
 
 

„Zabawa jest nauką, nauka zabawą.  

Im więcej zabawy, tym mniej nauki” 

 Glenn Doman 
Szanowni Państwo. 

Z myślą o uczniach i nauczycielach szkół przedstawiamy katalog prezentujący oferty 

wycieczek. Korzystając z wieloletniego doświadczenia w zakresie przewozu osób oraz 

organizacji pobytu dla grup, przygotowaliśmy dla Państwa ofertę zawierającą znane i ciekawe 

miejsca w Polsce i zagranicą.  

Aby wzbudzić u uczniów zainteresowanie, wycieczki zostały przygotowane tak, aby 

każdy z uczestników mógł obejrzeć, dotknąć, posłuchać, odkryć a nawet zabrać do domu na 

pamiątkę. Bardzo ważnym elementem jest tutaj zabawa, pod warunkiem, że ma ona w sobie 

również wartość edukacyjną. 

Zespół SzewczykTravel 

 

NASZE WYCIECZKOWE AUTOKARY 
 

Do dyspozycji oddajemy Państwu nowe autokary i busy marki Mercedes i Iveco, 

wyposażone w rozkładane fotele, pasy bezpieczeństwa, klimatyzację, DVD, WC. 

 

 

 
 

To, czym jedziesz na wycieczkę ma znaczenie – podróżuj wygodnie  

56 miejsc – 2018 rok   57 miejsc – 2015 rok        95 miejsc - 2005 

30 miejsc – 2016 rok  23 miejsca – 2016 rok      38 miejsc – 2000 rok 
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Ubezpieczenie 

Każda grupa wyjeżdżająca z naszym biurem jest ubezpieczona: 

 Wyjazdy krajowe – ubezpieczenie NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków)  

 Wyjazdy zagraniczne – ubezpieczenie NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) 

oraz KL (Koszty Leczenia). 

Koszty powyższych ubezpieczeń zostały wliczone w cenę każdej wycieczki. Warunki 

ubezpieczeń udostępniane są na każde życzenie klienta przez naszego przedstawiciela. 

 

Przygotowanie do wyjazdu 

Podczas wycieczek każdy uczestnik musi posiadać niezbędne dokumenty; na terenie 

kraju uczniowie ważną legitymację szkolną. 

Poza granicą Polski – każdy uczestnik – ważny paszport lub (w przypadku wyjazdów w 

strefie Schengen) dowód osobisty stały lub tymczasowy. 

Ponadto do Biura Podróży należy dostarczyć (osobiście, mailem lub faxem) listę 

uczestników opieczętowaną i podpisaną zawierającą; imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz 

adresy zamieszkania uczestników. 

 

Co należy zabrać ze sobą 

Większość proponowanych programów nie wymaga od uczestników posiadania 

specjalistycznego sprzętu ani przygotowania. Nie polecamy zabierania ze sobą przedmiotów 

wartościowych (Biuro Podróży nie odpowiada za zgubione lub utracone wartościowe rzeczy 

podczas wycieczki). 

Na każdej wycieczce uczestnik powinien posiadać:  

 Plecak (bagaż podręczny) 

 Wygodne obuwie (ewentualnie buty na zmianę) 

 Płaszcz przeciwdeszczowy 

 Ciepły sweter lub bluzę 

 Czapkę lub chustkę na głowę 

 

KONTAKT 

mail: biuro@szewczyktravel.pl 

 tel: 664 909 516, 604 992 235 

zapraszamy również do naszego biura: Szczawnica, ul. Zdrojowa 2 A 
 

w przypadku prośby o kalkulację prosimy podać wiek i ilość uczniów,  
ilość opiekunów, termin, miejsce wyjazdu oraz oczywiście kierunek wycieczki. 

 

mailto:biuro@szewczyktravel.pl
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WADOWICE  

+ ENERGYLANDIA LUB INWAŁD LUB ZATOR 

 

Podróż dookoła świata w jeden dzień 
TRASA: 

WADOWICE (BAZYLIKA, DOM PAPIESKI) → INWAŁD (PARK MINIATUR) / ZATOR (PARKI TEMATYCZNE/ENERGYLANDIA) 
 

Plan wycieczki: 

W Wadowicach zobaczymy dom, w którym urodził się Papież Polak – obecnie miejsce to 

przekształcone jest w muzeum, które ilustruje jego życie i pracę w Polsce. Po zwiedzaniu muzeum 

można obejrzeć kościół parafialny i przespacerować się przez urokliwy plac Jana Pawła II. Warto 

poświęcić także chwilę i udać się na ulubione ciastka kremowe Jana Pawła II – słynne kremówki. 
 

Dodatkowo prosimy wybrać jedną z trzech dodatkowych atrakcji: 

1. Zator – „EnergyLandia”: 

Energylandia to pierwszy prawdziwy Park 

Rozrywki. Na ogromnej przestrzeni znajduje 

się ponad 30 różnego rodzaju nowoczesnych i 

zaawansowanych urządzeń i atrakcji. Bardzo 

istotny i ważny jest fakt, że w Energylandii, 

kupując JEDEN BILET WSTĘPU, możesz 

korzystać ze wszystkich urządzeń i atrakcji, do 

woli i bez limitu. 

