierzętami z Czarnego 
Kontynentu, rafy koralowej i Kanału Mozambickiego- oszklonego tunelu 
z rekinami i płaszczkami. Spacer po najstarszym ogrodzie zoologicznym 
w Polsce a w nim ponad 10 tys. zwierząt, w pawilonach zobaczymy m.in. 
słonie, tygrysy, terrarium z wężami i strefę „Dziecińca” czyli najmłodszych 
zwierząt z ZOO- małe kozy, króliki i osiołki. Zobaczymy również Halę 
Stulecia ze słynną grającą fontanną a na rynku piękny ratusz i kamienice 
Jaś i Małgosia. W samym centrum znajduje się ponad 100 krasnoludków 
to m.in. Syzyfik, Śpioch, Pasibrzuch czy Turysta. Każdy z nich to ciekawa 
historia a szukanie ich w różnych zakamarkach to świetna zabawa. 
Powrót ok. godz. 21:00

WROCŁAW- HYDROPOLIS

WARSZAWA CENTRUM NAUKI KOPERNIK WROCŁAW KRASNALE I AFRYKARIUM

ZIELONOGÓRSKIE BACHUSIKI I CENTRUM 
NAUKI KEPLERA + MRU

1

3 4

2
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cena od 125 zł  
Dodatkowo płatne:  
*Obiad- ok. 30 zł/os. / * Seans w planetarium- ok.15zł/os / *Centrum Nauki Młyn Wiedzy- ok. 25 zł/os

cena od 130 zł

cena od 130 zł

Zbiórka o godz. 7:00. W programie: Spacer po mieście założonym przez 
Krzyżaków, w którym zobaczymy Krzywą Wieżę, mury obronne, dom 
Mikołaja Kopernika, Rynek Staromiejski i Zamek Krzyżacki. Odwiedzimy 
pracownię mistrza piernikarstwa, gdzie na warsztatach własnoręczne 
wyrobimy pierniki oraz poznamy ich historię i tradycję. W trakcie 
zwiedzania miasta dowiemy się jak skrzypek Flisak uratował Toruń przed 
żabami, gdzie jest pomnik smoka toruńskiego i sympatycznego psa 
Filusia. Czas na pamiątki i zakup pierników. Powrót pod szkołę ok. godz. 
19:30

Zbiórka o godz. 8:00. Przejazd do Bydgoszczy. W programie: Exploseum 
(Centrum Techniki Wojennej DAG Fabrik Bromberg) to dawna tajna 
pohitlerowska fabryka zbrojeniowa, która stała się najciekawszą 
industrialną atrakcją turystyczną w Bydgoszczy. Wkraczając do 
niesamowitego kompleksu jakim jest DAG, przenosimy się do zupełnie 
innego świata. Spacer po Wyspie Młyńskiej i Starym Rynku, Spichrze nad 
Brdą, kościół farny i słynna rzeźba „Przechodzący przez rzekę”. Pokaz
multimedialny „Spotkanie z Panem Twardowskim”- słynnym 
czarnoksiężnikiem. Wizyta w Muzeum Mydła i Historii Brudu, gdzie 
dowiemy się wielu ciekawostek związanych z naszą higieną. Podczas 
warsztatów zaprojektujemy swoje mydło, które zabierzemy ze sobą. 
Czas na zakup pamiątek. Powrót pod szkołę ok. godz. 19:30.

TORUŃ - WARSZTATY PIERNIKARSKIE

BYDGOSZCZ MUZEUM MYDŁA + EXPLOSEUM

5

6

Wyjazd o 7:00. W programie: Muzeum Wodociągów w wieży ciśnień 
z punktem widokowym na miasto, na szlaku H2O dowiemy się co 
to jest woda, skąd się bierze i jak trafia do kranów. Spacer po Wyspie 
Młyńskiej i Starym Rynku, Spichrze nad Brdą, kościół farny i słynna 
rzeźba „Przechodzący przez rzekę”. Pokaz multimedialny „Spotkanie  
z Panem Twardowskim”- słynnym czarnoksiężnikiem. Wizyta w Muzeum 
Mydła i Historii Brudu gdzie dowiemy się wielu ciekawostek związanych 
z naszą higieną. Podczas warsztatów zaprojektujemy swoje mydło, które 
zabierzemy ze sobą na pamiątkę. Powrót ok. godz. 20:30

BYDGOSZCZ WODA I MYDŁO7
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Wyjazd o 7:00. W programie: spacer szlakiem bajkowych postaci 
powstałych w łódzkim studio filmowym „Se-Ma-For”: Trzy Misie, 
Miś Uszatek, Pies Ferdynand. Wizyta w jedynym w Polsce Muzeum 
Kinematografii ze słynnym pokojem Misia Uszatka oraz pomnikiem kota 
Filemona i Bonifacego. Na szlaku filmowym przeniesiemy się do wnętrz 
„Ziemi Obiecanej” i gigantycznych przedmiotów z filmu „Kingsajz”. 
Zobaczymy słynną „Łódzką Filmówkę” zaglądając do Państwowej Szkoły 
Filmowej. Na ulicy Piotrkowskiej zobaczymy Aleję Gwiazd Łódzkiej 
Drogi Sław znanych reżyserów i operatorów filmowych. Odwiedzimy 
najnowocześniejsze planetarium w Polsce. Seans będzie dostosowany 
do grupy. Czas wolny w Manufakturze Łódzkiej.

Zbiórka o 7:20 przy szkole. Wyjazd w stronę Łodzi. W programie: spacer 
szlakiem bajkowych postaci powstałych w łódzkim studio filmowym 
„Se-Ma-For”: Trzy Misie, Miś Uszatek, Pies Ferdynand. Wizyta w jedynym  
w Polsce Muzeum Kinematografii ze słynnym pokojem Misia Uszatka 
oraz pomnikiem kota Filemona i Bonifacego. Na szlaku filmowym 
przeniesiemy się do wnętrz „Ziemi Obiecanej” igigantycznych 
przedmiotów z filmu „Kingsajz”. Zobaczymy słynną „Łódzką Filmówkę” 
zaglądając do Państwowej Szkoły Filmowej. Na ulicy Piotrkowskiej 
zobaczymy Aleję Gwiazd Łódzkiej Drogi Sław znanych reżyserów 
i operatorów filmowych. Odwiedzimy Experymentarium- centrum 
naukowo-edukacyjne z różnorodną ofertą interaktywnych gier, wystaw  
i warsztatów. Czas na zakupy w słynnej Manufakturze Łódzkiej. Powrót 
do szkoły ok. 20:30

Zbiórka pod szkołą o godz. 8:00. Przejazd do Gniezna uważanego 
za pierwszą stolicę Polski. W programie: Wzgórze Lecha z katedrą 
koronacyjna królów Polski, Drzwi Gnieźnieńskie, oraz Konfesja św. 
Wojciecha. Spacer wokół rynku w poszukiwaniu królów i królików. 
Przejazd do Biskupina na zwiedzanie rezerwatu archeologicznego: 
osada z czasów łużyckich, „wioska Piastowska”, spotkanie z dawnymi 
rzemieślnikami, wystawa w muzeum. Czas na pamiątki. Krótki przejazd 
kolejką wąskotorową do Wenecji. Powrót do szkoły około godz. 17:00

Wyjazd o 8:00 W programie: Żywa lekcje historii w Grodzie Pobiedziska, 
pokaz uzbrojenia, zwiedzanie wystawy machin oblężniczych, pokaz 
strzelania ze średniowiecznych machin oblężniczych (kusza wałowa, 
trebusz) i zabawa na historycznym placu zabaw. Przejazd do Ostrowa 
Lednickiego, przeprawa na wyspę, spacer po grodzie Mieszka I i jego 
syna Bolesława Chrobrego. Wizyta w Gnieźnie-dawnej stolicy Polski 
gdzie zobaczymy Wzgórze Lecha z katedrą, słynne romański drzwi  
i konfesje św. Wojciecha. Spacer wokół rynku w poszukiwaniu królów  
i królików- najnowszej atrakcji miasta.

ŁÓDŹ ORIENTARIUM I SZLAK BAJKOWY

SZLAK PIASTOWSKI - Pobiedziska - Ostrów 
Lednicki – Gniezno

ŁÓDŹ FILMOWA & EXPERYMENTARIUM

SZLAK PIASTOWSKI- Gniezno - Biskupin

1

1

2

2

8

10

9

11

cena od 150 zł

cena od 120 zł

cena od 140 zł

cena od 105 zł
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Wyjazd o godz. 7:00. Przejazd do Gołuchowa znanego z pięknego zamku 
w stylu francuskim wzorowanym na rezydencjach prosto z nad Loary.  
W programie: spacer po parku-arboretum, w którym rośnie około 
600 gatunków i odmian drzew i krzewów. Na ścieżce dydaktycznej 
rozwiążemy kilka rebusów i łamigłówek, spotkamy w zagrodzie stado 
żubrów, koniki polskie i daniele. Odwiedzimy Ośrodek Kultury Leśnej   
z multimedialną makietą edukacyjną i ekspozycją gatunków leśnych  
z „Polskiej Czerwonej Księgi”. Zajrzymy również do  komnat zamkowych. 
Wycieczka do Gołuchowa to lekcja przyrody w terenie połączona  
z zabawą i nauką. Powrót ok. godz. 18:00

Wyjazd ok. godz. 7:00 W programie: prelekcja na temat historii 
powstania złóż kłodawskich, zastosowanie soli w rolnictwie, przemyśle, 
drogownictwie, zjazd w kaskach ochronnych windą na poziom 600 m 
pod powierzchnię ziemi, spacer z przewodnikiem do kaplicy św. Kingi- 
patronki „białych” górników, spotkanie z tajemniczym mieszkańcem 
kopalni  w wyeksploatowanych różowych komorach solnych. Każdy 
uczestnik otrzymuje woreczek soli na pamiątkę.  

KOPALNIA SOLI W KŁODAWIE1413ŻUBRY, ARBORETUM I TROCHĘ FRANCJI1312

cena od 100 zł cena od 150 zł

Wyjazd o godz. 9:00 W programie: zwiedzanie neogotyckiego Zamku  
w Kórniku związanego z podróżnikiem Władysławem Zamoyskim 
zarządcą dóbr zakopiańskich i miłośnikiem Tatr. Wizyta w Rogalinie 
w zespole pałacowo-parkowym Edwarda Raczyńskiego. Spacer do 
słynnych dębów. Pobyt w Puszczykowie w Muzeum Arkadego Fiedlera 
- pracowni literackiej i Ogrodzie Tolerancji z kopią statku Kolumba, 
piramidą Cheopsa, brytyjskim samolotem z dywizjonu 303. Powrót ok. 
godz. 17:00

SZLAKIEM PODRÓŻNIKÓW14

cena od 100 zł

Wyjazd o godz. 6:15 W programie: Spacer Krakowskim Przedmieściem na 
Starówkę gdzie zobaczymy m.in: Zamek Królewski, Syrenkę, Barbakan, 
Ogród Saski z Grobem Nieznanego Żołnierza, Pałac Prezydencki. 
Warsztaty czekoladowe w fabryce Wedel. Każdy otrzyma gorącą mleczną 
czekoladę z bitą śmietaną i lentylkami, udekoruje dwa pierniczki i dowie 
się skąd pochodzi czekolada a na koniec dostanie dyplom słodkiego 
cukiernika. Powrót ok. 21:00

WARSZAWA CZEKOLADA I STARE MIASTO161315

cena od 180 zł
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Wyjazd ok. 7:30 Przejazd w okolice Międzyrzecza na zwiedzanie  
jednego z największych poniemieckich fortyfikacji w Europie. System 
podziemnych tuneli wybudowano w latach 30-tych XX wieku o łącznej 
długości ponad 30 km. Położony jest na łuku Odry i Warty na pograniczu 
niemiecko-polskim. Jest jedną z największych atrakcji regionu lubuskiego. 
Spacer podziemną trasą z przewodnikiem przewidziany jest na ok. 2h. 
Poznamy najciekawszą część linii umocnień schodząc na głębokość 
ok 40 m. Obowiązkowe wyposażenie uczestnika: nieprzemakalne buty  
i ciepłe ubranie. Na zakończenie wycieczki ognisko (kiełbaski we 
własnym zakresie).

