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Spotkania z historią  

i kulturą 

 
 
1. GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE—
KRAJNO 
- wejs cie piesze na Ś w. Krzyz  od strony 
Nowej Śłupi, 
- zwiedzanie zespołu klasztornego, 
- zejs cie od Śzklanej Huty, 
Park miniatur Krajno 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota - 
przewodnika, wstęp do Ś PN, oraz do parku miniatur 

 

2. KIELCE– JASKINIA RAJ– CHĘ-

CINY 

- zwiedzanie Kielc (Kadzielnia, Wzgo rze 
Katedralne) 
- Jaskinia Raj (zwiedzanie Podziemnej 
Trasy Turystycznej) 
- Chęciny - ruiny zamku 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
bilety wstępu do Jaskini Raj i ruin zamku w Chęci-
nach 

 
3. KAZIMIERZ DOLNY - PUŁAWY 
- NAŁĘCZÓW 
- zwiedzanie Kazimierza (Rynek, Zamek i 
Baszta) 
- zespo ł parkowo-pałacowy Czartoryskich 
w Puławach (Domek Gotycki, Ś wiątynia 
Śybilli) 
- Palmiarnia w Nałęczowie, 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 

bilety wstępu w Kazimierzu, Puławach i Nałęczowie 
 
 
 

4. SANOMIERZ - BARANÓW 
- Śandomierz - zwiedzanie miasta: Rynek, 
Katedra, Wąwo z Kro lowej Jadwigi, Pod-
ziemna Trasa Turystyczna, rejs statkiem 
- Barano w Śandomierski - zwiedzanie 
zamku, spacer po parku 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
bilety wstępu wg programu, rejs statkiem 

 

5. SANDOMIERZ –OPATÓW-IŁŻA 
- zwiedzanie miasta (Rynek, Katedra, Wą-
wo z Kro lowej Jadwigi) 
- zwiedzanie Podziemnej Trasy Tury-
stycznej oraz Kolegiaty w Opatowie 
-zwiedzanie ruin zamku w Iłz y 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
bilety wstępu do Katedry i na Podziemna Trasę 
Turystyczną,  
 

6. LUBLIN – KOZŁÓWKA 
- zwiedzanie Lublina  (Śtare Miasto, Bra-
ma Krakowska, Kos cio ł i Klasztor Domini-
kano w) 
-Kozło wka ( Pałac i Muzeum Zamojskich)  

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
bilety wstępu do Pałacu i Muzeum Zamojskich.  
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7. ZAMOŚĆ 
- zwiedzanie Zamos cia (Rynek, Ratusz, 
Park Miejski z pozostałos ciami fortyfikacji 
z XIX wieku, arsenał z plenerową ekspo-
zycją uzbrojenia)  
- pobyt w ZOO 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, bilety wstępu do zoo i na 
plenerową ekspozycję uzbrojenia 

 

8. ZAMOŚĆ - ZWIERZYNIEC - 
KRASNOBRÓD 
- zwiedzanie Zamos cia (Śtare Miasto) 
- Zwierzyniec (Muzeum Przyrodnicze, 
rezerwat tarpano w) 
- Krasnobro d (Muzeum Etnograficzne, 
zespo ł klasztorny, kapliczka na wodzie), 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, wstęp do Muzeum Przyrod-
niczego w Zwierzyn cu, wstęp do Muzeum Etnogra-
ficznego w Krasnobrodzie 

 

9. INWAŁD (PARK MINIATUR) - 
WADOWICE 
- pobyt w Parku Miniatur, gdzie znajdują 
się najsłynniejsze budowle s wiata: Śfinks, 
Akropol, Wiez a Eiffla, 
- dom Jana Pawła II, kos cio ł parafialny, 
rynek Wadowicach, 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy,  bilet wstępu do Parku Mi-
niatur i do domu Jana Pawła II 

 

10.SZLAK  ORLICH GNIAZD 
- zwiedzanie zamku w Mirowie, Boboli-
cach, Śmoleniu i Ogrodzien cu 
- Rezerwat Go ry Zboro w (ostan ce i schro-
niska skalne) 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, bilet wstępu na zamek w 
Ogrodzien cu i bilet wstępu do rezerwatu 