2. Zator – Parki tematyczne: 

Park Ruchomych Dinozaurów - park rozrywki 

dla dzieci, gdzie na odwiedzających czeka 

mnóstwo zabawy na każdym kroku wśród 

modeli dinozaurów. 

Park Mitologii - to pięknie odwzorowane 

figury greckich bogów, herosów, bohaterów i 

mitycznych stworzeń. 

Do zwiedzenia się jeszcze: Park Owadów oraz 

Park Bajek i Stworzeń Wodnych. 
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Cena: 40 zł/os - dla grupy 45 osób + 3 opiekunów (gratis) 
 

Cena zawiera:  

- organizację wycieczki, rezerwację wstępów 

- przejazd  autokarem klasy turystycznej   

- opłaty dróg i autostrad 

- ubezpieczenie NNW 

- opłaty parkingowe

 

Cena nie zawiera biletów wstępów:  
 

 Dom Papieski w Wadowicach - 12zł/os   
 

W zależności od wybranej opcji: 

 1. Zator – EnergyLandia 

- Przedszkole 39 zł/os  

- Szkoła Podstawowa klasy 1-6 59 zł/os 

- Szkoła Podstawowa klasy 7-8 i Gimnazjum 69 zł/os 

- Liceum, Technikum 99 zł/os 

 2. Zator – parki tematyczne - w zależności od pakietu: 

pakiet złoty - 32,90zł/os: wstęp do Parku Ruchomych Dinozaurów lub do Parku Mitologii lub do 

Parku Owadów lub do Parku Bajek i Wodnych Stworzeń z przewodnikiem, seans w kinie 5D lub 

show 3D na żywo, możliwość wielokrotnego skorzystania z wszystkich atrakcji znajdujących się 

na terenie lunaparku (z wyjątkiem urządzeń uruchamianych za pomocą monet i żetonów) 
 

pakiet premium - 39,90zł/os pakiet obejmuje: wstęp do wszystkich Parków,  

(przewodnik po 1 parku w cenie, za kolejne dopłata 1zł/os za każdy dodatkowy park),  

oraz wszystko co w pakiecie złotym 

 3. Inwałd - Park Miniatur – 30zł/os 

Uwagi dotyczące wycieczki: 

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie              - możliwość zakupienia obiadu w cenie ok. 18zł/os  

3. Inwałd - Park Miniatur „Świat Marzeń”:  

W programie zwiedzanie parku wraz z przewodnikiem (znajdują się tam takie budowle jak: 
świątynia Akropolu, wieża Eiffla, mur Chiński, Statua Wolności), zabawa w zielonym labiryncie, 
dwukrotna przejażdżka na auto scooterze, nieograniczona zabawa na kolejce elektrycznej, 
karuzeli, dmuchanym zamku. 
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BOCHNIA – KOPALNIA SOLI 

 

Odkrywamy solne podziemia 
TRASA: 

 
BOCHNIA →  KOPALNIA SOLI 

 
Plan wycieczki: 
Zwiedzanie Kopalni Soli, które obejmuje najpiękniejsze i najciekawsze wyrobiska znajdujące się  

na poziomie IV August (176m głębokości) i poziomie VI Sienkiewicz (223m głębokości). W ich skład 

wchodzą unikalne komory o charakterystycznym kształcie i układzie geologicznym, ekspozycje 

dawnych maszyn i urządzeń górniczych, kaplice z pięknymi rzeźbami i malowidłami. 

Cena: 40 zł/os – dla grupy 45 osób + 3 opiekunów (gratis) 
 

Cena zawiera:  
- organizację wycieczki, rezerwację wstępów, przejazd autokarem klasy turystycznej, opłaty dróg i 
autostrad, parkingi, ubezpieczenie NNW 
 

Cena nie zawiera biletów wstępów  w zależności od wariantu zwiedzania: 
- zwiedzanie kopalni - 27zł/os bilet szkolny (zwiedzanie trwa 2,5 godziny) 
- program edukacyjny - 41zł/os (zwiedzanie trwa 4 godziny), do wyboru: 
          ,,Zagadkowa kopalnia” – zajęcia dla zerówki i klas I – III 
          „Śladami pracy górnika” – zajęcia dla przedszkoli i klas I – III 
          „Królestwo Skarbnika” – zajęcia dla przedszkoli i klas I – III 
          „Dar Księżnej Kingi”  – zajęcia dla klas IV – VI 
          „Królewska Kopalnia” – zajęcia dla klas IV – VI 
- pobyty integracyjne – 41zł/os (zacieśnianie więzów w grupie) 
          ,,Przygoda w Solnych Górach” – program dla klas IV – VI i Gimnazjum  
          ,,Pobyt w komorze Ważyn” – trzygodzinny pobyt w leczniczym mikroklimacie Komory Ważyn 
          wypełniają wesołe zajęcia organizowane przez animatorów 
 