Dzień 1
Zbiórka o godz. 7:00 Przejazd do Malborka. Spacer po mieście: 
makieta zamku, pomnik Kazimierza Jagiellończyka, deptak, zwiedzanie 
największej gotyckiej warowni w Europie. Spinają go potężne mury, 
okalają fosy, a wielkie bramy, baszty i wieże bronią dostępu do twierdzy. 
Malborski zamek do dziś olśniewa przepychem i zdumiewa bogactwem 
rozwiązań architektonicznych. Obiekt jest odwiedzany rocznie przez 
ponad pół miliona turystów z całego świata. Od 1997 roku znajduje 
się na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Przejście  
z przewodnikiem po zakamarkach i komnatach zamku krzyżackiego. 
Czas na pamiątki. Powrót do szkoły ok. godz. 20:00.

Dzień 1
Zbiórka o godz. 7:00. Przejazd w stronę Wałbrzycha. W programie: spacer 
po Zamku Książ szlakiem II Wojny Światowej i rodziny Hochbergów, Sala 
Maksymiliana, tajemniczy kamień, winda Hitlera, podziemne korytarze, 
piękne ogrody w stylu włoskim. Zwiedzanie palmiarni księżnej Daisy. 
Przejście szlakiem turystycznym do pomnika przyrody Cis „Bolko” i ruin 
zamku Stary Książ. Czas na pamiątki. Powrót do szkoły.
Dodatkowo płatne: 30zł/os.
Centrum Aktywnej Edukacji- ExploraPark
*Miejsce gdzie zobaczysz jak działa dźwięk, poszukasz drogi do wyjścia 
w gabinecie luster, zrozumiesz działanie odnawialnych źródeł energii, 
zobaczysz, że matematyka może być ciekawa...

MIĘDZYRZECKI REJON UMOCNIONY

MALBORK- Z WIZYTA U KRZYŻAKÓW

WAŁBRZYCH- ZAMEK KSIĄŻ I EXPLORAPARK

14

14

14

16

17

18

cena od 110 zł

cena od 190 zł

cena od 180 zł
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cena od 430 zł

cena od 355 zł

cena od 390 zł

Dzień 1
Wyjazd o godz. 6:00. W programie: Muzeum Sportu i Turystyki gdzie 
poznamy najsłynniejszych sportowców w naszym kraju, zobaczymy ich 
medale i trofea. Następnie Stadion Narodowy i przejście trasą VIP Aleja 
Piłkarzy i pomnik legendarnego trenera Kazimierza Górskiego. Przejazd 
autokarem wokół stadionu Legii Warszawa z pomnikiem piłkarza 
Kazimierza Deyny. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.
Dzień 2
Po śniadaniu w programie: Warsztaty czekoladowe w fabryce Wedel. 
Każdy otrzyma gorącą mleczną czekoladę z bitą śmietaną i lentylkami, 
udekoruje dwa pierniczki w kształcie serca i dowie się skąd pochodzi 
czekolada a na koniec dostanie dyplom słodkiego cukiernika. Spacer 
Krakowskim Przedmieściem na Starówkę gdzie zobaczymy m.in: Zamek 
Królewski, Syrenkę, Barbakan, Ogród Saski z Grobem Nieznanego 
Żołnierza, Pałac Kultury i Nauki ( z zewnątrz). Obiad. Powrót ok. 21:00

Dzień 1
Wyjazd o 8:00. Przejazd do Ostrowa Lednickiego, przeprawa na 
wyspę, spacer po grodzie Mieszka I i jego syna Bolesława Chrobrego. 
Zwiedzanie Rezerwatu Archeologicznego w Biskupinie: osada z czasów 
łużyckich, „Wioska Piastowska”, spotkanie z dawnymi rzemieślnikami, 
wystawa w muzeum. Przejazd kolejką wąskotorową do Wenecji. Wizyta 
na zamku „Diabła Weneckiego”, spacer po największym Muzeum Kolejki 
Wąskotorowej w Polsce. Zakwaterowanie. Obiad.
Dzień 2
Po śniadaniu w programie: Przejazd do Kruszwicy, zwiedzanie Mysiej 
Wieży, rejs statkiem po jeziorze Gopło, wizyta w romańskiej kolegiacie. 
Przejazd do Gniezna- dawnej stolicy Polski. W programie: Wzgórze Lecha 
z katedrą koronacyjną królów Polski, Drzwi Gnieźnieńskie oraz konfesja 
św. Wojciecha. Spacer wokół rynku w poszukiwaniu królów i królików. 
Obiad. Powrót ok. godz. 19:00.

Dzień 1
Wyjazd o godz. 7:00, w programie: spacer po Gniewie-punkt widokowy na 
Wisłę, mury obronne, kościół św. Mikołaja. „Żywa lekcja historii”- spektakl 
w strojach historycznych o tematyce uzbrojenia i życiu w średniowieczu. 
Obiad w dawnym refektarzu krzyżackim. Wieczorny spacer z pochodniami 
po krużgankach, spotkanie z duchem w multimedialnym przedstawieniu 
„Światło-dźwięk”. Nocleg w zamkowych pokojach.
Dzień 2
Po śniadaniu przejazd do Malborka- spacer po mieście: makieta zamku, 
pomnik Kazimierza Jagiellończyka, deptak, zwiedzanie największej 
gotyckiej warowni w Europie. Przejście z przewodnikiem po zakamarkach 
i komnatach zamku krzyżackiego. Obiad. Powrót ok 20:00

WARSZAWA SPORTOWO-CZEKOLADOWA

SZLAK PIASTOWSKI I KUJAWY

NOCLEG U KRZYŻAKÓW

 1

 2

 3
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Dzień 1
Wyjazd o godz. 7:00 W programie: Młyn Wiedzy - czyli centrum 
interaktywnych urządzeń ze świata przyrody, fizyki i innych dziedzin 
nauki. Spacer po Toruniu, Rynek Nowomiejski, Pomnik Piernikarki, 
Smok Toruński, Zamek Krzyżacki, mury obronne z Krzywą Wieżą, Rynek 
Staromiejski z gotyckim ratuszem, Pomnik Flisaka i pieska Filutka, Dom 
Mikołaja Kopernika i Katedra św. Janów. Przejazd na nocleg do zamku 
w Golubiu Dobrzyniu. Zakwaterowanie i obiadokolacja. Nocny spacer  
z pochodniami po komnatach i podziemiach zamku w poszukiwaniu 
„Białej Damy”.
Dzień 2
Po śniadaniu w programie: Krótki spacer po miasteczku, zapoznanie 
się z terenem i przejazd do Torunia. Seans w planetarium dostosowany 
do wieku uczestników. Warsztaty piernikarskie, na których dowiemy 
się m.in. skąd pochodzi nazwa słynnych pierników „Katarzynki”. Obiad. 
Powrót ok. 20:00

Dzień 1 
Wyjazd o 7:00 W programie: Muzeum Wodociągów w wieży ciśnień  
z punktem widokowym na miasto, na szlaku H2O dowiemy się co 
to jest woda, skąd się bierze i jak trafia do kranów. Spacer po Wyspie 
Młyńskiej i Starym Rynku, Spichrze nad Brdą, kościół farny i słynna 
rzeźba „Przechodzący przez rzekę”. Pokaz multimedialny „Spotkanie 
z Mistrzem - słynnym czarnoksiężnikiem. Wizyta w Muzeum Mydła  
i  Historii Brudu gdzie dowiemy się wielu ciekawostek związanych  
z naszą higieną. Podczas warsztatów zaprojektujemy swoje mydło, 
które zabierzemy ze sobą na pamiątkę. Zakwaterowanie. Obiad. 
Dzień 2
Po śniadaniu przejazd do Jura Parku w Solcu Kujawskim.  
W programie: spacer ścieżką dydaktyczna z ponad setką modeli 
dinozaurów w skali 1:1, seans w kinie 5D, zabawa w Parku Rozrywki na 
łańcuchowych karuzelach i dmuchanych zjeżdżalniach, szaleństwo na 

Dzień 1
Wyjazd o godz. 7:00 W programie: zwiedzanie Gdańska- port nad 
Motławą, Zielona Brama, Ratusz, Długi Targ, Fontanna Neptuna, 
Dwór Artusa, Kościół Mariacki, Drzewko Szczęścia,  Żuraw z Długim 
Pobrzeżem. Przejazd na półwysep Westerplatte, gdzie rozpoczęła się 
II wojna światowa. Zobaczymy cmentarz poległych polskich żołnierzy  
z 1939 r. , Wartownie nr 1, ruiny koszar oraz Pomnik Obrońców Wybrzeża. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja.
Dzień 2 
Po śniadaniu w programie: Hevelianum- miejsce gdzie nauka przeplata 
się z zabawą. Przejście przez wystawy „Wehikuł czasu - człowiek  
 i pocisk”, „Z energią!” i pracownia REenergii, „Zabawy z historią”. 
Punkt widokowy na miasto. Przejazd  do Sopotu na spacer po słynnym 
„Monciaku” i najdłuższym drewnianym molo w Europie. Zobaczymy 
„Krzywy dom” i luksusowy Grand Hotel. Obiad. Powrót ok. godz. 21:00

BYDGOSZCZ I DINOZAURY

TORUŃ I TAJEMNICZA BIAŁA DAMA 

GDAŃSK I SOPOT NA CHWILĘ

12

14

5 4

 6

13 5

 

placu zabaw z parkiem linowym, paszczą T-Rexa i jajem dinozaura. Wizyta  
w Park Miniatur i Muzeum Ziemi z kolekcją skamieniałości. Obiad. 
Powrót ok. 20:00.

cena od 375 zł

cena od 380 zł

cena od 390 zł
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Dzień 1
Wyjazd o godz. 7:00 W programie: Spacer po Zamku Książ szlakiem  
II Wojny Światowej i rodziny Hochbergów, Sala Maksymiliana, 
tajemniczy kamień, winda Hitlera, podziemne korytarze, piękne ogrody  
w stylu włoskim. Zwiedzanie palmiarni księżnej Daisy. Przejście szlakiem 
turystycznym do pomnika przyrody Cis „Bolko” i ruin zamku Stary Książ. 
Zakwaterowanie. Obiad.
Dzień 2 
Śniadanie, W programie: Wizyta w kompleksie Riese w sztolni walimskiej 
na terenie Gór Sowich. Spacer z przewodnikiem trasą turystyczną po 
podziemnych pozostałościach z czasów II wojny światowej. Zwiedzanie 
Świdnicy: Kościół Pokoju wpisany na listę UNESCO, starówka  
z kolorowymi kamienicami, ławeczka Marii Cunitz, Muzeum Kupiectwa 
(zewnątrz) i katedra z najwyższą wieżą na Śląsku. Obiad. Powrót ok. 
21:00 