 

11.ŁAŃCUT -  LEŻAJSK 
- Łan cut (Pałac, spacer po parku, powo-
zownia) 
- Lez ajsk (Kos cio ł, Klasztor Bernardyno w, 
koncert organowy) , 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy 

 

12. ŁÓDŹ 
- Centralne Muzeum Wło kiennictwa 
- spacer ulicą Piotrowską 
- pobyt w Manufakturze 
-kino IMAX (dodatkowo płatne) 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy,  bilet wstępu do Muzeum 
Wło kiennictwa , kino IMAX 16 zł.  
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Śladami wybitnych postaci 

 
 
 
 
1. FRYDERYK CHOPIN 
-  Warszawa (Łazienki z Pomnikiem Cho-
pina), 
-  Pałac Ostrogskich – Muzeum  Fryderyka 
Chopina 
- Dworek i Park w Z elazowej Woli  - miej-
sce urodzenia kompozytora 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
bilety wstępu do pałacu, dworku i parku 

 

2. JAN KOCHANOWSKI 
- Czarnolas (Muzeum Jana Kochanowskie-
go) 
- Zwolen  (kos cio ł parafialny) 
- Śycyna (miejsce urodzin pisarza) 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
bilety wstępu według programu 

 

3. HENRYK SIENKIEWICZ 
- kro tkie zwiedzanie Kielc (spacer po mie-
s cie) 
- Oblęgorek (Muzeum Henryka Śienkiewi-
cza) 
- Zagnan sk (Dąb Bartek) 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
bilety wstępu według programu 

 

4. SZLAK PAPIESKI 
- Wadowice - zwiedzanie Muzeum po-
s więcone pamięci Jana Pawła II 
- Kalwaria Zebrzydowska – Śanktuarium 
Pasyjno - Maryjne 
- Krako w – zwiedzanie z przewodnikiem, 
- Łagiewniki - Śanktuarium Miłosierdzia 
Boz ego, 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, bilety wstępu według pro-
gramu 
 

5. STEFAN ŻEROMSKI 
- Kielce (Muzeum Lat Śzkolnych Śtefana 
Z eromskiego) 
- Ś więta Katarzyna (kapliczka z podpisem 
pisarza) 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
bilety wstępu do muzeum 

 

6. BOLESŁAW PRUS 
- Puławy (spacer po mies cie)   
- Lublin (miasto lat szkolnych pisarza)  
-Nałęczo w (Muzeum i Ławeczka Bolesła-
wa Prusa)   

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
bilety wstępu do Muzeum w Nałęczowie. 
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Dla najmłodszych 
 
 
 
 
1. PACANÓW 
- zwiedzanie ekspozycji „Bajkowy Ś wiat” 
w Europejskim Centrum Bajki im. Kozioł-
ka Matołka 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik i wstęp do ECB 

 

2. OPATÓW – KUROZWĘKI 
- zwiedzanie Podziemnej Trasy Tury-
stycznej oraz Kolegiaty w Opatowie, 
- zwiedzanie Pałacu w Kurozwękach a 
takz e hodowli bizono w i mini zoo , 
- ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
wstęp do Podziemnej Trasy Turystycznej, bilety 
wstępu w Kurozwękach, ognisko z kiełbaskami 

 

3. IŁŻA - OPATÓW – UJAZD 
-zwiedzanie ruin zamku w Iłz y 
- zwiedzanie Podziemnej Trasy Tury-
stycznej oraz Kolegiaty w Opatowie, 
- ruiny zamku w Ujez dzie,                                                                                                                   

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
wstęp do Podziemnej Trasy Turystycznej z prze-
wodnikiem oraz Zamku w Ujez dzie, ognisko z kieł-
baskami 
Dodatkowo: Muzeum Kartografii i Geodezji  

 

4. BAŁTÓW 
- spacer po Bałtowie z przewodnikiem, 
- zwiedzanie Jura Parku, Muzeum  Juraj-
skiego, wejs cie na plac zabaw, 
- pobyt w Krainie Koni (przejaz dz ka kon-
no i zwiedzanie stadniny), 
- obiad ( dodatkowo płatny) 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik,  bilety wstępu według programu,. 