Uwagi dotyczące wycieczki: 
- istnieje możliwość przeprawy łodziami w kopalni - koszt 15zł/os  
- koszt obiadu w podziemnej stołówce ( w zależności od menu) - ok. 22zł/os   
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KRAKÓW –  STARÓWKA I HISTORYLAND 

 

Sekrety krakowskich legend 
TRASA: 

KRAKÓW → DROGA KRÓLEWSKA →  HISTORYLAND 

Plan wycieczki: 

Zwiedzanie z przewodnikiem traktu królewskiego – prezentacja historii miasta i jego 

najważniejszych zabytków przeplatana najciekawszymi legendami o Krakowie. Na trasie zwiedzania 

zobaczymy Wzgórze Wawelskie i Katedrę na Wawelu poznając m.in. opowieść o strasznym smoku 

wawelskim. Usłyszymy skąd się wzięła nazwa miasta i dlaczego melodia hejnału nagle się urywa. 

Zobaczymy kościół św. Floriana, dowiemy się dlaczego stoi w tym właśnie miejscu oraz dlaczego 

został on patronem strażaków.  Na Rynku czekają nas historie o rycerzach zaklętych w gołębie i 

tragiczna historia o dwóch budowniczych Kościoła Mariackiego. 

Następnie wizyta w Muzeum Historyland - interaktywnym centrum odkrywania historii Polski i 

Polaków, gdzie niezwykłe makiety zbudowane z ponad miliona klocków LEGO zabiorą nas w podróż 

przez dzieje naszego kraju.  Przeniesiemy się w samo serce bitwy pod Grunwaldem. Usłyszymy szarżę 

wojsk, by za moment stanąć za sterem okrętu wojennego pod. Odkryjemy historię naszego kraju 

wszystkimi zmysłami. Czeka nas tu ekscytująca wyprawa od osady w Biskupinie przez heroiczną 

obronę Westerplatte po krakowskie Sukiennice. To będzie wyjątkowa przygoda! 

Cena:  45zł/os - dla grupy 45 osób  

+ 3 opiekunów (gratis) 

Cena zawiera:  

- organizację wycieczki, rezerwację wstępów 
- przejazd autokarem klasy turystycznej 
- ubezpieczenie NNW 
- opłaty dróg i autostrad 
- opieka przewodnika podczas zwiedzania 
   Krakowa oraz Historylandu 
- opłaty parkingowe 

Cena nie zawiera:  

- biletów wstępów: Historyland – 20 zł/os, 
Dzwon „Zygmunt” i Groby Królewskie – 6 zł/os 
Ołtarz Wita Stwosza – 5 zł/os, 
Smocza Jama – 3 zł/os 
 

Uwagi dotyczące wycieczki :  

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
- możliwość zorganizowania ciepłego 
poczęstunku w cenie 20-25zł 
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OŚWIĘCIM – MUZEUM AUSCHWITZ 

 

Karty Historii  
TRASA: 

OŚWIĘCIM → MUZEUM AUSCHWITZ - BIRKENAU 
 

Plan wycieczki: 

Zwiedzanie Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau. Wystawa stała, film dokumentalny oraz 
obiekty na terenie obozu: baraki więzienne, rampa wyładowcza, ruiny komór gazowych 
i krematoriów.  
 

Cena: 60 zł/os - dla grupy 45 osób + 3 opiekunów (gratis) 
 
Cena zawiera:   

- organizację wycieczki 

- rezerwację wstępów 

- przejazd  autokarem klasy turystycznej   

- ubezpieczenie NNW 

- opłaty dróg i autostrad 

- wstęp do Muzeum w Oświęcimiu 

- usługę przewodnicką podczas zwiedzania Muzeum w Oświęcimiu 

- opłaty parkingowe 

 

Uwagi dotyczące wycieczki:   

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

- możliwość zorganizowania ciepłego poczęstunku – ok. 15zł/os 
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SŁOWACKI RAJ 

 

Przygoda na górskim szlaku 
TRASA: 

SŁOWACJA →  SUCHA BELA → PRZEŁOM HORNADU 

Plan wycieczki: 

 

Wędrówkę rozpoczniemy z miejscowości Podlesok. Przejście przez tajemniczy świat kaskad, 

wodospadów i wąwozów, ubezpieczone technicznymi ułatwieniami w Suchej Beli.  

Odpoczynek w Klasztoriskiej Roklinie w schronisku. Następnie spacer łatwiejszą trasą – Przełom 

Hornadu, gdzie grupa pokona żelazne  stopnie umocowane w skale. 