Dzień 1 
Wyjazd o 7:00. W programie: Muzeum Włókiennictwa z rekonstrukcją 
tkalni z XIX w., multimedialnym pokazem w „Kotłowni”, spacer po 
Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej, pomnik „Trzy Misie”. Przejazd 
autokarem przez zabytkową dzielnicę Księży Młyn. Przejście ulicą 
Piotrkowską szlakiem murali i secesyjnych kamienic, ławeczka Tuwima, 
fortepian Rubinsteina, Aleja Gwiazd Filmowych, Pasaż Róży. Seans  
w najnowocześniejszym planetarium w Polsce w zabytkowej elektrowni 
EC1. Wizyta w Manufakturze- jednej z najbardziej stylowych centrów 
handlowych w Polsce. Zakwaterowanie. Obiad.
Dzień 2
Po śniadaniu zabawa w największym parku rozrywki pod dachem  
w Polsce. W programie: Największa w kraju dwupoziomowa karuzela 
wenecka, Jedyny w kraju roller-coaster jeżdżący w ciemności, strzelnica 
z historycznymi karabinami, olbrzymi okręt wirujący nad portem, 
zjeżdżalnia z aż 6-cioma torami, lustrzany labirynt, rowerki wodne 
dla dzieci, gigantyczny małpi gaj i wiele innych atrakcji. Park „Miasto 
Przygód”  to miejsce na świetną zabawę przy jednoczesnym poznawaniu 
świata wynalazków. Obiad. Powrót ok. godz. 20:00

Dzień 1
Wyjazd o godz. 7:00. W programie Park Rozrywki Wonderland w Człuchowie: 
ogród ZOO z tygrysem, lwem, żubrem, alpakami oraz zwierzyniec  
z karmieniem małych kóz i królików. Zabawa w parku rozrywki, zjazd na 
gumowym pontonie, Luna Loop-wirujący walec, kule wodne i dmuchane 
poduszki. Spotkanie z bohaterami znanych baśni i filmów. Przejazd na 
lekcje j. kaszubskiego do Kaszubskiego Skansenu Etnograficznego. 
Zobaczymy dawną szkołę, ławki z gęsim piórem i zaśpiewamy 
„Kaszebskie nuty”. Zakwaterowanie i obiadokolacja.
Dzień 2  
Po śniadaniu w programie: Centrum Edukacji i Promocji Regionu  
w Szymbarku, „Dom na głowie” gdzie łóżka i krzesła są na suficie, 
najdłuższa deska świata, bunkier z inscenizacją nalotu bombowego, 
dom Sybiraka, największy fortepian. Wejście na Wieżycę- najwyższy 
szczyt na Pomorzu, to punkt widokowy na zielone płuca regionu czyli 
Kaszubski Park Krajobrazowy. Obiad. Powrót ok. 20:30

Dzień 1 
Wyjazd o godz. 6:00 W programie: Zwiedzanie miasta z przewodnikiem-
Placu Zamkowy z kolumną Zygmunta III Wazy, Zamek Królewski (bez 
wnętrz), Katedra św. Jana Chrzciciela, Rynek z Syrenką, Barbakan, Pomnik 
Małego Powstańca, Krakowskie Przedmieście, Pałac Prezydencki, Grób 
Nieznanego Żołnierza ze zmianą warty i Ogród Saski, Pałac Kultury i 
Nauki- wjazd na taras widokowy. Przejazd metrem pod Stadion PGE 
Narodowy gdzie z trybun zobaczymy największy obiekt sportowy w kraju. 
Zakwaterowanie i obiadokolacja.
Dzień 2
Po śniadaniu w programie: Park Łazienkowski, Pomnik Fryderyka Chopina, 
Oranżeria, Pałac króla St. Augusta Poniatowskiego zwany Pałacem na 
Wodzie, Teatr Antyczny. Wizyta Centrum Nauki Kopernik z interaktywną 
przestrzenią do samodzielnego poznawania świata. To 400 eksponatów, 
które można dotykać, smakować i doświadczać po swojemu. Spacer 
po dachu Biblioteki Uniwersyteckiej z pięknym ogrodem i punktem 
widokowym na Warszawę. Obiad.  Powrót ok.  godz. 21:30.

SEKRETY DOLNEGO ŚLĄSKA 

WARSZAWA W PIGUŁCE

ŁÓDŹ I PARK PRZYGÓD MANDORIA

KASZUBY I PARK ROZRYWKI WONDER-
LAND

1

1

2

2

7

 9

8

10

cena od 410 zł

cena od 385 zł

cena od 405 zł

cena od 385zł
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Dzień 1
Zbiórka o godz. 7:00 Przejazd do Torunia. Spacer po mieście: Rynek 
Nowomiejski, Pomnik Piernikarki, Smok Toruński, Zamek Krzyżacki, mury 
obronne z Krzywą Wieżą, Rynek Staromiejski z gotyckim ratuszem, Pomnik 
Flisaka i pieska Filutka, Dom Mikołaja Kopernika i Katedra św. Janów.. 
Seans w planetarium dostosowany do wieku uczestników. Warsztaty 
piernikarskie, na których dowiemy się m.in. skąd pochodzi nazwa 
słynnych pierników „Katarzynki”. Przejazd na nocleg. Zakwaterowanie. 
Obiadokolacja.
Dzień 2
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do Malborka. Spacer po mieście: 
makieta zamku, pomnik Kazimierza Jagiellończyka, deptak, zwiedzanie 
największej gotyckiej warowni w Europie. Przejście z przewodnikiem 
po zakamarkach i komnatach zamku krzyżackiego. Czas na pamiątki. 
Obiad. Powrót do szkoły ok. godz. 20:00.

Dzień 1
Zbiórka o 7:20 przy szkole. Wyjazd w stronę Łodzi. W programie: spacer 
szlakiem bajkowych postaci powstałych w łódzkim studio filmowym 
„Se-Ma-For”:Trzy Misie, Miś Uszatek, Pies Ferdynand. Wizyta w jedynym  
w Polsce Muzeum Kinematografii ze słynnym pokojem Misia Uszatka 
oraz pomnikiem kota Filemona i Bonifacego. Na szlaku filmowym 
przeniesiemy się do wnętrz „Ziemi Obiecanej” i gigantycznych 
przedmiotów z filmu „Kingsajz”. Zobaczymy słynną „Łódzką Filmówkę” 
zaglądając do Państwowej Szkoły Filmowej. Na ulicy Piotrkowskiej 
zobaczymy Aleję Gwiazd Łódzkiej Drogi Sław znanych reżyserów  
i operatorów filmowych. Odwiedzimy Experymentarium- centrum 
naukowo-edukacyjne z różnorodną ofertą interaktywnych gier, wystaw  
i warsztatów. Czas na zakupy w słynnej Manufakturze Łódzkiej. Powrót 
do szkoły ok. 20:30

Dzień 1
Zbiórka o godz. 6:00. Wyjazd w stronę Kotliny Kłodzkiej. W programie: 
Spacer po Kłodzku, most św. Jana, starówka, Twierdza Kłodzka- przejście
korytarzami minerskimi pod powierzchnią ziemi, punkt widokowy. 
Przejazd do Kudowy Zdrój- spacer po uzdrowisku. Obiadokolacja. Gry i 
zabawy sportowe. Nocleg.
Dzień 2
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do Adrspachu w Czechach. 
Zwiedzanie Skalnego Miasta z przewodnikiem. Spacer po niezwykłym 
labiryncie form skalnych (m.in. Indianin, Głowa Cukru, Dzban, Organy, 
Rękawica), grota z wodospadem. Czas na pamiątki. Powrót w stronę 
szkoły. Po drodze. Obiad. Przyjazd około godziny 20:00.

TORUŃ & MALBORK

ŁÓDŹ ORIENTARIUM, EKSPERYMENTARIUM, SZLAK BAJKOWY 

KOTLINA KŁODZKA I SKALNE MIASTO

14

14

14

11

12

13

cena od  375 zł

cena od  410 zł

cena od  415 zł
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Dzień 1
Zbiórka o godz. 8:00. Wyjazd w stronę Bornego Sulinowa. W programie 
zwiedzanie miasta ścieżką spacerowo-turystyczną z przewodnikiem, 
zapoznanie się z historią dawnej bazy wojskowej. Zakupy w sklepie Saszy. 
Udział w grze terenowej „Partyzanci i Celnicy” z użyciem krótkofalówek. 
Następnie przejście na poligon, gdzie odbędą się zawody strzeleckie 
(z użyciem bezpiecznej broni- dostosowanej do wieku uczestników). 
Przejazd do ośrodka. Zakwaterowanie. Obiad. Zabawy ruchowe na 
terenie obiektu. Wieczorem ognisko z kiełbaskami (dodatkowo płatne
25zł/os.) integracja. Nocleg.
Dzień 2
Po śniadaniu przejazd do Czaplinka. Wizyta w Grodzie „Sławogród”, 
który jest rekonstrukcją warowni wczesnośredniowiecznej położonym 
na jednym z największych akwenów w Polsce- Jezioro Drawskie. Wiernie 
oddane historyczne rekonstrukcje budynków i fortyfikacji działają na 
wyobraźnie jak wrota czasu. W programie zwiedzanie grodu, strzelanie 
z łuku, wybijanie monet, walka na bezpieczne drewniane miecze, 
średniowieczne kręgle, zabawy integracyjne na świeżym powietrzu. 
Spacer nad jezioro, po Czaplinku. Obiad. Powrót około godz. 20:00

Dzień 1
Zbiórka o godz. 7:00. Przejazd w stronę Szklarskiej Poręby. 
Spacer po enklawie Karkonoskiego Parku Narodowego- wejście 
na Zamek Chojnik z punktem widokowym na Karkonosze, 
legenda o Kunegundzie, czas na pamiątki. Nastepnie udamy 
się na wędrówkę do jednego z najpiękniejszych wodospadów  
w naszym kraju zwanego Wodospadem na Podgórnej. Przejazd do 
Szklarskiej Poręby- spacer po centrum z pomnikiem Liczyrzepy.
Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 2
Po śniadaniu i wykwaterowaniu. Przejazd do Leśnej Huty- wizyta
w centrum szkła. Następnie wybierzemy się na lekką wędrówkę 
leśnym i górskim szlakiem obok Chaty Walońskiej przez 
Wodospad Szklarki do niezwykłej skały nazywanej „Chybotkiem”. 
Wycieczkę zakończymy przy rewelacyjnym tarasie widokowym 
na Karkonosze i Szklarską Porębę zwanym „Złotym Widokiem”. 
Obiad. Powrót pod szkołę około godz. 20:00.

Dzień 1
Zbiórka pod szkołą ok. godz. 7:30. Wyjazd w stronę Wrocława.  
W programie: wizyta w Hydropolis- multimedialnym centrum 
wiedzy o wodzie, gdzie w 7 stałych strefach tematycznych 
zobaczymy m.in. symulator śniegu, ogień z pary wodnej, batyskaf 
czy drukarkę wodną. Spacer słynnym Szlakiem Krasnali, dzięki
któremu poznamy najważniejsze atrakcje i zabytki Starego 
Miasta, jeden z najpiękniejszych rynków w Polsce, kamieniczki 
Jaś i Małgosia, Jatki Wrocławskie oraz Uniwersytet Wrocławski. 
Czas na pamiątki. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 2
Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu przejazd w okolice Parku 
Szczytnickiego. W programie: wizyta w Afrykarium- pawilonie 
ze zwierzętami z Czarnego Kontynentu, rafy koralowej i Kanału 
Mozambickiego- oszklonego tunelu z rekinami i płaszczkami. 
Spacer po najstarszym ogrodzie zoologicznym w Polsce a w nim 
ponad 10 tys. zwierząt, zobaczymy m.in. słonie, tygrysy, terrarium 
z wężami i strefę „Dziecińca” czyli najmłodszych zwierząt z ZOO- 
małe kozy, króliki i osiołki. Czas na pamiątki. Obiad. Spacer do 
Hali Stulecia ze słynną grającą fontanną i Ogrodem Japońskim  
(z zewnątrz). Przejazd wyjątkową kolejką gondolową, która 
kursuje nad Odrą pomiędzy głównym kampusem
Politechniki Wrocławskiej, a Geocentrum. Powrót pod szkołę 
około godz. 19:00.