 

5. UJAZD – MIKROKOSMOS 
-zwiedzanie Parku Mikrokosmos z prze-
wodnikiem, kto ry przeprowadza lekcję 
entomologii w oparciu o modele owado w 
-ognisko z kiełbaskami  

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
wstęp do parku, ognisko z kiełbaskami 
 

6.KRAKÓW DLA NAJMŁODSZYCH 
- Rynek, Śukiennice 
- Wawel (dziedziniec), Śmocza Jama – 
legenda o Śmoku Wawelskim 
- Pobyt w Krainie Zabaw "ANIKINO" (2 
godz.) 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, bilet wstępy do Śmoczej 
Jamy i 2 godzinny pobyt w Anikinie .  
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WARSZAWA—Nowa i stara stolica 

 
 
 
1. ZABYTKOWA WARSZAWA 
- Śtare Miasto (Plac Zamkowy, Rynek, 
Barbakan) 
- Gro b Nieznanego Z ołnierza 
- Łazienki Kro lewskie (Teatr na Wodzie, 
Pomnik Chopina, Pomnik Śienkiewicza) 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, 
 

2. WARSZAWA WILANÓW 
- Śtare Miasto (Plac Zamkowy, Rynek, 
Barbakan) 
- Zespo ł Pałacowo-Parkowy w Wilanowie 
(zwiedzanie pałacu i spacer po parku) 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, bilety wstępu do parku i 
pałacu w Wilanowie i zwiedzanie z przewodnikiem 

 

3. WARSZAWSKIE ZOO 
- spacer po warszawskim ZOO (ok. 3 
godz.) 
- przejazd gło wnymi ulicami miasta, 
- kro tkie zwiedzanie Śtarego Miasta z 
przewodnikiem miejscowym, 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, bilet wstępu do zoo 
Dodatkowo: moz liwos c  zorganizowania lekcji w 
zoo  

 

 
 

 
 
4. PANORAMA WARSZAWY 
- Śtare Miasto (Plac Zamkowy, Rynek, 
Barbakan) 
- Pałac Kultury i Nauki (wjazd na taras 
widokowy) 
- zwiedzanie Muzeum Techniki, 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, bilet wstępu do muzeum, 
zwiedzanie z przewodnikiem, bilet wstępu na taras 
widokowy 
Dodatkowo: Planetarium ,  Złota Panienka  

 

5. WARSZAWA –POWSIN ( Ogród  
Botaniczny) 
- Śtare Miasto (Plac Zamkowy, Rynek, 
Barbakan), 
- zwiedzanie Ogrodu Botanicznego w Po-
wsinie z przewodnikiem, 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, wstęp do Ogrodu Botanicz-
nego 
Dodatkowo: warsztaty przyrodniczo – edukacyjne  

 

6. WARSZAWA – CENTRUM NAU-
KI KOPERNIK 
- Śtare Miasto – zwiedzanie z przewodni-
kiem miejscowym, 
- zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, bilet wstępu do CNK 
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7. WIZYTA W TELEWIZJI  
- wizyta w Telewizji Polskiej (zwiedzanie 
studio w telewizyjnych, pomieszczen  rez y-
serskich, pracowni dekoracji), 
- spacer po Śtarym Mies cie z przewodni-
kiem miejscowym, 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, zwiedzanie TVP 

 

8.  NA SPORTOWO - STADION I 
MUZUM SPORTU  
- zwiedzanie stadionu- Droga piłkarza bez 
tajemnic, punkt widokowy. 
- Muzeum Śportu i Turystyki , 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, bilety: Śtadion oraz Muzeum 
Śportu.  
9. WIZYTA W SEJMIE RP  
- zwiedzaniem Śejmu, 
- spacer po Śtarym Mies cie z przewodni-
kiem miejscowym, 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, wizyta w Śejmie 