 
Cena: 60zł/os - dla grupy 45 osób + 3 opiekunów (gratis) 

 
Cena zawiera:  

- organizację wycieczki 

- przejazd  autokarem klasy turystycznej   

- ubezpieczenie NNW i KL 

- opłaty dróg i autostrad w kraju i zagranicą 

- opieka przewodnika   

- opłaty parkingowe 

- bilet wstępu do Parku Narodowego „Słowacki Raj” 

 

Uwagi dotyczące wycieczki :  

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

- koniecznie każdy uczestnik musi posiadać wygodne obuwie (min. buty sportowe, najlepiej obuwie 

trekkingowe), płaszcz przeciwdeszczowy, suchy prowiant (napoje) 

- każdy uczestnik musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport 

- cena została przyjęta przy kursie 1€ = 4,25zł, przy zmianie kursu cena może również się zmienić  
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SŁOWACJA – KORONY DRZEW – TATRZAŃSKA ŁOMNICA 

 
 

Spacer Ścieżką w Koronach Drzew 
TRASA: 

SŁOWACJA →  ŽDIAR → KORONY DRZEW → TATRZAŃSKA ŁOMNICA 

Plan wycieczki: 

Ścieżka w Koronach Drzew to najnowsza atrakcja w Tatrach Słowackich. 32 metrowa wieża 

widokowa nad lasem dostarczy niezapomnianych widoków z lotu ptaka, trasa między koronami 

drzew liczy aż 1234 m., a to wszystko 24m nad ziemią. Dodatkowo 3 stacje dydaktyczne i 3 stacje 

rozrywkowe – mnóstwo adrenaliny na obszarze 150 m2. 

Tatrzańska Łomnica – najbardziej znane słowackie uzdrowisko u podnóża Wysokich Tatr. Spacer po 

kurorcie, czas wolny, dla chętnych zwiedzanie muzeum przyrodniczego Tatrzańskiego Narodnego 

Parku. 

Cena: 60zł/os - dla grupy 45 osób + 3 opiekunów (gratis) 
  

Cena zawiera:   

- organizację wycieczki, rezerwację biletów 

- przejazd autokarem klasy turystycznej   

- ubezpieczenie NNW i KL, opłaty parkingowe 

- opłaty dróg i autostrad w kraju i zagranicą 

- opieka przewodnika   

- koszt biletów wstępów dla opiekunów 
 

Cena nie zawiera:   

- bilety wstępów: Korony Drzew – 7,5€/dzieci do 14 lat ; 10€/dzieci 15 lat i więcej 

- ewentualnie kolejka gondolowa dowożąca z parkingu do ścieżki: +8,5€(dzieci do 14lat) lub +10€  

- Muzeum Przyrodnicze w Tatrzańskiej Łomnicy – 3,5€/os  
 

Uwagi dotyczące wycieczki :  

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

- każdy uczestnik musi posiadać wygodne obuwie (min. buty sportowe, najlepiej trekkingowe)  

- każdy uczestnik musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport 

- cena została przyjęta przy kursie 1€ = 4,25zł, przy zmianie kursu cena może ulec zmianie  
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SŁOWACJA – JASKINIA BIELAŃSKA – SZCZYRBSKIE PLESO 

 

W Tatrach Wysokich 
TRASA: 

SŁOWACJA → JASKINIA BIELAŃSKA → SZCZYRBSKIE JEZIORO → KOLEJKA „ELEKTRYCZKA” 

Plan wycieczki: 

Jaskinia Bielańska znajduje się  we wschodniej części Tatr. Zwiedzając  przechodzimy obok wielu 

jeziorek, wapiennych wodospadów oraz stalagmitów i stalaktytów. Czas zwiedzania jaskini z lektorem 

polskim to 70 minut. Spacer nad Tatrzańskim stawem, nad Szczyrbskim Jeziorem. Przejazd kolejką 

wąskotorową, „Elektryczką”  do Starego Smokowca – jednej z najstarszych tatrzańskich osad 

turystycznych. 

Cena: 60zł/os - dla grupy 45 osób + 3 opiekunów (gratis) 
  

Cena zawiera:   

- organizację wycieczki, rezerwację biletów 

- przejazd autokarem klasy turystycznej   

- ubezpieczenie NNW i KL, opłaty parkingowe 

- opłaty dróg i autostrad w kraju i zagranicą 

- opieka przewodnika   

- koszt biletów wstępów dla opiekunów 
 

Cena nie zawiera:   

- bilety wstępów: Jaskinia Bielańska – od 4€/os, „Elektryczka” – 1,5€/os  
 

Uwagi dotyczące wycieczki :  

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

- koniecznie każdy uczestnik musi posiadać wygodne obuwie (min. buty sportowe, najlepiej obuwie 

trekkingowe), ciepłą odzież (w jaskini jest tylko 7°C),  

- fotografowanie w jaskini dodatkowo płatne - 10€/aparat 

- każdy uczestnik musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport 

- cena została przyjęta przy kursie 1€ = 4,25zł, przy zmianie kursu cena może ulec zmianie 
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SŁOWACJA – TATRY WYSOKIE 

 

Zdobywamy Tatry Słowackie 
TRASA: 

SŁOWACJA  TATRZAŃSKA ŁOMNICA  SKALNE PLESO  WODOSPADY ZIMNEJ WODY 

Plan Wycieczki: 

Przejazd do Tatrzańskiej Łomnicy skąd grupa wyjeżdża kolejką linową na wysokość 1751 m n.p.m  

do Skalnego Plesa – najpopularniejsze miejsce w Tatrach, przyjemny spacer wokół  Łomnickiego 

stawu, gdzie rozpościera się przepiękny widok na Tatry. Następnie piesza wędrówka „Magistralą 

Tatrzańską” do Wodospadów Zimnej Wody. Odpoczynek w schronisku Rainerowa Chata. Zjazd 

nowoczesną kolejką naziemną do Starego Smokowca.  