MILITARNE BORNE SULINOWO & CZAPLINEK

KARKONOSZE NA CHWILĘ WROCŁAW W PIGUŁCE
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15 16

cena od  395 zł

cena od  380 zł

cena od  480 zł
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Dzień 1
Wyjazd o godz. 7:00 W programie: Spacer po Ząbkowicach Śląskich 
śladami Frankensteina, Krzywa Wieża, Laboratorium doktora  
i podziemne korytarze. Zwiedzanie kopalni złota w Złotym Stoku a w niej: 
podziemny wodospad, sztolnia Gertruda, spotkanie z Gnomem, przejazd 
podziemną kolejką, muzeum minerałów. Zakwaterowanie. Obiad.
Dzień 2
Po śniadaniu w programie: Zwiedzanie Międzygórza, piesza wędrówka 
na szczyt Iglicznej, przez Wodospad Wilczki  i Ogród Bajek. Wizyta  
w Sanktuarium MB Śnieżnej z punktem widokowym na Śnieżnicki Park 
Krajobrazowy i Kotlinę Kłodzką. Obiadokolacja.
Dzień 3
Po śniadaniu w programie: spacer po zabytkowym centrum Lądka Zdrój, 
pijalnia wody i park zdrojowy. Zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie 

Dzień 1
Wyjazd o godz. 7:00 
W programie zwiedzanie Karpacza: Dziki Wodospad, Skocznia 
Orlinek, Zapora na Łomnicy, Pomnik Ducha Gór, , Aleja Himalaistów, 
Muzeum Zabawek z kolekcja z całego świata, przejazd Karkonoską 
Drezyną Ręczną, spacer Górniczym Szlakiem do niewielkiej jaskini. 
Zakwaterowanie. Obiadokolacja.
Dzień 2 Po śniadaniu przejazd do Karpacza Górnego, wejście  
z przewodnikiem górskim na Śnieżkę. Na trasie Strzecha Akademicka, 
Schronisko Samotnia, Dom Śląski, Kaplica św. Wawrzyńca, Świątynia 
Wang. Obiad. Nocleg.
Dzień 3
Po śniadaniu przejazd do Park Miniatur w Kowarach-  50 obiektów  
z Dolnego Śląska pomniejszonych o 25 razy. Spacer po mieście, Aleja 
Kolarzy, Muzeum Sentymentów, w którym zobaczymy jak żyło się 20, 30, 
40 lat temu. Jak wyglądały pokoje dla dzieci i czym bawiły się w wolnym 
czasie. Obiad. Powrót ok. godz. 20:00

Dzień 1
Wyjazd godz. 7:00
W programie: Pomnik Liczyrzepy w Szklarskiej Porębie, wizyta 
w centrum szkła Leśna Huta, spacer szlakiem turystycznym do 
Wodospadu Szklarki, skały zwanej Chybotkiem i punktu widokowego. 
Zakwaterowanie. Obiadokolacja.
Dzień 2
Po śniadaniu w programie: Wjazd wyciągiem krzesełkowym na Szrenicę, 
przejście Szlakiem im. M. Orłowicza do Śnieżnych Kotłów- malowniczy 
widok urwiska skalnego, Schronisko Górskie Hala Szrenicka, zejście do 
Wodospadu Kamieńczyka. Obiadokolacja.
Dzień 3
Po śniadaniu w programie: wizyta w Muzeum Ziemi i Mineralów- 
zobaczymy niezwykłe i kolorowe kamienie szlachetne. Wejście na Zamek 

posiadającej bogatą szatę naciekową. Trasa turystyczna jest ciekawie 
oświetlona i prowadzi wygodnym chodnikiem przypominającym labirynt. 
Obiad. Powrót ok. 20:00 

Chojnik z punktem widokowym na Karkonosze, legenda o Kunegundzie, 
spacer do malowniczego Wodospadu na Podgórnej. Obiad. Powrót ok. 
21:00

ZŁOTO, FRANKENSTEIN I LABIRYNTY

KARKONOSZE Z KARPACZEM

KARKONOSZE I SZKLARSKA PORĘBA
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cena od 630 zł

cena od 590 zł

cena od 600 zł
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Dzień 1
Wyjazd o 7:00 W programie: zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji 
Regionu w Szymbarku czyli najdłuższa deska świata, Dom Sybiraka, 
bunkier Gryf Pomorski z multimedialnym nalotem bombowym, „dom 
stojący na głowie”, gigantyczny fortepian. Wejście szlakiem turystycznym 
na najwyższe wzniesienie na Pomorzu-Wieżycę (329 m n.p.m.) z wieżą 
widokową na Kaszubski Park Krajobrazowy. Zakwaterowanie. Obiad.
Dzień 2
Po śniadaniu w programie: pobyt w Kaszubskim Parku Etnograficznym 
we Wdzydzach Kiszewskich a w nim lekcja języka kaszubskiego, nauka 
tzw. „Abecadła”, wejście do gburskiej chałupy i holenderskiego wiatraka. 

Dzień 1
Wyjazd o godz. 7:00 W programie: Spacer po Gdańsku: port nad 
Motławą, Wyspa Ołowianka, Zielona Brama, Żuraw, ulica Mariacka, 
Kościół Mariacki, Fontanna Neptuna, Dwór Artusa, Ratusz, Długi Targ, 
Złota Brama, Katownia i Drzewko Szczęścia. Przejazd na półwysep 
Westerplatte: Wartownia nr 1, ruiny koszar, Pomnik Obrońców Wybrzeża. 
Obiad. Zakwaterowanie.
Dzień 2
Po śniadaniu w programie: Spacer po malowniczym parku w stylu 
francuskim w Gdańsku-Oliwa, koncert organowy w najdłuższym kościele 

Spacer po Kościerzynie, pomnik bohatera kaszubskiego Remusa, 
Skansen Parowozów z kolekcja lokomotyw z całej Polski. Wizyta  
w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie w dworku, w którym 
urodził się Józef Wybicki. To jedyny obiekt tego typu w Polsce. Obiad. 
Nocleg.
Dzień 3
Po śniadaniu w programie: Zwiedzanie zamku krzyżackiego w Bytowie  
z wystawą historyczno-etnograficzną, salą rycerską i gotyckimi 
krużgankami. Twierdza była siedzibą książąt pomorskich, obecnie to 
Muzeum Zachodniokaszubskie. Przejazd do rezerwatu przyrodniczego 
„Kamienne Kręgi” w Odrach nazywane „polskim Stonehenge”. Obiad. 
Powrót ok. 21:00.

w Polsce. Wizyta w Sopocie, Park Zdrojowy, Grand Hotel, najdłuższe 
drewniane molo w Europie, latarnia morska, „Krzywy domek” i „Monciak”. 
Powrót do hotelu. Obiad.
Dzień 3
Po śniadaniu przejazd do Gdyni i Centrum Nauki Experyment, gdzie 
nauka i zabawa łączą się w jeden cel. Na pięciu wy awach: „Akcja 
Człowiek”, „Niewidoczne siły”, „Kierunek zdrowie”, „Hydroświat” i „Drzewo 
życia” poznamy otaczający nas świat. Na spacerze Skwer Kościuszki, 
Dar Pomorza (z wejściem), Okręt ORP Błyskawica, Oceanarium. Obiad. 
Powrót ok. godz. 21:00

SZWAJCARIA PO KASZUBSKU

TRÓJMIASTO W PIGUŁCE

 4

 5

cena od 610 zł

cena od 600 zł
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3-DNIOWE  //

Wycieczki wycenione są w oparciu o wyjazd z Poznania i okolic.

Dzień 1
Wyjazd o godz. 7:00. W programie: wizyta w wiosce Wikingów na 
wyspie Wolin, spacer po mieście, kolegiata św. Mikołaja, obrotowy 
most. Przejazd do Zielonki-przejście szlakiem na punkt widokowy na 
Wsteczną Deltę Świny i Morze Bałtyckie, dojście nad Jezioro Turkusowe. 
Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 2
Po śniadaniu w programie: Woliński Park Narodowy, spacer do 
Zagrody Żubrów, dzików, danieli i orła. Wejście na najwyższy 
klif nad polskim morzem- Wzgórze Gosań o wys. 83 m Wizyta  

w Międzyzdrojach: Aleja Gwiazd Kina, promenada, molo. 
Przeprawa na wyspę Uznam do centrum Świnoujścia, spacer po 
Parku Zdrojowym, Fort Anioła, wiatrak „Stawa Młyny” z legendą  
o rybaku. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 3
Po śniadaniu w programie: Fort Gerharda z przeszkoleniem  
i musztrą dla każdego uczestnika prowadzona w zabawny sposób, wejście 
na najwyższą latarnie w Polsce. Przejazd do centrum Szczecina. Objazd 
po mieście autokarem połączony ze zwiedzaniem pieszym. W programie 
m.in. Zamek Książąt Pomorskich–dawna rezydencja włodarzy regionu, 
pl. Solidarności, kościół św. Piotra i Pawła, Filharmonia Szczecińska
najnowszy przykład architektury współczesnej w mieście. Następnie 
wizytówka miasta – Wały Chrobrego, spacer do kolejnego symbolu 
miasta Bazylika pw. Św. Jakuba Apostoła. Wjazd na wieżę katedry skąd 
rozpościera się najlepsza panorama na okolicę. Obiad. Powrót ok. 21:00

Dzień 1
Wyjazd o godz. 6:00, W programie: Ojcowski Park Narodowy - spacer 
doliną Prądnika, Zamek Pieskowa Skała z zewnątrz, Maczuga Herkulesa, 
ruiny gotyckiego zamku w Ojcowie, Igła Deotymy, Brama Krakowska, 
Jaskinia Łokietka (wewnątrz). Zakwaterowanie. Obiad.
Dzień 2
Po śniadaniu zwiedzanie Krakowa, w programie  Wzgórze Wawelskie,  
renesansowy dziedziniec zamku, katedra z Dzwonem Zygmunta i kryptą 
królów Polski, Pomnik Psa Dżoka, spacer Traktem Królewskim obok 
Uniwersytetu Jagiellońskiego do Rynku z Sukiennicami, Kościołem 
Mariackim z ołtarzem Wita Stwosza, Brama Floriańska i Barbakan oraz 

największe Planty w Polsce. Na koniec odwiedzimy Krakowski Kazimierz 
znany z synagog, niesamowitego klimatu i najlepszych zapiekanek  
w Polsce. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3
Po śniadaniu przejazd do Wieliczki- miasta soli i  tężni solankowych. 
Jednym z szybów zejdziemy do kopalni wpisanej na Listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Uważana jest za     jeden   z  7 Cudów    w    Polsce. 
Przejście podziemną trasą turystyczną przez olbrzymie wyrobiska, chodniki, 
komory i kaplicę św. Kingi. Spacer po mieście: Zamek Żup Krakowskich  
(z zewnątrz) Rynek Górny z malowidłem 3D. Obiad. Powrót ok. 21:00

KRAKÓW - OJCÓW - WIELICZKA

KRAINA 44 WYSP + SZCZECIN

 6

 7

cena od 680 zł

cena od 590 zł
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3-DNIOWE  // 

Wycieczki wycenione są w oparciu o wyjazd z Poznania i okolic.