10. WARSZAWA- MUZEUM PO-
WSTANIA WARSZAWSKIEGO 
- Śtare Miasto – zwiedzanie z przewodni-
kiem miejscowym, 
- wstęp do Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, 
- film „Miasto Ruin” 3D 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, wstęp i film w MPW 

Bliżej historii 

 
 
1. WADOWICE - OŚWIĘCIM  
- zwiedzanie Muzeum Martyrologii w 
Os więcimiu i Brzezince oraz film o obozie 
- Wadowice dom rodzinny Jana Pawła II 

 
Ś wiadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
bilety wstępu wg programu 

 

2. LUBLIN - MAJDANEK 
- spacer po Śtarym Mies cie w Lublinie z 
przewodnikiem 
- zwiedzanie obozu koncentracyjnego w 
Majdanku oraz projekcja filmu 

 
Ś wiadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, wstęp do obozu i film 
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Rozrywka i zabawa 

1. ENERGYLANDIA 
ENERGYLANDIA to największy Park Roz-
rywki w Polsce, oferujący kilkadziesiąt 
atrakcji, kto re znajdują się na obszarze 30 
hektaro w, przeznaczony dla wszystkich 
grup wiekowych, zaro wno dzieci, mło-
dziez y jak i oso b dorosłych.  
Ś wiadczenia: transport autokarem, opieka pilota,  
bilety wstępu do parku rozrywki  (wszystkie atrak-
cje w cenie biletu). 

 
 
 
2. FARMA ILUZJI 
Farma Iluzji to wprost idealne miejsce na 
niesamowitą wycieczkę. 
Cel edukacyjny osiągamy w bardzo przy-
jemny dla dzieci sposo b  
 
Ś wiadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
wstęp do  Farmy Iluzji. 
 

3. MAGICZNE OGRODY 
Magiczne Ogrody są pierwszym w Polsce 
rodzinnym parkiem tematycznym, stwo-
rzonym w oparciu o oryginalną bas niową 
historię.  

 
Ś wiadczenia: transport autokarem, opieka pilota 
wstęp , bilet wstępu do parku rozrywki. 



Rozrywka i zabawa 

1. PARK WODNY W KRAKOWIE 
- zwiedzanie Śtarego Miasta w Krakowie 
(bez wstępo w), 
- pobyt w Parku Wodnym (3 godz.) - naj-
większy tego typu obiekt w Europie 
- posiłek w Mc Donald `s (płatny dodatko-
wo), 

 
Ś wiadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
pobyt w Parku Wodnym 

 
2. CHORZÓW 
- wstęp do ZOO, 
- seans w Planetarium, 
- pobyt w Wesołym Miasteczku 
(dodatkowo płatny), 
- posiłek w Mc Donald 's (płatny dodatko-
wo), 

 
Ś wiadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
wstęp do Planetarium i Zoo (karnet na wesołe mia-
steczko dodatkowo płatny 30 zł/os.) 

3. ŹRÓDŁA TERMALNE W 
MSZCZONOWIE 
- 3 godzinny pobyt na basenach termal-
nych, 
- Pałac w Radziejowicach – zwiedzanie z 
przewodnikiem, 

 
Ś wiadczenia: transport autokarem, opieka pilota 
wstęp na baseny termalne (3 godziny), bilet wstępu 
do Pałacu 

 
4. FARMA ILUZJI 
Farma Iluzji to wprost idealne miejsce na 
niesamowitą wycieczkę. 
Cel edukacyjny osiągamy w bardzo przy-
jemny dla dzieci sposo b  
 
Ś wiadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
wstęp do  Farmy Iluzji. 

5. ENERGYLANDIA 
ENERGYLANDIA to największy Park Roz-
rywki w Polsce, oferujący kilkadziesiąt 
atrakcji, kto re znajdują się na obszarze 30 
hektaro w, przeznaczony dla wszystkich 
grup wiekowych, zaro wno dzieci, mło-
dziez y jak i oso b dorosłych.  
Ś wiadczenia: transport autokarem, opieka pilota,  
bilety wstępu do parku rozrywki  (wszystkie atrak-
cje w cenie biletu). 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. MAGICZNE OGRODY 
Magiczne Ogrody są pierwszym w Polsce 
rodzinnym parkiem tematycznym, stwo-
rzonym w oparciu o oryginalną bas niową 
historię.  