Cena: 60zł/os – dla grupy 45 osób + 3 opiekunów (gratis) 
 

Cena zawiera:  
- organizację wycieczki,  

- rezerwację biletów, 

- przejazd autokarem klasy turystycznej, 

- ubezpieczenie NNW i KL, 

- opłata dróg i autostrad, opłaty parkingowe 

- usługę przewodnicką, 

- koszt biletów na kolejki dla opiekunów 

 
Cena nie zawiera:   

- bilety na kolejki – 16€/uczniowie do 15 lat, 19€/uczniowie 15 lat i więcej 

 
Uwagi dotyczące wycieczki: 

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

- koniecznie każdy uczestnik musi posiadać wygodne obuwie 

- każdy uczestnik musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport 

- cena została przyjęta przy kursie 1€ - 4.25zł, przy zmianie kursu cena może ulec zmianie
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BARANÓW SANDOMIERSKI – SANDOMIERZ 

 

Śladami Ojca Mateusza 
TRASA: 

BARANÓW SANDOMIERSKI →  ZAMEK  → SANDOMIERZ → TRASA ZWIEDZANIA ŚLADAMI OJCA MATEUSZA 
 
Plan wycieczki: 

Dzień 1: Przejazd do Baranowa Sandomierskiego. Zwiedzanie z przewodnikiem pięknego zamku, 

zwanego również „Małym Wawelem”. Możliwość dodatkowych zajęć w zamku. 

Następnie przejazd do Sandomierza, gdzie grupa spotka się z miejscowym przewodnikiem. 

Rozpoczęcie zwiedzania Sandomierza śladami Ojca Mateusza, m.in. Brama Opatowska, ulica 

Żydowska, Podziemna Trasa Turystyczna, Zbrojownia Rycerska.  

Dzień 2: Dalsze zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem – Wąwóz św. Kingi, Sandomierski Rynek, 

następnie Ratusz, Bazylika Katedralna, Mały Rynek. W zamku lekcja edukacyjna dotycząca pracy 

archeologa - „odkrywanie” przeszłości. 
 

Cena: 195 zł/os – dla grupy 45 osób + 3 opiekunów (gratis) 
 

Cena zawiera:  
- organizację wycieczki 

- rezerwację biletów 

- przejazd  autokarem klasy turystycznej   

- ubezpieczenie NNW 

- opłaty dróg i autostrad, parking 

- 1 nocleg w pokojach wieloosobowych  

- usługa przewodnicka podczas zwiedzania 

Sandomierza 

- wyżywienie: 1 x śniadanie, 1 x obiadokolacja 

 

 

 

Cena nie zawiera: 
- biletów wstępów: Zamek w Baranowie – 

10zł/os, Podziemna Trasa turystyczna w 

Sandomierzu – 9zł/os, Zamek w Sandomierzu 

– 10zł/os, Zbrojownia Rycerska – 6zł/os, 

Katedra – 1zł/os 
 

Uwagi dotyczące wycieczki:  
- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

- nocleg w pokojach wieloosobowych  

- istnieje możliwość zakwaterowania w 

obiekcie o wyższym standardzie za dodatkową 

opłatą
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WARSZAWA – CENTRUM NAUKI KOPERNIK, TVP 

 

Zwiedzamy Stolicę 
TRASA: 

WARSZAWA → MUZEUM KOPERNIKA → PAŁAC KULTURY → TELEWIZJA TVP → ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE 

Plan wycieczki: 

Dzień 1: Zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem: Plac Zamkowy, Kolumna Króla Zygmunta III Wazy, 

Warszawska Syrenka, uliczki Starego Miasta. Centrum Nauki Kopernik - ponad 450 eksponatów w sześciu 

tematycznych galeriach oraz Teatr Robotyczny, Park Odkrywców i planetarium. Zaawansowane technologie  

i multimedia, ale też proste rozwiązania, często oparte na wynalazkach sprzed wielu lat. Nauka  

i sztuka razem. Pałac Kultury i Nauki - wyjazd na taras widokowy znajdujący się na XXX piętrze z widokiem na 

piękną panoramę Warszawy. 

Dzień2: Zwiedzanie Telewizji Polskiej TVP. Program wycieczki obejmuje (w miarę możliwości) wizytę w 

studiach telewizyjnych, pomieszczeniach reżyserskich, pracowniach dekoracji. Następnie spacer  

po Łazienkach Królewskich. 
 