Dzień 1
Wyjazd o godz. 6:00, przejazd do Słowińskiego Parku Narodowego.  
W programie: spacer na latarnie morską w Czołpinie, zwiedzanie Muzeum 
Wsi Słowińskiej w Klukach- prezentujące kulturę Słowińców – ludności 
zamieszkałej niegdyś nad jeziorami Gardno i Łebsko. Obiadokolacja. 
Zakwaterowanie.
Dzień 2
Po śniadaniu przejazd meleksami z Rabki do wyrzutni Rakiet, spacer 
przez ruchomy wydmy i powrót brzegiem morza. Następnie zwiedzanie 
Łeby: Pozostałości murów gotyckiego kościoła św. Mikołaja, Stare domki 

Dzień 1
Zbiórka o godz. 6:00, przejazd do Warszawy. Spacer po starówce: Plac
Zamkowy z kolumną Zygmunta III Wazy, Zamek Królewski, Katedra św.
Jana Chrzciciela, Rynek z Syrenką (czas na pamiątki ) Barbakan, Pomnik 
Małego Powstańca, Krakowskie Przedmieście, Pałac Prezydencki, Grób 
Nieznanego Żołnierza ze zmianą warty i Ogród Saski. Zakwaterowanie  
i obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 2
Po śniadaniu przejazd do Centrum Nauki Kopernik – interaktywnej 
placówce poświęconej nauce, której celem jest rozwijanie, inspirowanie 

rybackie, port, Aleja Prezydentów, czas na pamiątki. Obiadokolacja. 
Integracja na ośrodku i ognisko. Nocleg
Dzień 3
Po śniadaniu przejazd do Parku Rozrywki Sea Park w Sarbsku.  
W programie: Muzeum Marynistyczne z Wrakiem na głowie, Oceanarium 
prehistoryczne 3D, pokaz karmienia fok w największym fokarium  
w Polsce, szkolenie kotików, park miniatur, park linowy i plac zabaw. 
Obiad. Powrót ok. 21:00

 

do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania 
odpowiedzi. Następnie spacer po ogrodach Biblioteki UW z punktem 
widokowym na miasto. Przejazd do Łazienek Królewskich: Pomnik 
Fryderyka Chopina, Oranżeria, Biały Domek, Pałac na Wodzie, Amfiteatr. 
Wizyta na Powązkach-zwiedzanie zabytkowego cmentarza z grobami 
wybitnych pisarzy, aktorów i innych ważnych osobistości. Powrót do 
hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 3
Po śniadaniu wizyta w Pałacu Kultury i Nauki- wjazd windą na punkt
widokowy. Następnie przejazd do Żelazowej Woli- wejście do Muzeum-
Domu Fryderyka Chopina, w którym się urodził. Spacer po

ŁEBA I RUCHOME PIASKI

WARSZAWA W 3 DNI

 8

 9

cena od 630 zł

cena od 645 zł
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1- DNIOWE ZAGRANICZNE //

Wycieczki wycenione są w oparciu o wyjazd z Poznania i okolic.

Wyjazd o 6:00, przejazd do Berlina. W programie: Mur Berliński, spacer 
po stolicy Niemiec: Aleksanderplatz z wieżą TV, Katedra Berlińska, 
Wyspa Muzeów, Unter den Linden, Uniwersytet Humbolta, Muzeum 
Czekolady- Ritter Sport, Brama Brandenburska, Reichstag, Potsdamer 
Platz, Tiergarten. Wejście do Muzeum Przyrodniczego lub wizyta  
w Muzeum Techniki. Czas na zakupy. Powrót ok 22:30

*Muzeum Przyrodnicze - z kolekcją minerałów i meteorytów, 
największym szkieletem dinozaura na świecie. W zbiorach są wymarłe 
gatunki zwierząt i te które mieszkały w berlińskim ZOO.
*Muzeum Techniki i Spectrum - z najstarszym komputerem na świecie, 
kolekcją pociągów, statków, rowerów i samolotów. W Spectrum 
interaktywne sale z optyką, wahadłem Foucaulta i „Domkiem Babajagi”.

Wyjazd o 6:00, przejazd do Berlina. W programie: Mur Berliński, spacer po 
stolicy Niemiec: Aleksanderplatz z wieżą TV, Katedra Berlińska, Wyspa 
Muzeów, Unter den Linden, Uniwersytet Humbolta, Muzeum Czekolady- 
Ritter Sport, Brama Brandenburska, Reichstag, Potsdamer Platz, 
Tiergarten. Wejście do ogrodu zoologicznego lub wizyta w Legolandzie. 
Czas na zakupy. Powrót ok 22:30
  
*Legoland Discovery - to plac zabaw z ponad 5 milionów klocków 
Lego, atrakcje Berlina zbudowane z Lego, tor przeszkód w NINJAGO 
City Adventure, fabryka klocków, filmy 4D z fantastycznymi efektami 
specjalnymi.

Wyjazd ok. 6:30. W programie: spacer po angielskim parku Księcia 
Pücklera w Branitz, tajemnicza piramida na wyspie, pałac i piękne 
ogrody. Przejazd do Cottbus-zwiedzanie miasta: Wieża Mennicza, 
Kościół św. Mikołaja, Fontanna Sukienników i Pomnik Pocztyliona, 
wizyta w planetarium, w którym dowiemy się: Czy we wszechświecie 
jest obce życie, ile jest słońc i co żaba robi w Afryce. Seanse są  
w języku polskim i dostosowane do różnych grup wiekowych. Następnie 
zobaczymy Manufakturę Czekolady „Conficiere Felicitas” w Hornow. 
Każdy uczestnik degustuje czekoladę, poznaje historie fabryki oglądając 
film w języku polskim, bierze udział w warsztatach ze zdobienia 
czekolady. Wyjazd do Polski. Powrót ok. 21:30

BERLIN W PIGUŁCE 

BERLIN / LEGOLAND

CZEKOLADA W COTTBUS

12

14

5 1

 3

13 2

cena od 150 zł

cena od 150 zł

cena od 150 zł

Dodatkowo płatne: bilety wstępu (ok.5 euro/os.)

Dodatkowo płatne: bilety wstępu (ok.10-20 euro/os.)

Dodatkowo płatne: bilety wstępu (ok.10-12 euro/os.)
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1- DNIOWE ZAGRANICZNE //

Wycieczki wycenione są w oparciu o wyjazd z Poznania i okolic.

Wyjazd o godz. 6:00, przejazd do Drezna. W programie: Opera Sempera 
i Plac Teatralny, Kościół katolicki Hofkirche, Tarasy Bruhla, Zamek  
z malowidłem „Orszak Książęcy”, Kościół protestancki Frauenkirche 
z pomnikiem Marcina Lutra, Ratusz z rynkiem. Zwiedzanie Muzeum 
Higieny lub Zespołu Pałacowego Zwinger. Czas na zakupy. Powrót ok. 
23:00.

*Muzeum Higieny- interaktywne centrum zdrowia i higieny człowieka.
*Zwinger z kolekcją porcelany - przyrządów astronomicznych – Galerią 
Malarstwa Starych Mistrzów.

Wyjazd o godz. 6:00, przejazd do Miśni. W programie: zwiedzanie 
Manufaktury Porcelany, założonej w 1710 roku, która od wieków słynie  
z najlepszych i najpiękniejszych wyrobów na świecie, zapoznanie się  
z etapami procesu wyrobu „białego złota” i wizyta w Muzeum 
Porcelany. Spacer po historycznym centrum Miśni - wzgórze  
z zamkiem Albrechtsburg, katedra św. Jana i św. Donata, Rynek, 
przejście malowniczymi uliczkami wokół Starówki. Czas na zakupy. 
Powrót ok. 22:00

Wyjazd o godz. 6:00, przyjazd do najstarszego studia filmowego na 
świecie. Na terenie miasteczka powstały m.in. wszystkie odcinki filmów  
o Winnetou. W programie: Kino akcji 4D, pokazy kaskaderskie z licznymi 
pościgami i pirotechnicznymi wybuchami, ulica strachu z łodzią 
podwodną, spotkanie z piratami i kowbojami na Dzikim Zachodzie. Wizyta  
w centrum Poczdamu: spacer po francuskich ogrodach pałacu 
Sanssouci, wejście do dzielnicy holenderskiej, park z pałacem 
Cecilienhof- miejscem Konferencji Poczdamskiej. Powrót ok. 22:00.

DREZNO Z WIZYTĄ U KRÓLA AUGUSTA

MIŚNIA I BIAŁE ZŁOTO

PARK FILMOWY W POCZDAMIE

12

14

5 4

 6

13 5

cena od 160 zł

cena od 160 zł

cena od 150 zł

Dodatkowo płatne: bilety wstępu (ok.5-10 euro/os.)

Dodatkowo płatne: bilety wstępu (ok.10 euro/os.)

Dodatkowo płatne: bilety wstępu (ok.20 euro/os.)
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1- DNIOWE ZAGRANICZNE //

Wycieczki wycenione są w oparciu o wyjazd z Poznania i okolic.

Wyjazd o godz. 6:00, W programie: przejazd do Parku Narodowego, spacer 
do grupy skalnej „Bastei”  - ze słynnym zawieszonym nad przepaścią 
kamiennym mostem. Punkt widokowy na rzekę Łabę, ruiny zamku  
(z zewnątrz). Następnie wizyta w położonej na wzgórzu 
twierdzy Königstein, spacer po dawnych umocnieniach  
z doskonale zachowanymi elementami fortyfikacji, m.in. zamek 
Magdaleny, zamek Fryderyka - zbudowany przez Augusta II 
Mocnego, budynek studzienny ze studnią o głębokości 152,5 m, 
stara i nowa zbrojownia, kościół garnizonowy. Czas na zakupy  
i pamiątki. Powrót ok. 22:00

Wyjazd o godz. 6:00, przejazd do Krausnick - największego parku 
wodnego w stylu tropikalnym w Europie. W programie m.in.: kąpiele  
w Morzu Południowym i Lagunie, zabawa na zjeżdżalniach, jacuzzi, spacer 
po dżungli i wiosce z okolic Bali, wodny plac zabaw z 8 ślizgawkami, pobyt 
na NOWEJ strefie zewnętrznej AMAZONIA z rwącą rzeką Whitewater  
River i mnóstwem atrakcji wodnych. Powrót ok. 23:00

Wyjazd o godz. 7:00, przejazd do Lubbenau. W programie: krótki spacer 
po historycznym centrum miasteczka (rynek, kościół św. Mikołaja), 
rejs łodzią po labiryncie lasów i kanałów rzeki Sprewy- rezerwacie 
Biosfery Spreewald wpisanego na listę UNESCO.  Wizyta w skansenie-
wiosce Serbołużyczan i zapoznanie się kulturą i budownictwem 
tego słowiańskiego ludu, nauka języka serbołużyckiego, zakup 
szprewaldzkich ogórków. Powrót ok. godz. 20:00

SZWAJCARIA SAKSOŃSKA

TROPICAL ISLANDS

WENECJA PO NIEMIECKU

12

14

5 7

 9

13 8

cena od 160 zł

cena od 150 zł

cena od 150 zł
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ZAGRANICZNE WIELODNIOWE //

Wycieczki wycenione są w oparciu o wyjazd z Poznania i okolic.

