BIURO PODRÓŻY PL TRAVEL

NAJCIEKAWSZE OFERTY!!!

WYCIECZKI SZKOLNE 2018-2019

DLACZEGO MY?
BIURO PODRÓŻY PL TRAVEL
ul. Dąbrowskiego 1/6, 40-026 Katowice
www.pltravel.pl, katarzyna@pltravel.pl
tel. kom. 604-863-268, 694-980-161
tel./fax 32 256 45 77, licencja nr 782

Mamy wieloletnie doświadczenie w organizacji imprez
turystycznych dla dzieci i młodzieży
 Dysponujemy nowoczesną bazą transportową
 Współpracujemy z najlepszymi przewodnikami i pilotami
wycieczek
 Współpracujemy z wieloma ośrodkami wczasowymi,
pensjonatami, hotelami na terenie całej Polski i Europy o
bardzo dobrym standardzie
 Posiadamy aktualną gwarancję ubezpieczeniową
 Posiadamy licencję Organizatora Turystyki
 Posiadamy polisę ubezpieczeniową od Odpowiedzialności
Cywilnej (OC)
 Oferujemy konkurencyjne ceny i bezpłatne miejsca dla
opiekunów / nauczycieli


Biuro Podróży PL TRAVEL
ul. Dąbrowskiego 1/6, 40-026 Katowice
www.pltravel.pl
katarzyna@pltravel.pl
tel. kom. 604-863-268, 694-980-161
tel./fax 32 256 45 77 licencja nr 782

1-DNIOWE:

INTERAKTYWNE CENTRUM NAUKI ORAZ ZOO
W OSTRAWIE
Cena: od 99 zł/os.

I DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. Przejazd do Ostrawy.
Wizyta w interaktywnym centrum nauki i techniki. Na powierzchni 14 000 metrów kwadratowych znajdziemy
cztery stałe wystawy tematyczne (Świat dziecka, Świat nauki i wynalazków, Świat cywilizacji i Świat Przyrody) i jedną
czasową. Na zwiedzających czeka wspaniała zabawa połączona z poznawaniem tajników nauki w prosty i przystępny
sposób. Oprócz tego możliwość oglądnięcia spektaklu w Teatrze nauki, a także filmu w wymiarze 3D (w języku
polskim).
Przejazd do Zoo. Ogród Zoologiczny Ostrawa został założony w 1951 r. Rozciąga się na powierzchni 100 ha.
Żyje tu prawie 360 gatunków zwierząt. Afrykańskie zwierzęta kopytne (żyrafy czy zebry), drapieżniki i papugi,
szympansy, lemury, słonie, hipopotamy i inne interesujące zwierzęta co roku przyciągają uwagę zwiedzających.
Powrót w godzinach popołudniowych.
Świadczenia:
 transport komfortowym (klimatyzowanym) autokarem lub busem
 opieka pilota
 ubezpieczenie NNW i KL
 bilet wstępu do Wielkiego Świata Techniki + kino 3 D + zoo

ilość osób

cena

45 + 4 gratis

99 zł

40-44 + 3 gratis

105 zł

35-39 + 3 gratis

109 zł

30-34 + 3 gratis

115 zł

25-29 + 2 gratis

119 zł

20-24 + 2 gratis

125 zł

15-19 + 2 gratis

139 zł
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KRASIEJÓW - JURA PARK ORAZ PARK NAUKI I EWOLUCJI
Cena: od 89 zł/os.

I DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. Przejazd do Krasiejowa.
W parku o powierzchni około 40 hektarów znajduje się 250 modeli dinozaurów. Park nastawiony jest bardziej
na edukację niż rozrywkę, zatem więcej tu prezentacji multimedialnych w stosunku do innych parków. Obok ścieżki
edukacyjnej główną atrakcją dla odwiedzających jest tunel czasu, przez który można przejechać kolejką. Na terenie
parku znajduje się również kino 5D, duży plac zabaw, park rozrywki, plaża z wodnymi atrakcjami, obiekty
gastronomiczne i sklepiki z pamiątkami.
Przekraczając próg Parku Nauki i Ewolucji Człowieka goście decydują się na uczestniczenie w niezwykłym
zdarzeniu. Zostają wplątani w zawiłe losy Świata. Stają się świadkami fascynujących przemian i dołączą do wybranego
grona podróżników w czasie – temponautów! Technologia cyfrowa i rzeczywistość fizyczna zmieszane są w takim
stopniu, że goście mają trudność w ich odróżnieniu. Czasem może aż zakręcić się w głowie. Wycieczka ta to spora
masa doznań i zastrzyk ogromnej wiedzy o nas samych. O tym jak staliśmy się ludźmi.
Obiad. Wyjazd w drogę powrotną.
Świadczenia:
 transport komfortowym (klimatyzowanym) autokarem lub busem
 opieka pilota
 obiad
Ceny biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (stan na jesień 2018):
 Bilet łączony 49,50 zł

ilość osób

cena

45 + 4 gratis

89 zł

40-44 + 3 gratis

95 zł

35-39 + 3 gratis

99 zł

30-34 + 3 gratis

105 zł

25-29 + 2 gratis

109 zł

20-24 + 2 gratis

119 zł

15-19 + 2 gratis

129 zł
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MUZEUM ŚLĄSKIE, PARK ŚLĄSKI W CHORZOWIE
Cena: od 79 zł/os.

I DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych.
Przejazd do Katowic. Zwiedzanie Muzeum Śląskiego. Budowa Muzeum Śląskiego to jedna z najbardziej burzliwych
inwestycji w regionie. Czekano na nią bez mała 100 lat, bo w 1924 roku, krótko po tym, jak odrodziła się tu Polska,
powstało Muzeum Ziemi Śląskiej, by gromadzić pamiątki kultury materialnej i duchowej. Od tego właśnie czasu
kolejne pokolenia czyniły starania o godne miejsce dla prezentacji tych pamiątek. Ostatecznie Muzeum Śląskie
zbudowano na terenie zamkniętej kopalni "Katowice".
Przejazd do Chorzowa. Wizyta w Ogrodzie Zoologicznym lub Planetarium. Przejazd Parkową Kolejką Wąskotorową.
Wyjazd w drogę powrotną.
Świadczenia:
 transport komfortowym (klimatyzowanym) autokarem lub busem
 bilety wstępu do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie lub Planetarium oraz bilety na przejazd
Parkową Kolejką Wąskotorową, do Muzeum Śląskiego
 opieka pilota/przewodnika wycieczki

ilość osób

cena

45 + 4 gratis

79 zł

40-44 + 3 gratis

85 zł

35-39 + 3 gratis

89 zł

30-34 + 3 gratis

95 zł

25-29 + 2 gratis

99 zł

20-24 + 2 gratis

105 zł

15-19 + 2 gratis

119 zł
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WARSZAWA – 1 DZIEŃ
Cena: od 145 zł/os.

I DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki o godz. 5.00. Przejazd do Warszawy. Zwiedzanie Starego Miasta: starówka, Plac Zamkowy,
Kolumna Zygmunta, Barbakan, Katedra św. Jana, Grób Nieznanego Żołnierza. Wizyta w Centrum Nauki Kopernik –
interaktywnym centrum nauki. Obiad. Wizyta na Stadionie Narodowym – wybudowanym na miejscu Stadionu
Dziesięciolecia na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro2012. Około 18.00 wyjazd z Warszawy. Powrót w
godzinach późnowieczornych.
Świadczenia:
 transport komfortowym (klimatyzowanym) autokarem lub busem
 1 x obiad (2 dania + kompot)
 opieka pilota i przewodnika miejskiego
Dodatkowo płatne bilety wstępów do zwiedzanych obiektów.
Ceny biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (stan na jesień 2018):
 Stadion Narodowy (15 zł Trasa piłkarskie emocje)
 Centrum Nauki Kopernik (18 zł)

ilość osób

cena

45 + 4 gratis

145 zł

40-44 + 3 gratis

155 zł

35-39 + 3 gratis

165 zł

30-34 + 3 gratis

185 zł

25-29 + 2 gratis

199 zł

20-24 + 2 gratis

219 zł

15-19 + 2 gratis

235 zł
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2-DNIOWE:

OSTRAWA + BESKIDY
Cena: od 199 zł/os.

I DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. Przejazd do Ostrawy. Wizyta w interaktywnym centrum nauki
i techniki. Na powierzchni 14 000 metrów kwadratowych znajdziemy cztery stałe wystawy tematyczne (Świat
dziecka, Świat nauki i wynalazków, Świat cywilizacji i Świat Przyrody) i jedną czasową. Na zwiedzających czeka
wspaniała zabawa połączona z poznawaniem tajników nauki w prosty i przystępny sposób. Oprócz tego możliwość
oglądnięcia spektaklu w Teatrze nauki, a także filmu w wymiarze 3D (w języku polskim). Przejazd do Zoo. Ogród
Zoologiczny Ostrawa został założony w 1951 r. Rozciąga się na powierzchni 100 ha. Żyje tu prawie 360 gatunków
zwierząt. Afrykańskie zwierzęta kopytne (żyrafy czy zebry), drapieżniki i papugi, szympansy, lemury, słonie,
hipopotamy i inne interesujące zwierzęta co roku przyciągają uwagę zwiedzających. Przejazd do Polski – w Beskidy
(okolice Wisły). Zakwaterowanie, obiadokolacja, ognisko, nocleg.
II DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd tzw. pętlą beskidzką. Przejazd do Wisły – Muzeum Trofeów Adama Małysza, skocznia narciarska.
Istebna - Zwiedzanie Chaty Kawuloka (zapoznanie się z kulturą i tradycją górali beskidzkich). Przejazd do Koniakowa –
Muzeum Koronek, pokazowa bacówka-prelekcja dot. hodowli owiec w Beskidach połączona z degustacją oscypków.
Przejazd nad Jezioro Żywieckie – malowniczy rejs statkiem. Powrót w godzinach wieczornych.
Świadczenia:





transport komfortowym (klimatyzowanym) autokarem lub busem
1 x nocleg ośrodku w hotelu (pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami)
1 x śniadanie, 1 x obiadokolacja (2 dania + kompot), 1 x ognisko
opieka pilota i przewodnika miejskiego
Dodatkowo płatne bilety wstępów do zwiedzanych obiektów (ok. 220 CZK + 25 zł)
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ilość osób

cena

45 + 4 gratis

199 zł

40-44 + 3 gratis

209 zł

35-39 + 3 gratis

225 zł

30-34 + 3 gratis

239 zł

25-29 + 2 gratis

249 zł

20-24 + 2 gratis

289 zł

15-19 + 2 gratis

329 zł

Podane ceny biletów wstępu są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Biuro nie ponosi za to odpowiedzialności.
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WARSZAWA – 2 DNI
Cena: od 239 zł/os.

I DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki godz. 6.00. Przejazd do Warszawy – zwiedzanie Starego Miasta: Rynek, Kolumna Zygmunta,
Barbakan, Katedra św. Jana, Nowe Miasto, Grób Nieznanego Żołnierza. Wyjazd na XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki.
Wizyta na Stadionie Narodowym – wybudowanym na miejscu Stadionu Dziesięciolecia na Mistrzostwa Europy w
piłce nożnej Euro2012. Przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja. Nocleg.
II DZIEŃ
8.00 – śniadanie. Wizyta w Centrum Nauki Kopernik – interaktywnym centrum nauki. Ogrody na dachu Uniwersytetu
Warszawskiego. Spacer po parku łazienkowskim - jednym z najpiękniejszych zespołów pałacowo-ogrodowych w
Europie, dawnej rezydencji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wędrówka parkowymi alejkami połączona z
poznawaniem historii tego miejsca oraz odkrywaniem pałaców i pawilonów znajdujących się na terenie Łazienek.
Około 16.00 wyjazd z Warszawy. Powrót w godzinach wieczornych.
Świadczenia:





transport komfortowym (klimatyzowanym) autokarem lub busem
1 x nocleg w w hotelu **/*** (pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami) w Warszawie
1 x śniadanie, 1 x obiadokolacja (2 dania + kompot)
opieka pilota i przewodnika miejskiego

Dodatkowo płatne bilety wstępów do zwiedzanych obiektów.
Ceny biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (stan na jesień 2018):
 Pałac Kultury i Nauki (12 zł)
 Stadion Narodowy (15 zł trasa piłkarskie emocje)
 Centrum Nauki Kopernik (18 zł)
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ilość osób

cena

45 + 4 gratis

239 zł

40-44 + 3 gratis

249 zł

35-39 + 3 gratis

269 zł

30-34 + 3 gratis

299 zł

25-29 + 2 gratis

329 zł

20-24 + 2 gratis

359 zł

15-19 + 2 gratis

389 zł

Podane ceny biletów wstępu są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Biuro nie ponosi za to odpowiedzialności.
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ŚWIĘTOKRZYSKIE INACZEJ
Cena: od 199 zł/os.

I DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki godz. 7.00. Przejazd do Chęcin - zwiedzanie Centrum Nauki Leonardo da Vinci - to drugi co
do wielkości po Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, obiekt popularyzujący nowoczesną naukę przez zabawę.
Zwiedzający mają możliwość bezpośredniego kontaktu z twórczością Leonarda da Vinci. Dzieci i dorośli
mogą podziwiać trójwymiarowe modele projektów Leonarda, zbudować wynalazki na interaktywnych stanowiskach,
podziwiać „Ostatnią Wieczerzę” czy „Mona Lisę”. Zwiedzanie ruin zamku w Chęcinach - jest jednym z najczęściej
odwiedzanych zabytków tego typu w Polsce. Potężne baszty dominują nad okolicą i widoczne są już z trasy biegnącej
do Krakowa. Do dziś zachował się pełen obwód zewnętrznych murów obronnych, dwie wieże, baszta i fundamenty
budynków mieszkalnych. W wieży wschodniej mieści się punkt widokowy, skąd przy ładnej pogodzie widać
wierzchołki Tatr. Przejazd do Kielc – zwiedzanie Centrum Geoedukacji (wraz z warsztatami) - to nowoczesna
placówka, należąca do Geoparku Kielce. Wizyta w Centrum Geoedukacji jest świetnym wstępem do lepszego
zrozumienia geologicznego fenomenu Gór Świętokrzyskiego, na czele z gołoborzami, jaskiniami czy dawnymi rafami
koralowymi. Przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja. Nocleg.
II DZIEŃ
8.00 – śniadanie. Przejście piesze lub wyjazd na Święty Krzyż - zwiedzanie klasztoru na Łysej Górze. Według legendy
opactwo benedyktyńskie założył Bolesław Chrobry w 1006 r. Od XIV w. nazywane Świętym Krzyżem, jako że
przechowywane są tu relikwie drzewa krzyża świętego, na którym miał umrzeć Jezus Chrystus, podarowane w XI w.
przez św. Emeryka, syna Stefana I, króla węgierskiego. Odtąd stało się jednym z najważniejszych polskich sanktuariów
i celem licznych pielgrzymek. Wizyta w Muzeum przyrodniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Przejazd do
miejscowości Ciekoty – zwiedzanie odbudowanego dworku Stefana Żeromskiego – gra edukacyjna „W świecie
Stefanka” zakończona ogniskiem. Powrót w godzinach wieczornych.
Świadczenia:



transport komfortowym (klimatyzowanym) autokarem lub busem
1 x nocleg ośrodku wypoczynkowym/hotelu (pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami)
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1 x śniadanie, 1 x obiadokolacja, ognisko
opieka pilota/przewodnika

Dodatkowo płatne bilety wstępów do zwiedzanych obiektów.
Ceny biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (stan na jesień 2018):
 Centrum Nauki da Vinci (8 zł)
 Centrum Geoedukacji (bezpłatnie)
 Bilet wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego (3,5 zł)
 Muzeum przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego (5 zł)
 Muzeum Stefana Żeromskiego (10 zł)

ilość osób

cena

45 + 4 gratis

199 zł

40-44 + 3 gratis

209 zł

35-39 + 3 gratis

219 zł

30-34 + 3 gratis

239 zł

25-29 + 2 gratis

259 zł

20-24 + 2 gratis

289 zł

15-19 + 2 gratis

329 zł

Podane ceny biletów wstępu są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Biuro nie ponosi za to odpowiedzialności.
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KOTLINA KŁODZKA z GÓRAMI STOŁOWYMI
Cena: od 209 zł/os.

I DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki godz. 7.00. Zwiedzanie Kłodzka - rynek, Most Gotycki (most na Młynówce z lat ok. 12801390 z barokowymi figurami, stylistycznie powiązany z mostem Karola w Pradze), Twierdza Kłodzka. Bastionowa
twierdza na miejscu wcześniejszego zamku z 1577, przebudowanego w latach 1680-1702, w największy m stopniu
rozbudowana przez króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego. Spacer po parku uzdrowiskowym w Dusznikach – Zdroju.
Zwiedzanie zabytkowej papierni – położonej nad Bystrzycą Dusznicką lub Spływ pontonami Nysą Kłodzką (ok. 3h).
Rafting na przełomie bardzkim ze względu na lokalizację jest szczególnie atrakcyjny. Bardo leży na przełomie gór
sudeckich i stanowi swoistą północną bramę kotliny kłodzkiej. Specyficzna topologia wodna sprawia, że między
marcem a październikiem kiedy stan wód w tych okolicach jest większy jest to wymarzone miejsce na spływ.
Obiadokolacja. Nocleg.
II DZIEŃ
8.00 – śniadanie. Kaplica Czaszek w Czermnej - jedna z trzech w Europie, w która wyłożona jest czaszkami i kośćmi
ludzi zmarłych w czasie wojny trzydziestoletniej i epidemii cholery. W kaplicy znajduje się 3 tysiące czaszek, a 21
tysięcy jest w krypcie pod kaplicą. Kaplica jest symbolem przemijalności życia i śmierci. Wizyta w skalnym labiryncie
Gór Stołowych (Błędne Skały lub Szczeliniec). Zwiedzanie Bazyliki w Wambierzycach – nazywanej Śląską Jerozolimą.
Wybudowana została w latach 1715 – 1723. Zwiedzanie Ruchomej Szopki. Powrót w godzinach wieczornych.
Świadczenia:





transport komfortowym (klimatyzowanym) autokarem lub busem
1 x nocleg ośrodku wypoczynkowym/hotelu (pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami)
1 x śniadanie, 1 x obiadokolacja
opieka pilota i przewodnika górskiego

Dodatkowo płatne bilety wstępów do zwiedzanych obiektów.
Ceny biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (stan na jesień 2018):
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Papiernia w Dusznikach (12 zł)
Ruchoma Szopka (4 zł)
Park Narodowy Gór Stołowych (5 zł)
Kaplica Czaszek (2,5 zł)
Kłodzka Twierdza (20 zł)
Spływ pontonami (28 zł)

ilość osób

cena

45 + 4 gratis

209 zł

40-44 + 3 gratis

219 zł

35-39 + 3 gratis

235 zł

30-34 + 3 gratis

259 zł

25-29 + 2 gratis

279 zł

20-24 + 2 gratis

309 zł

15-19 + 2 gratis

339 zł

Podane ceny biletów wstępu są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Biuro nie ponosi za to odpowiedzialności.
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SZLAK RENESANSU
Cena: od 229 zł/os.

I DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki godz. 7.00. Przejazd do Baranowa Sandomierskiego – na prawym brzegu Wisły, lśni
najcenniejsza i najpiękniejsza dawna rezydencja magnacka - Zamek w Baranowie Sandomierskim. Ten imponujący
obiekt architektury renesansowej, jest jednym z najlepiej zachowanych w Europie. Sandomierz - zwiedzanie
podziemnej trasy turystycznej, Rynku, Bramy Opatowskiej i Kościoła św. Jakuba. Sandomierz położony nad Wisłą i
rozsianego na siedmiu wzgórzach nazywanego czasem "małym Rzymem”. Przejście przez Wąwóz Jadwigi. Przejazd do
miejsca zakwaterowania, obiadokolacja. Nocleg.
II DZIEŃ
8.00 – śniadanie. Przejazd do Kazimierza Dolnego i zwiedzanie - m. in. ruin Zamku z XIV wieku z basztą widokową,
kościołem farnym, ryneczkiem. To malownicza miejscowość, gdzie wszystkie budowle zostały wzniesione z
miękkiego, łatwego w obróbce miejscowego wapienia, a budowniczowie kamienic prześcigali się w pomysłach
zdobienia. Rejs statkiem po Wiśle. Przejazd do Puław – spacer po zespole pałacowo-parkowym (Pałac Czartoryskich,
Dom Sybilli, Dom Gotycki) lub dla młodszych dzieci proponujemy wizytę w Magicznym Ogrodzie k. Puław - ogród
został zaprojektowany tak, aby wspierać rozwój zmysłów i wyobraźni dziecka. W cenie biletu możliwość korzystania
ze wszystkich atrakcji na terenie parku. Wśród nich: linowe place zabaw, zjeżdżalnie, karuzele, drewniane tratwy,
przejażdżkę kolejką i wiele więcej! Chętni będą mogli także nauczyć się fechtunku i strzelania z kuszy w
Krasnoludzkim Grodzie, a także zwiedzić pobudzające wyobraźnię, podziemne tunele! Na najodważniejszych czeka
wizyta w Mroczysku! Powrót w godzinach wieczornych.
Świadczenia:





transport komfortowym (klimatyzowanym) autokarem lub busem
1 x nocleg ośrodku wypoczynkowym/hotelu (pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami)
1 x śniadanie, 1x obiadokolacja
opieka pilota

Dodatkowo płatne bilety wstępów do zwiedzanych obiektów.
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Ceny biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (stan na jesień 2018):
 Zamek w Barnowie Sandomierskim (10 zł)
 Podziemna Trasa Turystyczna (6 zł)
 Brama Opatowska (4 zł)
 Fara sandomierska (1 zł)
 Zamek w Kazimierzu Dolnym (5 zł)
 Rejs statkiem (15 zł)
 Magiczny ogród (25 zł)

ilość osób

cena

45 + 4 gratis

229 zł

40-44 + 3 gratis

249 zł

35-39 + 3 gratis

269 zł

30-34 + 3 gratis

295 zł

25-29 + 2 gratis

329 zł

20-24 + 2 gratis

359 zł

15-19 + 2 gratis

399 zł

Podane ceny biletów wstępu są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Biuro nie ponosi za to odpowiedzialności.
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WROCŁAW
Cena: od 219 zł/os.

I DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki godz. 7.00. Przejazd do Wrocławia. Zwiedzanie najnowszej atrakcji miasta – interaktywnej
wystawy - HYDROPOLIS (znajduje się w zabytkowym, XIX-wiecznym podziemnym zbiorniku wody czystej o
powierzchni 4000 m². Wystawa podzielona jest na 8 stref tematycznych. Każda z nich przedstawia wodę z innego,
fascynującego ujęcia). Zwiedzanie Panoramy Racławickiej. Zwiedzanie Starego Miasta i Ostrowa Tumskiego z
przewodnikiem. Stare Miasto we Wrocławiu - najstarsza część lewobrzeżnego Wrocławia, wywodząca się z
trzynastowiecznego miasta lokacyjnego. Ostrów Tumski, dziś - najstarsza, zabytkowa dzielnica Wrocławia; powstał na
obszarze dogodnych przepraw, gdyż Odra między ujściem rzek Oławy na południu, Ślęzy i Widawy na północy rozgałęziając się na liczne zwężające odnogi utworzyła tu mniejsze i większe wyspy ("ostrowy"). Panorama
Racławicka - wielkie malowidło (15x114m), dzięki zespoleniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna
perspektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren, zaciemnione, kręte podejście), "przenosi" widza w inną
rzeczywistość i inny czas. Przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja. Nocleg.
II DZIEŃ
8.00 – śniadanie. Przejazd do Parku Szczytnickiego. Zwiedzanie Hali Stulecia (Centrum Poznawcze), „grającej
fontanny”, spacer po Ogrodzie Japońskim. Zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego z Afrykarium czyli bezpośrednie
spotkanie z naturą. Ogród zoologiczny we Wrocławiu - założony został w 1865 roku i jest drugim pod względem
wieku na ziemiach polskich i największym (pod względem liczby wystawianych zwierząt) ogrodem w Polsce. Wyjazd
na najwyższy punkt widokowy w Polsce – na 49 piętro wieżowca Sky Tower. Panorama miasta. Wyjazd w drogę
powrotną. Powrót w godzinach wieczornych.
Świadczenia:





transport komfortowym (klimatyzowanym) autokarem lub busem
1 x nocleg ośrodku wypoczynkowym/hotelu (pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami)
1 x śniadanie, 1 x obiadokolacja
opieka pilota i przewodnika miejskiego
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Dodatkowo płatne bilety wstępów do zwiedzanych obiektów.
Ceny biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (stan na jesień 2018):
 Panorama Racławicka (23 zł)
 Hala Stulecia (10 zł)
 Ogród Japoński (2zł)
 Hydropolis (17 zł)
 Zoo + Afyrkarium (25 zł)
 Sky Tower (12 zł)

ilość osób

cena

45 + 4 gratis

219 zł

40-44 + 3 gratis

229 zł

35-39 + 3 gratis

245 zł

30-34 + 3 gratis

269 zł

25-29 + 2 gratis

299 zł

20-24 + 2 gratis

329 zł

16-19 + 2 gratis

359 zł

Podane ceny biletów wstępu są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Biuro nie ponosi za to odpowiedzialności.
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3-DNIOWE:

WARSZAWA – 3 DNI
Cena: od 349 zł/os.

I DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki godz. 6.00. Przejazd do Warszawy – zwiedzanie Starego Miasta: Rynek, Kolumna Zygmunta,
Barbakan, Katedra św. Jana, Grób Nieznanego Żołnierza. Wyjazd na XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki. Wizyta na
Stadionie Narodowym – wybudowanym na miejscu Stadionu Dziesięciolecia na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej
Euro2012. Przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja. Nocleg.
II DZIEŃ
8.00 – śniadanie. Wizyta w Centrum Nauki Kopernik – interaktywnym centrum nauki oraz w Planetarium. Wizyta na
Niewidzialnej Wystawie - Wyobraź sobie, że całkowicie gaśnie światło… Niewidzialna Wystawa to wyjątkowa
interaktywna podróż w niewidzialny świat, podczas której będziemy mogli wypróbować, jak radzić sobie w
codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku – wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, węchu, równowagi… Wytężmy
zmysły! Na wystawie Przewodnicy – osoby niewidome lub niedowidzące – poprowadzą nas w podróż, która zmieni
nasze życie. Spacer po parku łazienkowskim - jednym z najpiękniejszych zespołów pałacowo-ogrodowych w Europie,
dawnej rezydencji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wędrówka parkowymi alejkami połączona z
poznawaniem historii tego miejsca oraz odkrywaniem pałaców i pawilonów znajdujących się na terenie Łazienek.
Obiadokolacja. Nocleg.
III DZIEŃ
8.00 – śniadanie. Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego (wstęp od 12 lat) - jest to miejsce wyrazu hołdu
warszawiaków wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę. Ekspozycja przedstawia walkę i
codzienność powstania na tle okupacji, poprzez ukazanie złożonej sytuacji międzynarodowej, aż po powojenny terror
komunistyczny i losy powstańców w PRL. Przejazd do Wilanowa – zwiedzanie pałacu - ulubionej letniej siedziby króla
Jana III Sobieskiego. Pałac, wraz z otaczającym go parkiem i zabudowaniami, który przetrwał czasy zaborów, wojen i
okupacji, zachowując swoje walory historyczne i artystyczne, należy do najważniejszych zabytków polskiej kultury
narodowej. Około 16.00 wyjazd z Warszawy. Powrót w godzinach wieczornych.
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Świadczenia:





transport komfortowym (klimatyzowanym) autokarem lub busem
2 x nocleg w hotelu **/*** (pokoje 2,3 osobowe z łazienkami) w Warszawie
2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja (2 dania+kompot)
opieka pilota i przewodnika miejskiego

Dodatkowo płatne bilety wstępów do zwiedzanych obiektów.
Ceny biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (stan na jesień 2018):
 Pałac Kultury i Nauki (12 zł)
 Stadion Narodowy (15 zł trasa piłkarskie emocje)
 Centrum Nauki Kopernik (18 zł)
 Niewidzialna Wystawa – (18 zł)
 Muzeum Powstania Warszawskiego ( 20 zł)
 Pałac w Wilanowie (1 zł + usługa przewodnicka ok. 7 zł od osoby )
 Zamek Królewski (1 zł młodzież do 16 roku życia + 5 zł System słuchawkowy + usługa przewodnicka ok. 6 zł
od osoby)

ilość osób

cena

45 + 4 gratis

349 zł

40-44 + 3 gratis

369 zł

35-39 + 3 gratis

389 zł

30-34 + 3 gratis

419 zł

25-29 + 2 gratis

439 zł

20-24 + 2 gratis

469 zł

15-19 + 2 gratis

499 zł

Podane ceny biletów wstępu są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Biuro nie ponosi za to odpowiedzialności.
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WROCŁAW Z KOTLINĄ KŁODZKĄ I GÓRAMI STOŁOWYMI
Cena: od 339 zł/os.

I DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki godz. 7.00. Przejazd do Wrocławia. Zwiedzanie Starego Miasta i Ostrowa Tumskiego. Stare
Miasto we Wrocławiu - najstarsza część lewobrzeżnego Wrocławia, wywodząca się z trzynastowiecznego miasta
lokacyjnego. Ostrów Tumski, dziś - najstarsza, zabytkowa dzielnica Wrocławia; powstał na obszarze dogodnych
przepraw, gdyż Odra między ujściem rzek Oławy na południu, Ślęzy i Widawy na północy - rozgałęziając się na liczne
zwężające odnogi utworzyła tu mniejsze i większe wyspy ("ostrowy"). Panorama Racławicka - wielkie malowidło
(15x114m), dzięki zespoleniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspektywa) i technicznych (oświetlenie,
sztuczny teren, zaciemnione, kręte podejście), "przenosi" widza w inną rzeczywistość i inny czas. Zwiedzanie Ogrodu
Zoologicznego z Afrykarium czyli bezpośrednie spotkanie z naturą. Ogród zoologiczny we Wrocławiu - założony
został w 1865 roku i jest drugim pod względem wieku na ziemiach polskich i największym (pod względem liczby
wystawianych zwierząt) ogrodem w Polsce. Przejazd do miejsca zakwaterowania w Kotlinie Kłodzkiej, obiadokolacja.
Nocleg.
II DZIEŃ
8.00 – śniadanie. Zwiedzanie Bazyliki w Wambierzycach – nazywanej Śląską Jerozolimą. Wybudowana została w
latach 1715 – 1723. Zwiedzanie Ruchomej Szopki. Wizyta w skalnym labiryncie Gór Stołowych (Błędne Skały lub
Szczeliniec). Kaplica Czaszek w Czermnej - jedna z trzech w Europie, w która wyłożona jest czaszkami i kośćmi ludzi
zmarłych w czasie wojny trzydziestoletniej i epidemii cholery. W kaplicy znajduje się 3 tysiące czaszek, a 21 tysięcy
jest w krypcie pod kaplicą. Kaplica jest symbolem przemijalności życia i śmierci. Spacer po parku uzdrowiskowym w
Kudowie-Zdroju. Obiadokolacja. Nocleg.
III DZIEŃ
8.00 – śniadanie. Zwiedzanie Kłodzka - rynek, Most Gotycki (most na Młynówce z lat ok. 1280-1390 z barokowymi
figurami, stylistycznie powiązany z mostem Karola w Pradze), Twierdza Kłodzka. Bastionowa twierdza na miejscu
wcześniejszego zamku z 1577, przebudowanego w latach 1680-1702, w największym stopniu rozbudowana przez
króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego. Spływ pontonami Nysą Kłodzką (ok. 3h). Rafting na przełomie bardzkim ze
względu na lokalizację jest szczególnie atrakcyjny. Bardo leży na przełomie gór sudeckich i stanowi swoistą północną
bramę kotliny kłodzkiej. Specyficzna topologia wodna sprawia, że między marcem a październikiem kiedy stan wód w
tych okolicach jest większy jest to wymarzone miejsce na spływ. Ognisko z pieczeniem kiełbaski na zakończenie
spływu. Powrót w godzinach wieczornych.
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Świadczenia:





transport komfortowym (klimatyzowanym) autokarem lub busem
2 x nocleg ośrodku wypoczynkowym/hotelu (pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami)
2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja, ognisko
opieka pilota i przewodnika górskiego oraz usługi przewodnika miejskiego

Dodatkowo płatne bilety wstępów do zwiedzanych obiektów.
Ceny biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (stan na jesień 2018):
 Ruchoma Szopka (4 zł)
 Park Narodowy Gór Stołowych (5 zł)
 Kaplica Czaszek (2,5 zł)
 Kłodzka Twierdza (20 zł)
 Zoo + Afyrkarium (25 zł)
 Panorama Racławicka (23 zł)
 Spływ pontonami (28 zł)

ilość osób

cena

45 + 4 gratis

339 zł

40-44 + 3 gratis

349 zł

35-39 + 3 gratis

365 zł

30-34 + 3 gratis

389 zł

25-29 + 2 gratis

409 zł

20-24 + 2 gratis

429 zł

15-19 + 2 gratis

445 zł

Podane ceny biletów wstępu są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Biuro nie ponosi za to odpowiedzialności.
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PIENINY
Cena: od 319 zł/os.

I DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki godz. 7.00 Przejazd do Chabówki – zwiedzanie skansenu taboru kolejnictwa. Skansen w
Chabówce to największa tego typu ekspozycja w Polsce. Zwiedzanie Łopusznej – Dworu Tetmajerów w
zabudowaniach mieści się Muzeum Kultury Szlacheckiej, oddział Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, oraz wizyta
w Tischnerówce - Domu Pamięci Ks. Prof. Józefa Tischnera. Przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja.
Nocleg.
II DZIEŃ
8.00 – śniadanie. Zwiedzanie Kościoła w Dębnie Podhalańskim – wpisanym na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO,
Zamku w Niedzicy - malowniczo położonego nad Jeziorem Czorsztyńskim. Spacer koroną zapory wodnej. Przejazd do
Sromowiec Niżnych. Spływ tratwami lub pontonami przełomem Dunajca. Spacer po Szczawnicy – park
uzdrowiskowy, pijalnia wód leczniczych, Dworzec Gościnny. Przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja,
ognisko. Nocleg.
III DZIEŃ
8.00 – śniadanie. Spacer do Wąwozu Homole, który ma bardzo urozmaiconą rzeźbę i ciekawą budowę geologiczną.
Dnem tego bardzo znanego wąwozu, uważanego za jeden z najpiękniejszych w Polsce, płynie potok Kamionka.
Przerwa na Polanie Bukowinki. Zejście lub zjazd koleją krzesełkową do Jaworek. Zwiedzanie dawnej cerkwi
greckokatolickiej w Jaworkach. Przejazd do Czorsztyna. Zwiedzanie ruin zamku, który niegdyś strzegł dunajeckiego
odcinka szlaku handlowego biegnącego na Węgry. W godzinach popołudniowych odjazd w drogę powrotną.
Świadczenia:
 transport komfortowym (klimatyzowanym) autokarem lub busem
 2 x nocleg ośrodku wypoczynkowym/hotelu (pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami)
 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja, 1 x ognisko
 opieka pilota, przewodnika
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Dodatkowo płatne bilety wstępów do zwiedzanych obiektów.
Ceny biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (stan na jesień 2018):
 Chabówka (5 zł)
 Dwór Tetmajerów (4,5 zł)
 zamek w Niedzicy (14 zł)
 kościół w Dębnie (2 zł)
 zamek w Czorsztynie (3 zł)
 spływ tratwami (35-43 zł – w zależności od wieku dzieci)
 Tischnerówka (3,5 zł)

ilość osób

cena

45 + 4 gratis

319 zł

40-44 + 3 gratis

329 zł

35-39 + 3 gratis

345 zł

30-34 + 3 gratis

369 zł

25-29 + 2 gratis

389 zł

20-24 + 2 gratis

409 zł

15-19 + 2 gratis

439 zł

Podane ceny biletów wstępu są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Biuro nie ponosi za to odpowiedzialności.
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SZLAK PIASTOWSKI
Cena: od 379 zł/os.

I DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki godz. 6.00. Przejazd do Kruszwicy – zwiedzanie Mysiej Wieży (Jak głosi legenda, w
Kruszwicy skrywał się pozbawiony władzy, okrutny król Popiel, który ostatecznie zginął w wieży na jeziornej wyspie
zjedzony przez myszy) oraz Kolegiaty. Rejs statkiem Rusałka po jeziorze Gopło. Przejazd do Strzelna – romańskie
zabytki (muzeum, katedra, rotunda). Przejazd do miejsca zakwaterowania ,obiadokolacja. Nocleg.
II DZIEŃ
8.00 – śniadanie. Przejazd do Poznania - spacer ulicami Starego Rynku, na którym m.in. znajdują się Ratusz, Waga
Miejska, Domki budnicze, Odwach, Fontanna Prozerpiny, zwiedzanie Poznańskiej Bazyliki Archikatedralnej,
zwiedzanie barokowej Kolegiaty Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Rejs promem
na Ostrów Lednicki – zwiedzanie rezerwatu archeologicznego. Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja.
Nocleg.
III DZIEŃ
8.00 – śniadanie. Przejazd do Gniezna i zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego, Katedry Gnieźnieńskiej
(pochodząca z IX wieku gotycka katedra koronacyjna królów polskich). Przejazd do Biskupina - zwiedzanie Muzeum
Archeologicznego– „Polskie Pompeje”- drewniane konstrukcje osady obronnej typu bagiennego pochodzą sprzed 2
700 lat. Powrót w godzinach wieczornych.
Świadczenia:





transport komfortowym (klimatyzowanym) autokarem lub busem
2 x nocleg ośrodku wypoczynkowym/hotelu (pokoje 2,3,4, osobowe z łazienkami)
2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja
opieka pilota oraz usługi przewodników miejskich

Dodatkowo płatne bilety wstępów do zwiedzanych obiektów.
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Ceny biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (stan na jesień 2018):









Mysia Wieża (5,5 zł)
rejs statkiem (15,5 zł)
Fara Poznańska (1,5 zł)
Muzeum Początków Państwa Polskiego (6 zł)
Katedra Gnieźnieńska + Drzwi Gnieźnieńskie (6 zł)
Ostrów Lednicki + rejs na Ostrów Lednicki (7 zł)
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (8 zł + 2 zł przewodnik)
zabytki romańskie w Strzelnie ( muzeum, katedra, rotunda 11 zł)

ilość osób

cena

45 + 4 gratis

379 zł

40-44 + 3 gratis

389 zł

35-39 + 3 gratis

419 zł

30-34 + 3 gratis

449 zł

25-29 + 2 gratis

469 zł

20-24 + 2 gratis

489 zł

15-19 + 2 gratis

539 zł

Podane ceny biletów wstępu są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Biuro nie ponosi za to odpowiedzialności.

25

Biuro Podróży PL TRAVEL
ul. Dąbrowskiego 1/6, 40-026 Katowice
www.pltravel.pl
katarzyna@pltravel.pl
tel. kom. 604-863-268, 694-980-161
tel./fax 32 256 45 77 licencja nr 782

SZLAK RENESANSU
Cena: od 349 zł/os.

I DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki godz. 7.00. Przejazd do Baranowa Sandomierskiego – na prawym brzegu Wisły, lśni
najcenniejsza i najpiękniejsza dawna rezydencja magnacka - Zamek w Baranowie Sandomierskim. Ten imponujący
obiekt architektury renesansowej, jest jednym z najlepiej zachowanych w Europie. Sandomierz - zwiedzanie
podziemnej trasy turystycznej, Rynku, Bramy Opatowskiej i Kościoła św. Jakuba. Sandomierz położony nad Wisłą i
rozsianego na siedmiu wzgórzach nazywanego czasem "małym Rzymem”. Przejście przez Wąwóz Jadwigi. Przejazd do
miejsca zakwaterowania, obiadokolacja. Nocleg.
II DZIEŃ
8.00 – śniadanie. Przejazd do Lublina. Zwiedzanie: zamek królewski z Kaplicą Zamkową, brama Grodzka, inaczej
Brama Żydowska - brama miejska , pozostałość pierwszych murowanych elementów obwarowań miasta, brama
Krakowska, Trybunał, Katedra z zakrystia akustyczną. Wyjazd w kierunku Kozłówki i zwiedzanie z przewodnikiem
parku i pałacu Zamoyskich. Wizyta w uzdrowisku Nałęczów – spacer po parku zdrojowym. Przejazd do miejsca
zakwaterowania, obiadokolacja. Nocleg.
III DZIEŃ
8.00 – śniadanie. Przejazd do Kazimierza Dolnego i zwiedzanie - m. in. ruin Zamku z XIV wieku z basztą widokową,
kościołem farnym, ryneczkiem. To malownicza miejscowość, gdzie wszystkie budowle zostały wzniesione z
miękkiego, łatwego w obróbce miejscowego wapienia, a budowniczowie kamienic prześcigali się w pomysłach
zdobienia. Rejs statkiem po Wiśle. Przejazd do Puław – spacer po zespole pałacowo-parkowym (Pałac Czartoryskich,
Dom Sybilli, Dom Gotycki). Dla młodszych dzieci proponujemy wizytę w Magicznym Ogrodzie k. Puław - ogród został
zaprojektowany tak, aby wspierać rozwój zmysłów i wyobraźni dziecka. W cenie biletu możliwość korzystania ze
wszystkich atrakcji na terenie parku. Wśród nich: linowe place zabaw, zjeżdżalnie, karuzele, drewniane tratwy,
przejażdżkę kolejką i wiele więcej! Chętni będą mogli także nauczyć się fechtunku i strzelania z kuszy w
Krasnoludzkim Grodzie, a także zwiedzić pobudzające wyobraźnię, podziemne tunele! Na najodważniejszych czeka
wizyta w Mroczysku! W godzinach popołudniowych odjazd w drogę powrotną.
Świadczenia:
 transport komfortowym (klimatyzowanym) autokarem lub busem
 2 x nocleg ośrodku wypoczynkowym/hotelu (pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami)
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2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja
opieka pilota

Dodatkowo płatne bilety wstępów do zwiedzanych obiektów.
Ceny biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (stan na jesień 2018):
 Zamek w Barnowie Sandomierskim (10 zł)
 Podziemna Trasa Turystyczna (6 zł)
 Brama Opatowska (4 zł)
 Fara sandomierska (1 zł)
 Zamek w Kazimierzu Dolnym (5 zł)
 Rejs statkiem (15 zł)
 kaplica zamkowa w Lulinie (10 zł)
 Kozłówka (11 zł)
 Magiczny Ogród (25 zł)

ilość osób

cena

45 + 4 gratis

349 zł

40-44 + 3 gratis

359 zł

35-39 + 3 gratis

375 zł

30-34 + 3 gratis

399 zł

25-29 + 2 gratis

419 zł

20-24 + 2 gratis

445 zł

15-19 + 2 gratis

489 zł

Podane ceny biletów wstępu są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Biuro nie ponosi za to odpowiedzialności.
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OSTRAWSKIE CENTRUM NAUKI + BESKIDY
Cena: od 319 zł/os.

I DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. Przejazd do Ostrawy. Wizyta w interaktywnym centrum nauki i
techniki. Na powierzchni 14 000 metrów kwadratowych znajdziemy cztery stałe wystawy tematyczne (Świat dziecka,
Świat nauki i wynalazków, Świat cywilizacji i Świat Przyrody) i jedną czasową. Na zwiedzających czeka wspaniała
zabawa połączona z poznawaniem tajników nauki w prosty i przystępny sposób. Oprócz tego możliwość oglądnięcia
spektaklu w Teatrze nauki, a także filmu w wymiarze 3D (w języku polskim). Przejazd do Zoo. Ogród Zoologiczny
Ostrawa został założony w 1951 r. Rozciąga się na powierzchni 100 ha. Żyje tu prawie 360 gatunków zwierząt.
Afrykańskie zwierzęta kopytne (żyrafy czy zebry), drapieżniki i papugi, szympansy, lemury, słonie, hipopotamy i inne
interesujące zwierzęta co roku przyciągają uwagę zwiedzających. Przejazd do Polski – w Beskidy (okolice Wisły).
Zakwaterowanie, obiadokolacja, ognisko, nocleg.
II DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Brennej. Warsztaty w Chacie chlebowej:
Teoria:


przybliżenie życia naszych przodków, zapoznanie z podstawowymi zbożami i ich zastosowaniem
 prezentacja maszyn dawniej wykorzystywanych przy uprawie i obróbce ziarna - droga "od ziarenka do
bochenka"
 omawianie procesu powstawania masła i twarogu oraz sprzętów do tego wykorzystywanych
 omawianie pozyskiwania miodu, pokaz sprzętu pasiecznego i ciekawostki z życia pszczół
Praktyka:
 próby młócenia cepami, mielenie zboża na żarnach i osiewanie mąki
 własnoręczne formowanie oraz wypiek podpłomyków
 oddzielanie śmietany od mleka, ubijanie masła i formowanie w ćwiartki, produkcja twarogu
 zabawa na starych traktorach, wozach i maszynach
Degustacja:
 degustacja podpłomyków i chleba żytniego
 dodatki do degustacji: masło, miód, smalec z ziołami - wszystko własnej produkcji
 kawa zbożowa z mlekiem
 degustacja wytworzonych produktów: masła, maślanki, sera, serwatki
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Przejazd do Koziej Zagrody w Brennej. Warsztaty wyrobu sera:
 oprowadzanie po zagrodzie (chata, wnętrze kolyby)
 strój, naczynia, instrumenty pasterskie
 koszor ze zwierzętami (karmienie)
 wyrób sera w kolybie (degustacja)
 zabawy rękodzielnicze w chacie,
 zabawy na placu zabaw
Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.
III DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd tzw. pętlą beskidzką. Przejazd do Wisły – Muzeum Trofeów Adama Małysza, skocznia narciarska.
Istebna - Zwiedzanie Chaty Kawuloka (zapoznanie się z kulturą i tradycją górali beskidzkich). Przejazd do Koniakowa
– Muzeum Koronek, pokazowa bacówka-prelekcja dot. hodowli owiec w Beskidach połączona z degustacją
oscypków. Przejazd nad jezioro Żywieckie – malowniczy rejs statkiem. Powrót w godzinach wieczornych.
Świadczenia:
 transport komfortowym (klimatyzowanym) autokarem lub busem
 2 x nocleg ośrodku w hotelu (pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami)
 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja (2 dania + kompot), 1 x ognisko
 opieka pilota i przewodnika miejskiego
Dodatkowo płatne bilety wstępów do zwiedzanych obiektów (ok. 220 CZK + 60 zł)

ilość osób

cena

45 + 4 gratis

319 zł

40-44 + 3 gratis

329 zł

35-39 + 3 gratis

345 zł

30-34 + 3 gratis

369 zł

25-29 + 2 gratis

399 zł

20-24 + 2 gratis

429 zł

15-19 + 2 gratis

449 zł

Podane ceny biletów wstępu są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Biuro nie ponosi za to odpowiedzialności.
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ZAPRASZAMY TAKŻE NA WYJAZDY ZAGRANICZNE, W NASZEJ OFERCIE M.IN.:
BUDAPESZT (CENA OD 289 zł)
Świadczenia:
 przejazd autokarem
 1 nocleg (pokoje 2,3 os. z łazienkami), 1 śniadanie, 1 obiadokolacja
 opieka pilota, przewodnika
 ubezpieczenie: KL, NNW i bagażu
ZŁOTA PRAGA (CENA OD 249 zł)
Świadczenia:
 przejazd autokarem
 1 nocleg (pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami), 1 śniadanie, 1 obiadokolacja
 opieka pilota, przewodnika
 ubezpieczenie: KL, NNW i bagażu
WIEDEŃ (CENA OD 269 zł)
Świadczenia:
 przejazd autokarem
 1 nocleg w hotelu w Czechach lub na Słowacji, 1 śniadanie, 1 kolacja
 opieka pilota, przewodnika
 ubezpieczenie: KL, NNW i bagażu
CZESKIE SKARBY (CENA OD 639 zł) – PRAGA, KUTNA HORA, LITOMYŚL, OSTRAWA
Świadczenia:
 przejazd autokarem
 4 noclegi (pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami), 4 śniadania, 4 kolacje
 opieka pilota przewodnika
 ubezpieczenie: KL, NNW i bagażu
WĘGRY, SŁOWACJA (CENA OD 719 zł) – BUDAPESZT, BARTYSŁAWA, TERMY, AQUAPARK, ŚCIEŻKA W KORONACH DRZEW
Świadczenia:
 przejazd autokarem
 4 noclegi (pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami), 4 śniadania, 4 kolacje
 opieka pilota przewodnika
 ubezpieczenie: KL, NNW i bagażu
KRAJE BAŁTYCKIE (CENA OD 799 zł) – MAZURY, LITWA, WILNO, TROKI, KOWNO, AUGUSTÓW
Świadczenia:
 przejazd autokarem
 4 noclegi (pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami), 4 śniadania, 4 kolacje
 opieka pilota przewodnika
 ubezpieczenie: KL, NNW i bagażu
RUMUNIA (CENA OD 889 zł)
Świadczenia:
 przejazd autokarem
 5 noclegów (pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami), 5 śniadań , 5 kolacji
 opieka pilota, przewodnika
 ubezpieczenie: KL, NNW i bagażu
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