Cena: 265 zł/os – dla grupy 45 osób + 3 opiekunów (gratis) 
 

Cena zawiera:  
- organizację wycieczki, rezerwację biletów 
- przejazd autokarem klasy turystycznej  
- ubezpieczenie NNW 
- opłaty dróg i autostrad, parkingi 
- 1 x nocleg +  wyżywienie: 1 x śniadanie, 1 x 
obiadokolacja 
- usługę przewodnicką w Warszawie 
 

Cena nie zawiera: 
- biletów wstępów: „Kopernik” – 18 zł/os, 

Pałac Kultury  taras widokowy – 12zł/os,  

TVP – 19zł/os 

Uwagi dotyczące wycieczki:  

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

- ze względu na trudność rezerwacji biletów 

do Muzeum Kopernika, należy dużo wcześniej 

zadeklarować konkretny termin wycieczki 

- nocleg w pokojach wieloosobowych  

- istnieje możliwość zakwaterowania w 

obiekcie o wyższym standardzie za dodatkową 

opłatą
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JERZMANOWICE – OGRODZIENIEC – TARNOWSKIE GÓRY 

 

Śląsk z przed lat 
TRASA: 

JERZMANOWICE →  JASKINIA NIETOPERZA → OGRODZIENIEC → TARNOWSKIE GÓRY → SZTOLNIA CZARNEGO PSTRĄGA 
 

Plan wycieczki: 

Dzień 1: Jaskinia Nietoperza – nazwa pochodzi od szczątków kopalnych i współcześnie żyjących nietoperzy. 

Na uwagę zasługuje wodospad naciekowy oraz liczne kotły wirowe na stropie. Następnie Ogrodzieniec – 

„Spacer przez epoki od neolitu po współczesność”- ok. 4 godzinna podróż z niezliczoną ilością wrażeń.  

Zobaczymy z przewodnikiem gotycko-renesansowy zamek, drewnianą słowiańską osadę na Górze Birów, 

jaskinię u stóp Birowa – schronienie człowieka pierwotnego oraz bunkry poniemieckie z 1944 roku na wzgórzu 

stanowiącym doskonały punkt widokowy na zamek. 

Dzień 2: Kopalnia Srebra - zwiedzanie podziemnej trasy, której część pokonuje się w specjalnie do tego 

przystosowanych łodziach. Jedną z atrakcji jest spotkanie z Duchem Kopalni Skarbnikiem, Po powrocie na 

powierzchnię wizyta w Skansenie Zabytkowych Maszyn Parowych. Następnie zwiedzanie Sztolni Czarnego 

Pstrąga. Zejście krętymi schodami na dno sztolni by kontynuować zwiedzanie w spiętych ze sobą łodziach przy 

blasku karbidowych lamp. Tajemnicze miejsce, niesamowita atmosfera, ciekawe legendy i górnicze opowieści 

przewodnika sprawią, że wycieczka stanie się niezapomniana. 

Cena: 195 zł/os – dla grupy 45 osób + 3 opiekunów (gratis) 
 

Cena zawiera: 
- organizację wycieczki 
- rezerwację biletów 
- przejazd autokarem klasy turystycznej  
- ubezpieczenie NNW 
- opłaty dróg i autostrad, opłaty parkingowe 
- 1 x nocleg  
- 1 x śniadanie, 1 x obiadokolacja 
 

Cena nie zawiera: 
- biletów wstępów: Jaskinia Nietoperzy  

w Jerzmanowicach – 7zł/os, Ogrodzieniec 
zwiedzanie szlakiem przez epoki – 12zł/os, 
Sztolnia Czarnego Pstrąga + Kopalnia Srebra– 
47zł/os 

Uwagi dotyczące wycieczki :  
- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
- nocleg w pokojach wieloosobowych  
- istnieje możliwość zakwaterowania w 
obiekcie o wyższym standardzie za dodatkową 
opłatą 
- fotografowanie w podziemiach 10zł/aparat 
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CHĘCINY – NOWA SŁUPIA – BAŁTÓW 

 

W dawnych czasach 
TRASA: 

CHĘCINY → JASKINIA RAJ → CENTRUM NAUKI LEONARDO DA VINCI→ BAŁTÓW → JURA PARK → KRZEMIONKI 

Plan wycieczki: 

Dzień 1: Jaskinia Raj - najbardziej znana jaskinia w Polsce. Atrakcją są nagromadzone, w niektórych 
miejscach nawet do 200 stalaktytów na metr kwadratowy stropu.  

Centrum Neandertalczyka - pradawne dzieje wraz z najnowszymi odkryciami współczesnej nauki. 
Interaktywne sale przybliżają dzieje neandertalczyka - jak żył, polował i jakie były jego losy. 

Wizyta w Centrum Naukowo - Technologicznym Leonardo Da Vinci - tematyką ekspozycji i zajęć edukacyjnych 
jest organizm ludzki oraz jego otoczenie.  W Centrum Leonardo da Vinci wszystkie eksperymenty naukowe 
można przeprowadzić samemu, a służą do tego bardzo ciekawe eksponaty, które zmieniają zdobywanie wiedzy 
w zabawę.  