Dzień 1
Wyjazd o godz. 6.00.   Przejazd do miejscowości Hřensko na granicy 
czesko – niemieckiej. W programie: Spacer szlakiem turystycznym  
w Parku Narodowym pod Bramę Pravickią o rozpiętości 27 m, wysokości 
otworu 16 m, wizyta w Sokole Gniazdko- urokliwym pałacyku z 1881r., 
przejazd do Decina - najniżej położonego  miasta w Republice Czeskiej, 
wejście na wzgórze przyzamkowe z pięknym ogrodem różanym i punktem 
widokowym na miasto. Spacer po starówce. Obiad. Zakwaterowanie.
Dzień 2
Po śniadaniu przejazd Szwajcarii Saksońskiej. W programie: spacer 
do grupy skalnej „Bastei”  - ze słynnym zawieszonym nad przepaścią 
kamiennym mostem. Punkt widokowy na rzekę Łabę, ruiny zamku  
(z zewnątrz). Wizyta na wzgórzu twierdzy Königstein, spacer po dawnych 
umocnieniach z doskonale zachowanymi elementami fortyfikacji, m.in. 
zamek Magdaleny, zamek Fryderyka - zbudowany przez Augusta II 
Mocnego, budynek studzienny ze studnią o głębokości 152,5 m, stara 
i nowa zbrojownia, kościół garnizonowy. Przejazd do zamku Stolpen,  
w którym więziona była słynna Hrabina Cosel z powieści J.I. 
Kraszewskiego, muzeum w wieży, kaplica, podziemia. Powrót ok. 21:30

BRANDENBURGIA PO SĄSIEDZKU (2 DNI)

SZWAJCARIA CZESKA I SAKSOŃSKA 

125 1

13 2

cena od 440 zł

cena od 480 zł

Dzień 1
Wyjazd o 6:00, przejazd do Berlina. W programie: Mur 
Berliński, spacer po stolicy Niemiec: Aleksanderplatz z wieżą 
TV, Katedra Berlińska, Wyspa Muzeów, Unter den Linden, 
Uniwersytet Humbolta, Muzeum Czekolady- Ritter Sport, Brama 
Brandenburska, Reichstag, Potsdamer Platz, Tiergarten. Wizyta 
w Muzeum Techniki i Spectrum z najstarszym komputerem na 
świecie, kolekcją pociągów, statków, rowerów i samolotów. W 
Spectrum interaktywne sale z optyką, wahadłem Foucaulta. 
Przejazd do dzielnicy Kudamm, czas na pamiątki, kościół Pamięci 
Cesarza Wilhelma. Obiadokolacja. Zakwaterowanie. Nocleg.
Dzień 2
Po śniadaniu przejazd słynnym Mostem Glienicke w stronę 
Poczdamu. W programie: spacer po francuskich ogrodach 
pałacu Sanssouci, Nowy Pałac, Chińska Herbaciarnia, Brama 
Brandenburska, Dzielnica Holenderska, Rynek z protestancką 
świątynia projektu Karla Fr. Schinkla, Aleksandrówka- osada 
rosyjskich śpiewaków, park w stylu angielskim i pałac Cecilienhof- 
miejsce Konferencji Poczdamskiej. Czas na pamiątki.
Powrót do Polski.
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ZAGRANICZNE WIELODNIOWE //

Wycieczki wycenione są w oparciu o wyjazd z Poznania i okolic.

Dzień 1
Zbiórka o godz. 5:30. Wyjazd w strone Pragi. Zwiedzanie stolicy Czech 
rozpoczniemy na Hradczanach, przejdziemy na rynek hradczański, gdzie 
zobaczymy: pałacSchwarcenbergów, kościół i klasztor św. Benedykta, 
kompleks Zamku Królewskiego, kościół św. Jerzego i Złotą   Uliczkę.  
Z rynku hradczańskiego udamy się na zwiedzanie Malej Strany i Mostu 
Karola, którym przejdziemy na teren Starego Miasta. Czas na zakupy  
i pamiątki. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 2
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do Adrspachu w Czechach. 
Zwiedzanie Skalnego Miasta z przewodnikiem. Spacer po niezwykłym 

Dzień 1
Zbiórka o godz. 5:30, przejazd do Drezna. W programie: Opera Sempera  
i Plac Teatralny, Kościół katolicki Hofkirche, Tarasy Bruhla, Zamek 
zmalowidłem „Orszak Książęcy”, Kościół protestancki Frauenkirche  
z pomnikiem Marcina Lutra, Ratusz z rynkiem. Zwiedzanie Muzeum 
Higieny- interaktywne centrum zdrowia i higieny człowieka lub Zespołu
Pałacowego Zwinger- z kolekcją porcelany - przyrządów astronomicznych 
– Galerią Malarstwa Starych Mistrzów. Czas na zakupy. Obiadokolacja. 
Zakwaterowanie. Nocleg.
Dzień 2
Po śniadaniu przejazd do Szwajcarii Saksońskiej. W programie: spacer do
grupy skalnej „Bastei” - ze słynnym zawieszonym nad przepaścią 
kamiennym mostem. Punkt widokowy na rzekę Łabę, ruiny zamku  
(z zewnątrz). Wizyta na wzgórzu twierdzy Königstein, spacer po dawnych 
umocnieniach z doskonale zachowanymi elementami fortyfikacji, m.in. 
zamek Magdaleny, zamek Fryderyka - zbudowany przez Augusta II 
Mocnego, budynek studzienny ze studnią o głębokości 152,5 m, stara  
i nowa zbrojownia, kościół garnizonowy. Powrót ok. 21:00

labiryncie form skalnych (m.in. Indianin, Głowa Cukru, Dzban, Organy, 
Rękawica), grota z wodospadem. Czas na pamiątki. Powrót w stronę 
szkoły. Po drodze. Przyjazd około godziny 20:00.

PRAGA + SKALNE MIASTO

DREZNO I SAKSONIA

 3

 4

cena od 510 zł

cena od 495 zł
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KOTLINA KŁODZKA, PRAGA+ SKALNE MIASTO 5

cena od  630 zł

Dzień 1
Zbiórka o godz. 6:00. Wyjazd w stronę Kotliny Kłodzkiej. W programie: 
Spacer po Kłodzku, most św. Jana, starówka, Twierdza Kłodzka- przejście 
korytarzami minerskimi pod powierzchnią ziemi, punkt widokowy. 
Przejazd do Kudowy Zdrój- spacer po uzdrowisku. Obiadokolacja. Gry  
i zabawy sportowe. Nocleg.
Dzień 2
Po śniadaniu przejazd do Pragi. Zwiedzanie stolicy Czech rozpoczniemy 
na Hradczanach, przejdziemy na rynek hradczański, gdzie zobaczymy: 
pałac Schwarcenbergów, kościół i klasztor św. Benedykta, kompleks 
Zamku Królewskiego, kościół św. Jerzego i Złotą Uliczkę. Z rynku 
hradczańskiego udamy się na zwiedzanie Malej Strany i Mostu Karola, 
którym przejdziemy na teren Starego Miasta. Czas na zakupy i pamiątki. 
W godzinach popołudniowych powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 3
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do Adrspachu w Czechach. 
Zwiedzanie Skalnego Miasta z przewodnikiem. Spacer po niezwykłym 
labiryncie form skalnych (m.in. Indianin, Głowa Cukru, Dzban, Organy, 
Rękawica), grota z wodospadem. Czas na pamiątki. Powrót w stronę 
szkoły. Po drodze. Obiad. Przyjazd około godziny 22:00.

SZWAJCARIA I WŁOCHY PÓŁNOCNE 6

cena od  1599 zł

Dzień 1
Zbiórka pod szkołą o godzinie 20:00. Przejazd przez Niemcy, Austrię do 
Szwajcarii. Na trasie planowane są krótkie postoje.
Dzień 2
Po śniadaniu (we własnym zakresie) przejazd do Chur- krótki spacer 
po najstarszym mieście w Szwajcarii. W programie: starówka z krętymi 
uliczkami, pomnik z filmu „Ósmy pasażer Nostromo”. Miejscowośc stała 
się ważnym miejscem tranzytowym dzięki Kolejom Retyckim. Przejazd 
do St. Moritz autokarem lub „czerwonym pociągiem” (dodatkowo 
płatne około 40 franków) malowniczą trasą przez Alpy Retyckie. Po 
drodze przejedziemy przez kilka imponujacych wiaduktów ze słynnym 
Landwasser. Krótki spacer po St. Moritz- jednej z najbardziej luksusowych 
i eleganckich miejscowości na świecie. W drugiej części dnia przejazd 
autokarem do włoskiego Tirano. Na trasie postój na zdjęcia na wysokości 
2250 m n.p.m. Przyjazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 3
Po śniadaniu przejazd do Mediolanu, który został założony przez 
Celtów w 600 roku pne. Rzymianie nazwali miasto Mediolanum,czyli 
śródziemnomorskie w języku łacińskim. Mediolan jest drugim co do 
wielkości włoskim miastem (po Rzymie). Cieszy się również renomą 
stolicy gospodarczej Włoch. W programie zwiedzania m.in.: Piazza 
Duomo, galeria Vittorio Emanuele, La Scala, Castello Sfarcesco. Czas 
wolny na spokojny spacer po Mediolanie. Przejazd na krótkie zwiedzanie 
Bolonii, miasta szynki, licznych średniowiecznych wież oraz najstarszego 
i największego Uniwersytetu we Włoszech. Z Bolonią wiąże się jeden  
z zabawniejszych sekretów włoskich. Dotyczy on głównego zabytku 
miasta, Fontana del Nettuno, zwanego przez mieszkańców il Gigante.  
W godzinach wieczornych przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 4
Po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd na zwiedzanie Wenecji. Rejs 
vaporetto (tramwaj/taksówka wodna) słynnymi kanałami weneckimi do 
placu św. Marka, następnie spacer po Wenecji od Mostu Westchneń obok
Pałacu Dożów przez Plac św. Marka z wejściem do Bazyliki św. Marka, 
Most Rialto oraz Kanał le Grande. Czas na pamiatki. W godzinach 
wieczornych wyjazd w stronę Polski.
Dzień 5
Przekroczenie granicy Polski w godzinach porannych. Przyjazd pod 
szkołę.
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Dzień 1
Wyjazd we wczesnych godzinach porannych. Przejazd na Węgry do 
Esztergomu. W programie: Bazylika Ostrzyhomska- największy kościół 
katolicki na Węgrzech, punkt widokowy na Dunaj i miasto Sturovo. 
Następnie przejazd do barokowego miasteczka Szentedre na spacer 
po jego historycznym centrum z licznymi cerkwiami, malowniczymi 
kamieniczkami i słynnym Muzeum Marcepana. Przejazd do Budapesztu, 
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2
Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie Pesztu: Plac Bohaterów  
z Pomnikiem Tysiąclecia i spacer do Zamku Vajdahunyad i Term 
Széchenyi, przejazd najstarszym metrem w kontynentalnej Europie, 
Wielka Synagoga, wejście do Bazyliki św. Stefana, Plac Kossutha  
z imponującym budynkiem Parlamentu, spacer ulicą Vaci do hali 
targowej zaprojektowanej przez Gustawa Eiffla. Czas na zakupy. Przejazd 
do hotelu na obiadokolację. Wieczorny rejs statkiem po Dunaju. Powrót 
do hotelu na nocleg.
Dzień 3
Po śniadaniu przejazd na Górę Gelerta, spacer wokół cytadeli do punktu 
widokowego na miasto. Wjazd na Wzgórze Zamkowe i zwiedzanie Budy: 
Baszty Rybackie, Kościół Macieja, Pałac Sandor (Pałac Prezydencki) 
kolejka terenowa Siklo i Zamek Królewski. Czas na pamiątki. Przejazd 
do Wyszehradu na spacer po twierdzy, z której roztacza się panorama 
Zakola Dunaju. Wyjazd z w godzinach popołudniowych i przejazd do 
Polski.
Dzień 4
Powrót w godzinach porannych.

Dzień 1
Zbiórka o godz. 5:00, przejazd w stronę Czech. W programie: spacer po 
Jaskini Punkvy z przepaścią Macocha na terenie Moraw. Krótki spacer po 
Brnie- legenda o smoku, kamienice kupieckie, gotycka katedra św. Piotra i 
Pawła. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 2
Po śniadaniu przejazd do Wiednia. Całodzienny pobyt w stolicy Austrii.  
W programie: zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem największych 
atrakcji- Zespół Pałacowy Hofburg, Opera, Dom Hundertwassera, katedra 
św. Szczepana, wejście do Muzeum Historii Naturalnej z bogatą kolekcją
szkieletów dinozaurów, minerałów i innych skarbów geologicznych. 
Przejazd do letniej rezydencji cesarskiej Schonbrunn- spacer po parku, 
wejście na punkt widokowy z Gloriettą. Czas na pamiątki. Przejazd do 
hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 3
Po śniadaniu, wykwaterowanie i przejazd na wzgórze Kahlenberg  
z przepięknym widokiem na Wiedeń- miejsce znane ze słynnej „Odsieczy 
wiedeńskiej” Jana III Sobieskiego z 1683 roku. Wizyta w kaplicy św. 
Józefa. Czas na pamiątki. Wyjazd z Austrii w stronę Polski. Powrót
w godzinach wieczornych.