 
Ś wiadczenia: transport autokarem, opieka pilota 
wstęp , bilet wstępu do parku rozrywki. 



Gród Kraka i nie tylko 

1. STARY KRAKÓW 
- zwiedzanie Śtarego Miasta (Plac Matejki, 
Barbakan, Brama Florian ska, Rynek , Śu-
kiennice) z przewodnikiem miejscowym 
- Wzgo rze Wawelskie (Katedra, Dzwon 
Zygmunta, Groby Kro lewskie) 
- Kos cio ł Mariacki 

 
Ś wiadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, bilety wstępu: Katedra, 
Dzwon Zygmunta, Groby Kro lewskie, Muzeum Kate-
dralne i Kos cio ł Mariacki 
 

 

2. MAGICZNY KRAKÓW – POD-
ZIEMIA RYNKU 
- kro tkie zwiedzanie Krakowa (Śtare Mia-
sto bez wstępo w), 
- szlak turystyczny po podziemiach Rynku 
Gło wnego – s ladem europejskiej toz samo-
s ci Krakowa, 
- Muzeum Inz ynierii Miejskiej 

 
Ś wiadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, bilety wstępu do podziemi i 
Muzeum 
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3. KRAKÓW - BOCHNIA 
- kro tkie zwiedzanie Krakowa (Śtare Mia-
sto - bez wstępo w) 
- pobyt inhalacyjny w Komorze Śolnej 
"WAZ YN" w Kopalni Śoli w Bochni 
- zwiedzanie Podziemnej Trasy Tury-
stycznej 

 
Ś wiadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy 2,5 godzinny pobyt w kopal-
ni soli i zwiedzanie kopalni z przewodnikiem 
Dodatkowo: moz liwos c  zorganizowania programo w 
edukacyjnych w kopani 25 zł./os. lub przeprawa 
łodziami 10 zł./os. 

 
 
 
 
 

4. KRAKÓW - WIELICZKA 
- kro tkie zwiedzanie Krakowa (Śtare Mia-
sto - bez wstępo w) 
- Kopalnia Śoli w Wieliczce (Podziemna 
Trasa Turystyczna) 

 
Ś wiadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, bilet wstępu do kopalni i 
zwiedzanie z przewodnikiem 
 

5.OJCOWSKI PARK NARODOWY 
-spacer doliną prądnika (Brama Krakow-
ska Maczuga Herkulesa, Grota Łokietka) 
-Piaskowa Śkała (zamek)  

 
Ś wiadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, bilet wstępu do parku i 
Groty Łokietka ,ruiny Zamku. 



Bliżej kultury 

1. WARSZAWA Z TEATREM 
- spacer po Śtarym Mies cie z przewodni-
kiem 
- spektakl teatralny (dodatkowo płatny) 
- kolacja (dodatkowo płatna) 

 
Ś wiadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, 
 

2. LUBLIN Z TEATREM 
- Lublin - spacer po Śtarym Mies cie z 
przewodnikiem, 
- spektakl teatralny (dodatkowo płatny)  
 
Ś wiadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, 
 

3. KIELCE Z TEATREM 
- spacer po mies cie (Wzgo rze Katedralne, 
ul. Śienkiewicza) 
- spektakl teatralny - moz liwos c  spotkania 
z aktorami (dodatkowo płatny) 

 
Ś wiadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
Dodatkowo: Muzeum Zabawek  
 

4. KINO „IMAX” W WARSZAWIE 
- spacer po Śtarym Mies cie – zwiedzanie z 
przewodnikiem miejscowym, 
- seans filmowy w systemie tro jwymiaro-

wym w Kinie IMAX (dodatkowo płatny), 

 
Ś wiadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy. 
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Wycieczki 2-dniowe 

 
 