Dzień 2: Bałtowski Kompleks Turystyczny: JuraPark - wzdłuż blisko kilometrowej ścieżki dydaktycznej znajduje 
się blisko 100 modeli dinozaurów naturalnej wielkości. Trasa została podzielona na okresy geologiczne, dzięki 
czemu możemy chronologicznie poznawać burzliwą historię rozwoju życia na naszej planecie . Prehistoryczne 
Oceanarium - przeniesiesz się w świat podwodnego życia ogromnych gadów, z którymi można stanąć „oko w 
oko” Lekcja muzealna „Skąd przychodzimy: jak człowiek stał się człowiekiem” . Następnie rezerwat 
archeologiczno – przyrodniczy Krzemionki, gdzie zwiedzimy neolityczną kopalnię krzemienia pasiastego. 
 

Cena: 225 zł/os dla grupy 45 osób + 3 opiekunów (gratis) 
 

Cena zawiera:  

- organizację wycieczki 

- rezerwację biletów 

- przejazd autokarem klasy turystycznej  

- ubezpieczenie NNW 

- opłaty dróg i autostrad 

- 1 x nocleg  

- wyżywienie: 1 x śniadanie, 1 x obiadokolacja; 

- opłaty parkingowe 

Cena nie zawiera biletów: 
Jaskinia Raj + Centrum Neandertalczyka w Chęcinach – 
29zł/os, Jura Park w Bałtowie 25 zł/os + lekcja muzealna 
120zł/grupa, Krzemionki – 12zł/os 
 

Uwagi dotyczące wycieczki: 

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

- nocleg w pokojach wieloosobowych  

- możliwość zakwaterowania w obiekcie  

o wyższym standardzie za dodatkową opłatą
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WROCŁAW – PANORAMA RACŁAWICKA 

 

Szlakiem Wrocławskich Krasnali… 
TRASA: 

WROCŁAW →  STARE MIASTO → HYDROPOLIS → PANORAMA RACŁAWICKA →AFRYKARIUM → JAPOŃSKI OGRÓD 
 
Plan wycieczki: 

Dzień 1: „Spacer po Starym Mieście szlakiem wrocławskich krasnali”: Rynek, Piwnica Świdnicka, Pręgierz, 

Kościół Św. Elżbiety, Wrocławskie krasnale, historia spiżowych skrzatów, Uniwersytet Wrocławski, Pomnik 

nagiego szermierza, widok na wyspy Wrocławia, Hala Targowa, Ostrów Tumski – Katedra i Kościół Św. Krzyża, 

Wyspa Na Piasku, Kościół NMP - Całoroczna szopka bożonarodzeniowa. Następnie wizyta w Hydropolis - to 

miejsce, w którym różnorodne technologie multimedialne, interaktywne instalacje, wierne repliki i modele 

oraz bogate w informacje ekrany dotykowe służą jednemu celowi: ukazaniu wody z różnych, fascynujących 

perspektyw. 

Dzień 2: Zwiedzanie Panoramy Racławickiej - wielkie malowidło (15x114m), dzięki zespoleniu szczególnych 

zabiegów malarskich (specjalna perspektywa) i technicznych "przenosi" widza w inną rzeczywistość i inny czas. 

Wizyta w Afrykarium –fauna i flora Czarnego Lądu, w tym m. in. rafę koralową i ryby występujące w Morzu 

Czerwonym, żółwie pustynne, około 50 różnych gatunków ryb z jezior Tanganika i Malawi, płaszczki, rekiny 

młoty i rekiny lamparcie występujące w rejonie Kanału Mozambickiego, hipopotamy nilowe i zwierzęta 

sawanny. Następnie spacer po Ogrodzie Japońskim. 
 

Cena: 265 zł/os – dla grupy 45 osób + 3 opiekunów (gratis) 
 

Cena zawiera:  
- organizację wycieczki, rezerwację biletów 
- przejazd autokarem klasy turystycznej  
- ubezpieczenie NNW 
- opłaty dróg i autostrad, opłaty parkingowe 
- 1 x nocleg,- 1 x śniadanie, 1 x obiadokolacja; 
- opłaty parkingowe 
- usługa przewodnicka podczas zwiedzania 
Wrocławia

Cena nie zawiera: 
- biletów wstępów: Hydropolis – 17zł/os, 
Panorama Racławicka – 23zł/os, Ogród 
Japoński – 5zł/os, Afrykarium – 30zł/os 
 

Uwagi dotyczące wycieczki :  
- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
- nocleg w pokojach wieloosobowych  
- możliwość zakwaterowania w obiekcie o 
wyższym standardzie za dodatkową opłatą 

  



18  Wycieczki szkolne - SzewczykTravel 
 

BUDAPESZT – GÓRA GELLERTA 

 

Węgierska stolica 
TRASA: 

WĘGRY → BUDAPESZT 
 
Plan wycieczki: 

Dzień 1: Zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem: spacer wokół Parlamentu, zwiedzanie 

neorenesansowej Bazyliki św. Stefana, wyjazd na wzgórze Gellerta – panorama Budapesztu. 