BUDAPESZT I ZAKOLE DUNAJU WIEDEŃ I MORAWSKI KRAS 7  8

cena od 990 zł

cena od 1100 zł
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LONDYN W PIGUŁCE 9

cena od  1490  zł

Dzień 3 
Śniadanie i przejazd do dzielnicy Westminster gdzie zobaczymy m.in: 
Opactwo Westminsterskie – miejsce koronacji i spoczynku królów Anglii 
oraz pochówku wielu słynnych osób, m.in. Karola Dickensa, Isaaca 
Newtona, Karola Darwina (z zewnątrz), Parlament i Big Ben, 10 Downing 
Street – rezydencja i biuro premierów brytyjskich, budynek Gwardii 
Królewskiej, St. James’s Park i pałac Buckingham, gdzie przy odrobinie 
szczęścia będziemy mogli zobaczyć fragment uroczystej zmiany warty, 
a być może spotkać kogoś z brytyjskiej rodziny królewskiej. Spacer przez 
eleganckie i prestiżowe dzielnice pełne unikatowych sklepów i klubów dla
gentelmenów, a następnie przejście przez serce miasta - Piccadilly Circus,
gdzie zobaczymy słynną fontannę i świetlne reklamy, będące dziś 
jednym z symboli miasta. Czas wolny w okolicach placu Covent Garden.  
W godzinach popołudniowych zwiedzanie British Museum - jednego  
z największych na świecie obiektów tego typu, które od 1759 roku 
zgromadziło bezcenne skarby dokumentujące historię ludzkości. 
Rocznie jest odwiedzane przez ponad 5 milionów zwiedzających. 
Godziny wieczorne to czas na zakupy w okolicach Oxford Street i Regent 
Street. Powrót do hotelu komunikacją miejską w późnych godzinach 
wieczornych.
Dzień 4 
Śniadanie i przejazd pod Emirates Air Lane - stację kolejki linowej łączącej 
dawne tereny portowe. „Przelot” kolejką w okolice O2 Areny - największej 
hali widowiskowo- sportowej w mieście. Przejazd metrem do centrum 
Londynu. Dla chętnych możliwość przejażdżki London Eye, największym 
diabelskim młynem na świecie, skąd z wysokości 135 metrów roztacza 
się najlepszy widok na panoramę miasta (płatne we własnym zakresie).
Następnie dotrzemy do stacji South Kennsington gdzie będziemy 
mogli spędzić czas m.in w Muzeum Historii Naturalnej z niezwykle 
interesującymi zbiorami pokazującymi tajemnice życia na Ziemi. Jedną 
z największych atrakcji jest galeria dinozaurów oraz symulacja trzęsienia
ziemi. Nieopodal znajdują się również fantastyczne Muzeum Victorii  
i Alberta, oraz Muzeum Techniki. Dla chętnych zamiast muzeów będzie 
możliwy spacer do słynnego domu handlowego Harrod’s lub wypoczynek 
w Hyde Parku. Czas wolny i wyjazd w drogę powrotną do Polski  
w późnych godzinach popołudniowych.
Dzień 5 
Przekroczenie granicy Polski w godzinach przedpołudniowych.

Dzień 1 
Zbiórka o godz. 7:00. Przejazd przez Niemcy, Belgię, Holandię, Francję. 
Przeprawa przez Kanał La Manche (tunel lub prom).
Dzień 2 
przyjazd do Londynu w godzinach porannych. Spacer po Parku Greenwich 
- dawnych terenach łowieckich należący do Tudorów, zobaczymy m.in 
Muzeum Żeglarstwa, pałacyk Queen’s House, a także Uniwersytet 
Greewich. Nieopodal stoi Cutty Sark – ostatni na świecie oryginalny 
żaglowiec, którym transportowano herbatę z Chin. Z Greenwich przejazd 
komunikacją w okolice Tower of London – jednej z najpotężniejszych 
fortec średniowiecznej Europy. W murach Tower znajdowało się okryte 
złą sławą więzienie w którym przetrzymywano najważniejszych jeńców. 
W pobliżu tej twierdzy znajduje się jedna z najsłynniejszych atrakcji 
turystycznych Londynu – Tower Bridge – symbol Wielkiej Brytanii. 
Następnie przejdziemy wzdłuż Tamizy, po drodze
mijając dawne zabudowania portowe, dziś modne puby i sklepy. 
Dotrzemy do teatru Williama Szekspira – The Globe, a następnie Mostem 
Milenijnym i przejdziemy pod wyróżniająca się ogromnąkopułą Katedrę 
Św. Pawła (II największą na świecie po Bazylice Św. Piotra) jest ona 
symbolem odrodzenia Londynu po wielkim pożarze z 1666 roku. Czas 
wolny w dzielnicy Soho i Chinatown, a następnie odwiedzimy mieszczącą 
się na Trafalgar Square National Gallery w której znajdują się m.in dzieła 
Van Gogha, Leonardo Da Vinci, Rafaela Santi czy El Greco. W godzinach 
wieczornych przejazd komunikacją do hotelu na nocleg.
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Dzień 1
Zbiórka o godzinie 14:00. Przejazd przez Niemcy, Belgię w stronę Paryża.
Dzień 2
Przyjazd do Paryża w godzinach porannych. Zwiedzanie miasta (pieszo  
i komunikacją miejską) W programie: Dzielnica Łacińska: Panteon, 
Sorbona, gwarny bulwar Saint-Michel, bulwar Saint- Germain z licznymi 
kawiarniami i butikami Centrum Ile de la Cite z gotycka katedrą Notre 
Dame i Sainte Chapelle, Pałac Sprawiedliwości i Cociergerie- pierwsza 
siedziba królów i więzienie królewskie, Muzeum Luwrz kolekcją dzieł 
sztuki z całego świata, Ogrody Tuilleries i plac Concorde ,Opera Garniera  
i Plac Vendome z kolumną Napoleona. Spacer po Champs Elysees, Łuk 
Triumfalny. Obiadokolacja i przejazd do hotelu. Nocleg.
Dzień 3
Po śniadaniu w programie: Przejazd do Paryża: Spacer po Cmentarzu 
Pere Lachise z grobami F. Chopina, Edith Piaf, Morrisonem, Piotr 
Abelard i Heloiza, Honoriusz Balzac z żoną Eweliną Hańską. Wizyta  
w nowoczesnej dzielnicy La Defense. Wjazd na Wieżę Eiffla, Pola 
Marsowe i Pałac Inwalidów. Przejazd na wzgórze Montmartre, Bazylika 
Sacre Coeur, Plac Pigalle. Obiadokolacja.

Dzień 1
Zbiórka o godz. 21:00, przejazd w stronę Holandii.
Dzień 2
Przyjazd w godzinach porannych. W programie: Malowniczy skansen 
wiatraków w Zaanse Schans położony wśród niderlandzkich kanałów. 
Degustacja serów, pracownia drewnianych chodaków. Czas na pamiątki. 
Przejazd do Amsterdamu. Spacer po mieście ulicą Damrak, Plac Dam, 
targ kwiatowy, Plac Rembrandta oraz legendarne centrum rozrywki  
z dzielnicą uniwersytecką i dzielnicą czerwonych latarni. Obiadokolacja. 
Nocleg.
Dzień 3
Po śniadaniu przejazd na dalsze zwiedzanie Amsterdamu. Wizyta  
w jednym z wybranych muzeów: Rijksmuseum z kolekcją sztuki i dziełami 
europejskich malarzy lub Centrum Science NEMO- gdzie naukę i technikę
traktuje się bardzo szeroko. Dowiemy się tu czegoś o skomplikowanych 
prawach fizyki rządzących kosmosem, i o hormonach u dojrzewających 
nastolatków. Rejs statkiem po kanałach Amsterdamu nazywanego 
„Wenecją Północy”. Obiadokolacja. Wyjazd w stronę Polski. Przyjazd  
w godzinach nocnych.

PARYŻ W PIGUŁCE

AMSTERDAM  NA CHWILĘ

 10

 11

cena od 1199 zł

cena od  950  zł

Wyjazd do Polski. Podczas przejazdu planowane są krótkie postoje.
Dzień 4
Przyjazd do Polski w godzinach porannych.

*Program zwiedzania jest ramowy i może ulec zmianie. Pilot nie 
oprowadza po wnętrzach zwiedzanych obiektów.
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Wyjazd do Gniezna na zwiedzanie fabryki bombek. W programie: 
Przejście przez wszystkie etapy produkcji bombek o różnych kształtach  
i kolorach. Wizyta w dmuchalni, magicznej srebrzarni, lakierni oraz  
w punkcie zdobienia. W sklepiku można nabyć ozdoby choinkowe  
z gwiazdorem, aniołkami i nawet z postaciami z kreskówek. Każdy 
uczestnik otrzyma imienną bombkę. Spacer po Gnieźnie, wizyta  
w katedrze lub w kościele franciszkanów gdzie zobaczymy największą 
szopkę bożonarodzeniową w mieście. Powrót do szkoły.

Zbiórka pod szkołą o godz. 7:30. Wyjazd stronę Łodzi. W programie: 
wizyta w ogrodzie zoologicznym z ogromnym kompleksem hodowlano-
wystawienniczym Orientarium, w którym zgromadzono faunę i florę 
Azji Południowo- Wschodniej. Nowoczesne pawilony, wybiegi i woliery 
zajmują powierzchnię ponad 10 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. 
Następnie przejazd do centrum miasta, spacer szlakiem bajkowych 
postaci powstałych w łódzkim studio filmowym „Se-Ma-For”: Miś 
Uszatek, Pies Ferdynand, kot Filemon i Bonifacy. Na ulicy Piotrkowskiej 
zobaczymy Jarmark Bożonarodzeniowy, świąteczne wesołe miasteczko 
z wielkim diabelskim młynem, wioska św. Mikołaja i piernikowa chatka, a 
także baśniowe iluminacje świetlne, dla najmłodszych słodkie przysmaki 
i gorąca czekolada. Przejście pod Manufakturę, gdzie zobaczymy pracę 
kowala, rękodzieła i niesamowicie oświetlony Rynek Włókniarek. Czas na 
zakup pamiątek. Powrót do szkoły. Przyjazd około godz. 20:30.