 
1. BESKID SĄDECKI 
- Krynica (zwiedzanie miasta: Park Zdro-
jowy i Pijalnia Wody Mineralnej, wejs cie 
na Go rę Parkową i zjazd kolejką) 
- Zwiedzanie rezerwatu "Śkamieniałe 
Miasto" 
- Kamianna "Dom Pszczela-
rza" (moz liwos c  degustacji miodu), 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, zakwaterowanie (1nocleg), 
wyz ywienie (1 s niadanie, 1 obiadokolacja),  
Dodatkowo płatne: bilety wstępu do domu pszczela-
rza i zjazd kolejką z Go ry Parkowej 

 

2. PIENINY 
- zwiedzanie Śzczawnicy (Park Zdrojowy) 
- spacer Wąwozem Homole 
- zapora wodna i zamek w Niedzicy 
- spacery szlakami turystycznymi Pienin, 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, zakwaterowanie (1nocleg), 
wyz ywienie (1 s niadanie, 1 obiadokolacja), Dodatko-
wo płatne: bilety wstępu według programu, 

rejs statkiem . 
 

3. BIESZCZADY 
-przejazd „pętlą bieszczadzką” 
- spacery Połoniną Wetlin ską, 
- zapora wodna nad Śoliną, 
- pomnik przyrody Kamien  Leski, 
- Bieszczadzki Park Narodowy, 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, zakwaterowanie (1  nocleg), 
wyz ywienie (1 s niadanie, 1 obiadokolacja),  bilety 
wstępu według programu. 

 

4. ZAKOPANE 
- zwiedzanie Zakopanego 
- wjazd na Gubało wkę 
- spacer jedną z dolin tatrzan skich, 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik tatrzan ski, zakwaterowanie (1nocleg), 
wyz ywienie (1 s niadanie, 1 obiadokolacja), bilety 
wstępu do TPN , przejazd kolejką na Gubało wkę (1 
str.) 

 

5. KRAKÓW – BOCHNIA 
- Śzczucin (Muzeum Drogownictwa), Dęb-
no – kos cio łek, Nowy Wis nicz – zamek, 
- zwiedzanie trasy turystycznej, przejazd 
podziemną kolejką, dyskoteka oraz wiele 
innych atrakcji w Kopalni Śoli w Bochni, 
- nocleg w Komorze Waz yn, 
- zwiedzanie zabytko w Krakowa, 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, zakwaterowanie (1nocleg), 
wyz ywienie (1 s niadanie, 1 obiadokolacja), 
Dodatkowo:  bilety wstępu według programu 

 

6. TORUŃ  
- zwiedzanie miasta z przewodnikiem 
(Rynek, Śtare Miasto, Krzywy Dom), 
- Dom Kopernika i Ś wiat Torun skiego 
Piernika, 
- seans w Planetarium i pobyt w Orbita-
rium, 
- Zamek Krzyz acki 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, zakwaterowanie (1nocleg), 
wyz ywienie (1 s niadanie, 1 obiadokolacja), 
Dodatkowo:  bilety wstępu  
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Wycieczki 3-dniowe 

 
 
 
1. KOTLINA KŁODZKA 
- Go ry Śtołowe (zwiedzanie Rezerwatu 
„Błędnych Śkał”) 
- Bazylika w Wambierzycach 
- Czermna (Kaplica Czaszek) 
- Zwiedzanie Kłodzka (Śtare Miasto) 
- Zwiedzanie Kopalni Złota w Złotym Śto-
ku (podziemna trasa turystyczna z pod-
ziemnym wodospadem), 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, zakwaterowanie (2  nocle-
gi), wyz ywienie (2 s niadania, 2 obiadokolacje), 
Dodatkowo płtne:bilet wstępu do Rezerwatu 
„Błędne Śkały” oraz do Kaplicy Czaszek i Kopalni 
Złota 

2. ZAKOPANE 
- zwiedzanie Zakopanego 
- wyjazd na Gubało wkę 
- Morskie Oko 
- Dolina Kos cieliska 
- Kaplica na Jaszczuro wce 
- Wizyta w baco wce, 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik tatrzan ski, zakwaterowanie (2  noclegi), 
wyz ywienie (2 s niadania, 2 obiadokolacje),  
Dodatkowo płatne: kolejka na Gubało wkę (1 str.), 
wstęp do TPN 

3. BESKID ŚLĄSKI 
- zwiedzanie Śzczyrku i Wisły 
- wstęp do Muzeum Beskidzkiego 
- przejazd kolejką na Czantorię (2 strony) 
- Les ny Park Niespodzianek 
- piesze spacery po Beskidach, 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, zakwaterowanie (2  nocle-
gi), wyz ywienie (2 s niadania, 2 obiadokolacje), 
Dodatkowo płatne: kolejka na Czantorię w obie 
strony, wstęp do Muzeum Beskidzkiego i Les nego 

Parku Niespodzianek 

4. PIENINY 
- zwiedzanie Śzczawnicy (Park Zdrojowy) 
- zapora wodna i zamek w Niedzicy 
- spacer Wąwozem Homole 
- piesze wejs cie na Śokolicę lub Trzy Ko-
rony 
- spacery szlakami turystycznymi Pienin, 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, zakwaterowanie (2  nocle-
gi), wyz ywienie (2 s niadania, 2 obiadokolacje),  
Dodatkowo płatne:  wstęp na zamek w Niedzicy i do 
PPN 
 

5. BIESZCZADY  
- przejazd „pętlą bieszczadzką”, 
- spacery Połoniną Wetlin ską , 
- pomnik przyrody Kamien  Leski, 
- Bieszczadzki Park Narodowy, 
- skansen w  Śanoku, 
- Zapora wodna nad Śoliną 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, zakwaterowanie (2  nocle-
gi), wyz ywienie (2 s niadania, 2 obiadokolacje),  
Dodatkowo płatne: wstęp do skansenu i BPN 
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Zajrzyjmy do sąsiada 

 
 
 
AUGUSTÓW-WILNO 3 DNI 
- Rejs kanałem Augustowskim do  Śtu-
dzienicznej,  
- Wigry – Pokamedulski Zespo ł Klasztor-
ny,  
- Śejny –  synagoga oraz Zespo ł Klasztor-
ny  Dominikano w, 
- Wilno – Cmentarz na Rossie , Kos cio ł s w. 
Piotra i Pawła, Śtaro wka Wilen ska, Ostra 
Brama, Cerkiew Ś w. Tro jcy, Kos cio ł Ś w. 
Ducha, Kos cio ł Ś w. Anny, Kos cio ł Bernar-
dyno w,  Katedra s w. Śtanisława , zespo ł 
Uniwersytetu Wilen skiego, 
- Troki - Zamek Wielkich Ksiąz ąt Litew-
skich 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, zakwaterowanie (2  nocle-
gi), wyz ywienie (2 s niadania, 2 obiadokolacje),           
ubezpieczenie NW.  
Dodatkowo płatne: bilety wstępu 

 

PRZEMYŚL-LEŻAJSK-LWÓW  
3 DNI 
- Przemys l (Zamek Kazimierzowski , wie-
z a zegarowa – muzeum fajek, zespo ł par-
kowo-pałacowy   Lubomirskich) 
- Lez ajsk -  Klasztor Ojco w Bernardyno w 
- Lwo w (Cmentarz Łyczakowski i Orląt 
Lwowskich, rynek starego miasta z Ka-
mienicą Kro lewską i Czarną, Katedra Or-
mian ska i Łacin ska, Kaplica Boimo w,  ko-
s cioły dominikano w, cerkiew wołoska, 
Teatr Wielki), 

  
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, zakwaterowanie (2  nocle-
gi), wyz ywienie (2 s niadania, 2 obiadokolacje),  

ubezpieczenie NW.  
Dodatkowo płatne: bilety wstępu 

 

PIENINY-SŁOWACKI RAJ 3 DNI 
- zwiedzanie Śzczawnicy (Park Zdrojowy), 
- spacer Wąwozem Homole, 
- zapora wodna i zamek w Niedzicy, 
- piesze wejs cie na Śokolicę lub Trzy Ko-
rony, 
- Śłowacki Raj- dolina Hornadu. 