 

Wyjazd o godz. 6:15, przejazd do Warszawy. W programie: Warsztaty 
świąteczne z czekoladą w fabryce Wedel. Każdy otrzyma gorącą, mleczną 
czekoladę z bitą śmietaną i lentylkami, udekoruje dwa pierniczki i dowie 
się skąd pochodzi czekolada, a na koniec dostanie dyplom słodkiego 
cukiernika. Spacer Krakowskim Przedmieściem na Starówkę gdzie 
zobaczymy m.in: Zamek Królewski, Syrenkę, Barbakan, Ogród Saski  
z Grobem Nieznanego Żołnierza, Pałac Prezydencki. Pobyt 
na Jarmarku Bożonarodzeniowym wśród licznych straganów  
z adwentowymi produktami. Przejazd na iluminacje świąteczne do 
Parku Łazienkowskiego, krótki spacer i wyjazd z Warszawy. Powrót ok 
22:00 

FABRYKA BOMBEK W GNIEŹNIE

JARMARK W ŁODZI Z ORIENTARIUM

WARSZAWSKA GWIAZDKA

12

14

5 1

 3

13 2

cena od  165  zł

cena od  170  zł

cena od 80 zł 
cena z warsztatami 120 zł
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Wyjazd ok. 8:00, przejazd do Torunia. W programie: seans astronomiczny 
w planetarium o tematyce świątecznej, warsztaty wypieku pierników  
z dekorowaniem, lukrowaniem tych toruńskich przysmaków, spacer po 
mieście szlakiem oświetlonych i magicznych miejsc, krótkie zwiedzanie 
najważniejszych atrakcji, pobyt na Jarmarku Świątecznym, zakup 
pamiątek. Powrót ok. 20:30 

Wyjazd o godz. 8:00, w programie: spacer po Ostrowie Tumskim  
z  katedrą,     ruchoma      szopka   w   kościele    Najświętszej   Marii     Panny     Na    Piasku-  
z ruchomymi figurami zwierząt, pasterzy a nawet postaci z kreskówek, 
spacer Promenadą Staromiejską i szlakiem krasnali - spiżowych 
skrzatów ukrytych na Starym Mieście, Rynek i Plac Solny. Pobyt na 
jednym z najpiękniejszych jarmarków w Europie. Wśród licznych stoisk 
z piernikami, gorącą czekoladą, ozdobami choinkowymi i świątecznymi 
pamiątkami na gości czekają liczne atrakcje m.in. przejażdżki na 
karuzelach,  Bajkowy Lasek, spotkanie z „Prezentusiem”-  krasnalem 
wiecznie uśmiechniętym. Wrocławski Rynek zamienia się w niesamowitą 
iluminację świetlną z wesołym kolędowaniem w tle. Powrót ok. 20:00

 * Dodatkowa opcja ZOO z Afrykarium ( + 50 PLN )

JARMARK W TORUNIU

JARMARK WE  WROCŁAWIU

 4

 5

cena od  135  zł

cena od  90  zł
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ŚWIĄTECZNE  // 

Wycieczki wycenione są w oparciu o wyjazd z Poznania i okolic.

Wyjazd o godz. 6:00, przejazd do stolicy Niemiec. W programie: przejście 
wzdłuż Muru Berlińskiego, Potsdamer Platz, Brama Brandenburska, 
Reichstag z kopułą i punktem widokowym na miasto (dla chętnych), 
spacer Unter den Linden, Muzeum Czekolady Ritter Sport, kościół św. 
Jadwigi z szopką bożonarodzeniowa, Dzielnica św. Mikołaja, Katedra 
Berlińska, Aleksanderplatz z wieżą TV. Pobyt na jarmarku świątecznym 
wśród licznych straganów, karuzel i „Diabelskiego Koła”. Czas na 
zakup pamiątek, wigilijnych przysmaków, owoców w czekoladzie  
i niemieckiego Bratwursta lub Curywursta. Powrót ok. 22:00.

Wyjazd ok. 7:00. Przejazd do Hornow - Manufaktury Czekolady „Conficiere 
Felicitas”. Każdy uczestnik degustuje czekoladę, poznaje historie 
fabryki oglądając film w języku polskim, bierze udział w warsztatach 
świątecznych ze zdobienia czekolady. Przejazd do Cottbus-zwiedzanie 
miasta: Wieża Mennicza, Kościół św. Mikołaja, Fontanna Sukienników  
i Pomnik Pocztyliona. Pobyt na Jarmarku Bożonarodzeniowym 
w centrum miasta, poznanie zwyczajów i potraw świątecznych  
w Niemczech, zakup pamiątek. Wyjazd do Polski. Powrót ok. 21:30

Wyjazd o godz. 5:00, przejazd do Drezna. W programie: Opera Sempera 
i Plac Teatralny, Zwinger - najcenniejszy kompleks muzealny w mieście, 
kościół katolicki Hofkirche, spacer słynną promenadą nad Łabą 
Bruhlsche Terasse, zwaną „balkonem Europy”, Zamek z malowidłem 
„Orszak Książęcy”, Kościół protestancki Frauenkirche z pomnikiem 
Marcina Lutra, Ratusz. Pobyt na jednym z najstarszych jarmarku 
adwentowym  w Niemczech, który znajduje się na Starym Rynku. Przy 
gorącej czekoladzie, oryginalnej drezdeńskiej strucli, Bratwurstach, 
kolędowaniu poczujemy magię niemieckich jarmarków. Zakupy  
w Altmark Galerie. Powrót ok. 23:00.

Wyjazd ok o godz. 6:00. Przyjazd do Poczdamu. W programie: Nowy Ogród 
i wizyta na dziedzińcu pałacu Cecilienhof, miejsca podpisania w 1945 r. 
Konferencji Poczdamskiej. Przejazd do zespołu pałacowego Sanssouci, 
spacer po parku francuskim z nowym pałacem, oranżerią, belwederem, 
chińską herbaciarnią. Przejście przez Bramę Brandenburską do centrum 
miasta, pobyt na jarmarku adwentowym z przystrojonymi straganami, 
gorącą czekoladą i Bratwurstem. Spacer po Dzielnicy Holenderskiej gdzie 
odbywa się Jarmark Św. Mikołaja. Powrót ok. 22:00.

*Dodatkowa wizyta (ok. 10 euro) w ogrodzie tropikalnym Biosfera – 20 
tys. tropikalnych roślin i zwierząt, dom motyli – gatunki motyli z Azji  
i Ameryki Łacińskiej, pokazany cykl życia od jajka do larwy, obserwacje 
z mikroskopem i lunetą.

JARMARK W BERLINIE

JARMARK W POCZDAMIE

WEIHNACHTSMARKT I CZEKOLADA
W COTTBUS

JARMARK ŚWIĄTECZNY W DREŹNIE

1

1

2

2

6

 8

7

 9

cena od  150  zł

cena od  160  zł

cena od  150  zł

cena od  150  zł
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DLA NAUCZYCIELI //

Wycieczki wycenione są w oparciu o wyjazd z Poznania i okolic.

Dzień 1
Wyjazd z Poznania o godz. 1:30- przejazd przez Niemcy do Vaduz – stolicy 
Księstwa Liechtenstein. Kraj jest ponad trzy razy mniejszy niż stolica 
Polski. Większość terytorium zajmują góry w górnym biegu Renu. Główne 
„miasteczko”-stolica liczy tylko 5 tys. mieszkańców. Warto zobaczyć 
średniowieczny zamek, prywatną rezydencje panujących-dostępna tylko 
z zewnątrz. Ważną atrakcją samego miasta jest Kunstmuseum- Muzeum 
Sztuk Pięknych, w którym zgromadzono pokaźną część dzieł sztuki 
należących do Lichtensteinów. Maleńkie Postmuseum kryje sławną na 
cały świat kolekcje znaczków, gdzie koniecznie trzeba wejść. Czas wolny 
na zakupy i regionalne pamiątki. Przejazd do hotelu w pobliżu Chur, 
zakwaterowanie, obiadokolacja ,nocleg.
Dzień 2
Po śniadaniu przejazd do Chur – spacer po najstarszym mieście  
w Szwajcarii. W programie: starówka z krętymi uliczkami i murami 
obronnymi, gotycka katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, pomnik z filmu „ósmy pasażer Nostromo”. Następnie przejazd 
najpiękniejszą trasą kolejową na świecie. Słynnym „czerwonym 
pociągiem” udamy się w panoramiczną podroż z Chur w górę do 
mieniących się lodowcami gór, gdzie zatrzymamy się, by zobaczyć słynny, 
ultra luksusowy kurort Sankt Moritz. Następnie zjedziemy w dół do Tirano 
- rajskiej Italii porośniętej palmami. Pociąg pokonuje z łatwością 55 
tuneli, 196 mostów i wzniesień o nachyleniu do 70 promili. Na wysokości 
2253 m n.p.m. znajduje się najwyższy punkt kolei - Ospizio Bernina. Kolej 
w Szwajcarii - maestria inżynierii kolejowej, wpisana na listę UNESCO, 
określana jest przez wielu podróżników, jako najbardziej niesamowita
rzecz, jaką widzieli w życiu. Obiadokolacja we Włoszech. Wieczorem 
przyjazd do hotelu. Nocleg.
Dzień 3
Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie Zurychu. W programie: Szwajcarskie 

Dzień 1
Zbiórka o godz. 7:00. Przejazd do Bydgoszczy- spacer po Wyspie 
Młyńskiej i Starym Rynku, spichrze nad Brdą, kościół farny i słynna rzeźba
„Przechodzący przez rzekę”. Pokaz multimedialny „Spotkanie z Panem 
Twardowskim”- słynnym czarnoksiężnikiem. Wizyta w Muzeum Mydła  
i Historii Brudu, gdzie dowiemy się wielu ciekawostek związanych z naszą
higieną. Podczas warsztatów zaprojektujemy swoje mydło, które 
zabierzemy ze sobą. Przejazd na lekcje j. kaszubskiego do Kaszubskiego 
Skansenu Etnograficznego. Zobaczymy dawną szkołę, ławki  
z gęsim piórem i zaśpiewamy „Kaszebskie nuty”. Przejazd do hotelu. 
Obiadokolacja. Integracja przy muzyce. Ognisko. Nocleg.
Dzień 2
Po śniadaniu w programie: Centrum Edukacji i Promocji Regionu  
w Szymbarku, „Dom na głowie”, gdzie łóżka i krzesła są na suficie, 
najdłuższa deska świata, bunkier z inscenizacją nalotu bombowego, dom 
Sybiraka, największy fortepian. Wejście na Wieżycę- najwyższy szczyt na 
Pomorzu, to punkt widokowy na zielone płuca regionu czyli Kaszubski 
Park Krajobrazowy./ lub zamiennie jedyne w Polsce Muzeum Hymnu w 
Polsce, które mieści się w dawnym dworku Wybickiego w Będominie. 
Obiad. Powrót do ok. 19:30

SZWAJCARIA I LICHTENSTEIN 1

cena od  1699  zł

INTEGRACJA NA KASZUBACH 2

cena od  450  zł

Muzeum Narodowe, przejście przez Główny Dworzec Kolejowy, 
spacer Bahnhofstrasse- najsłynniejszy deptak w Szwajcarii, Starówka  
z fontannami, Punkt widokowy na Lindenhof, Plac Ratuszowy, 
Thermengasse, Kościół Grossmunster z pomnikiem Urlicha Zwingli, Port 
nad Jeziorem Zuryskim, Arboretum z metasekwojami. Następnie przejazd 
na zwiedzanie Przełomu Renu - największego wodospadu w Europie, 
przepięknie położonego pośród dwóch majestatycznych zamków Laufen 
i Worth. Przejazd na obiadokolację i nocleg po stronie niemieckiej.
Dzień 4
Po śniadaniu przejazd do niemieckiego miasta Ulm położonego na 
Jurze Szwabskiej nazywane „miastem trzech rzek”. W programie: 
najwyższa katedra gotycka na świecie mierząca 161 m wysokości, 
malowniczo położona dzielnica rybacka Fischerviertel ze swoimi 
krzywymi, drewnianymi domami., starówka ze średniowiecznymi 
kamienicami, zbrojownia, gotycki ratusz. Tu urodził się Albert Einstein o 
czym przypomina nietypowa fontanna. Czas na obiadokolacje. Wyjazd 
w drogę powrotną w stronę Polski. Przekroczenie granicyw godzinach 
wieczornych.



ZAPISY NA: 
BARTOSZ.SWIERGIEL@FUNCLUB.PL

CZAS PRELEKCJI 
OK 35-40 MINUT

Bezpłatne prelekcje dla szkół z Poznania i powiatu poznańskiego.

Poznaj kraj Wilhelma Tella, małej Heidi, Alpejskich 
szczytów i zegarków.

 

Degustacja szwajcarskiej czekolady 
Quiz z nagrodami, darmowe gadżety i informatory 

Poprowadzi Bartosz Świergiel podróżnik-przewodnik-dziennikarz poznańskiej telewizji 

FAKTY     -     MITY     -     CIEKAWOSTKI

PRELEKCJE O SZWAJCARII

„Najlepsze obozy młodzieżowe w Europie”

WWW.OBOZYMLODZIEZOWE.PL 
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