  
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, zakwaterowanie (2  nocle-
gi), wyz ywienie (2 s niadania, 2 obiadokolacje), ubez-
pieczenie NW. 
Dodatkowo płatne: bilety wstępu  

 

KOTLINA KŁODZKA-PRAGA 
4 DNI 
- Zwiedzanie Kłodzka (Śtare Miasto) 
- Go ry Śtołowe (zwiedzanie Rezerwatu 
„Błędnych Śkał”) 
- Bazylika w Wambierzycach 
- Czermna (Kaplica Czaszek) 
- Zwiedzanie Kopalni Złota w Złotym Śto-
ku (podziemna trasa turystyczna z wodo-
spadem), 
- Praga : Hradczany, Katedra Ś w. Wita, 
Złota Uliczka, Most Karola, Ratusz z zega-
rem Orloy,  

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, zakwaterowanie (3  nocle-
gi), wyz ywienie (3 s niadania, 3 obiadokolacje),  
ubezpieczenie NW. 
Dodatkowo płatne: bilety wstępu  



WROCŁAW-DREZNO-KSIĄŻ 
 
- zwiedzanie Wrocławia (Ostro w  Tumski, 
Katedra, hala targowa, Ossolineum,  Ry-
nek Śtarego Miasta, Ratusz, Panora-
ma  Racławicka),  
- Drezno (Zwinger, Plac Teatralny, Zamek- 
Śkarbiec, Komnata Turecka ,Taras Bruhla 
(balkon Europy), Fu rstenzug (kafelkowy 
orszak ksiąz ąt). 
- Ksiąz  – Zamek   

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, zakwaterowanie (2  nocle-
gi), wyz ywienie (2 s niadania, 2 obiadokolacje), ubez-
pieczenie NW. 
Dodatkowo płatne: bilety wstępu  

 
 
 

POZNAŃ-GNIEZNO-BERLIN 
 
- Poznan  - Śtare miasto, rynek,  okolice 
starego koryta Warty, Ostro w Tumski, 
Plac Wolnos ci z Biblioteką Raczyn skich, 
- Berlin - Wiez a Telewizyjna, Unter den 
Linden, Katedra Berlin ska, pomnik Neptu-
na, kos cio ł Mariacki, Czerwony Ratusz, 
Brama Brandenburska, Kolumna Zwycię-
stwa, Reichstag, Zamek Charlottenburg. 
- Gniezno - Muzeum Początko w Pan stwa 
Polskiego, Przejs cie czerwonym szlakiem 
woko ł Jeziora Jelonek do Placu Ś w. Woj-
ciecha, Katedra Gniez nien ska. 

 
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, 
przewodnik miejscowy, zakwaterowanie (2  nocle-
gi), wyz ywienie (2 s niadania, 2 obiadokolacje), ubez-
pieczenie NW. 
 Dodatkowo płatne: bilety wstępu  

PONADTO ORGANIZUJEMY WYCIECZKI  
DLA MŁODZIEŻY I NAUCZYCIELI:  

  

Wilno –Kowno-Troki  

Lwów –  Złota Podkowa  

Praga –Morawski Kras  

Złota Praga-  Skalne Miasto  

Bratysława-Wiedeń 

Budapeszt-Eger 

Berlin- Poczdam  

Berlin- Tropikalna Wyspa  

Drezno-Szwajcaria Saksońska  

Rzym-Florencja-Wenecja  

Paryż  

………. 

PROGRAM I KALKULACJĘ PRZYGOTOWUJEMY NA ŻYCZENIE  



 
W OFERCIE BIURA  

 

• wczasy, wycieczki, 
• bilety autokarowe, lotnicze i promowe, 
• wyjazdy dla grup zorganizowanych, 
• imprezy integracyjne, 
• wycieczki szkolne, 
• kolonie, obozy, zimowiska, 
• zielone i białe szkoły, 
• ubezpieczenia, 

 

TEL. 508 330 128 

biuro@radompoltravel.pl 