Następnie wyjazd na Wzgórze Zamkowe, zwiedzanie m.in. Baszty Rybackiej,  neogotyckiego Kościoła 

Macieja, Bramy Wiedeńskiej oraz Zamku Królewskiego. Spacer po Vaci Ucta, słynnym deptaku (w 

czasie zwiedzania obiad w stylowej, węgierskiej restauracji). 

Dzień 2: Po śniadaniu dalsze zwiedzanie miasta m.in. spacer po Starówce, przejście na przystań, rejs 

statkiem po Dunaju. Czas wolny na zakup pamiątek. 
 

Cena: 350 zł/os – dla grupy 45 osób + 3 opiekunów (gratis) 

Cena zawiera: 
- organizację wycieczki, rezerwację biletów 
- przejazd autokarem klasy turystycznej  
- ubezpieczenie NNW i KL 
- opłaty dróg i autostrad w kraju i za granicą  
- 1 x nocleg  
- wyżywienie: 1 x śniadanie, 1 x obiadokolacja 
- usługę przewodnicką podczas zwiedzania 
miasta 
- opłaty parkingowe 
 

Cena nie zawiera: 
- biletów wstępów : Kościół św. Macieja – 
14zł/os, Bazylika św. Stefana – 17zł/os, Zamek 

Królewski – 11zł/os, Baszta Rybacka – 5zł/os, 
Rejs statkiem – 26zł/os 
Uwagi dotyczące wycieczki :  

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

- nocleg w pokojach wieloosobowych  

- istnieje możliwość zakwaterowania w 

obiekcie o wyższym standardzie za dodatkową 

opłatą 

- każdy uczestnik musi posiadać ważny dowód 

osobisty lub paszport 

- cena została przyjęta przy kursie 1€ = 4,25zł, 

przy zmianie kursu cena może również się 

zmienić. 
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WARSZAWA – KOPERNIK, TVP, STADION NARODOWY 

 

Zwiedzamy Stolicę w 3 dni 
TRASA: 

WARSZAWA → ZAMEK KRÓLEWSKI → CENTRUM NAUKI KOPERNIK → NIEWIDZIALNA WYSTAWA → TELEWIZJA → 

ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE → STADION NARODOWY 

Plan wycieczki: 

Dzień 1: Zwiedzanie Warszawy: Plac Zamkowy, Kolumna Króla Zygmunta III Wazy, Warszawska 

Syrenka, Barbakana. Centrum Nauki Kopernik - ponad 450 eksponatów w sześciu tematycznych 

galeriach oraz Teatr Robotyczny, Park Odkrywców i planetarium.  Nauka i sztuka razem. 

Dzień 2: Łazienki Królewskie - jeden z najpiękniejszych tego typu zespołów w Europie, założony  

w XVII przez St. Lubomirskiego. Spacerowe alejki prowadzą nas do Teatru na Wodzie. Mijamy Nową 

Pomarańczarnię i kierujemy się ku Pomnikowi Fryderyka Chopina. Niewidzialna Wystawa – atrakcja, 

która chce zbliżyć do siebie perspektywy doświadczania świata – osób widzących i niewidomych, a 

poprzez pozytywne przeżycia nauczyć nas, jak możemy im pomóc oraz jak ich zrozumieć. 

Dzień 3: Zwiedzanie Telewizji Polskiej TVP. Wizyta (w miarę możliwości) w studiach telewizyjnych, 

pomieszczeniach reżyserskich, pracowniach dekoracji. Stadion Narodowy - grupa na własnej skórze 

przekona się, którędy piłkarze przybywają na stadion, zobaczą Strefę Zawodniczą, szatnię oraz wejdą 

na płytę boiska, a na koniec wczują się w rolę piłkarza w pomeczowej Sali Konferencyjnej. 

Cena:  395 zł/os – dla grupy 45 osób + 3 opiekunów (gratis) 
 

Cena zawiera: 
- organizację wycieczki, rezerwację biletów 
- przejazd autokarem klasy turystycznej  
- ubezpieczenie NNW 
- 2 x nocleg,: 2 x śniadanie; 2 x obiadokolacja;   
- przewodnika podczas zwiedzania Warszawy 
Cena nie zawiera: 
- biletów wstępów :  
„Kopernik” – 18zł/os,  

Niewidzialna Wystawa – 19zł/os, Stadion 
Narodowy – 17zł/os, Telewizja TVP – 19zł/os 
Uwagi dotyczące wycieczki :  
- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
- nocleg w pokojach wieloosobowych 
- istnieje możliwość zakwaterowania  
w obiekcie o wyższym standardzie za 
dodatkową opłatą. 
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BIESZCZADY – HUTA SZKŁA 

 

Najdziksze polskie góry 
TRASA: 

KROSNO  MYCZKOWCE  SOLINA  WETLINA  POLAŃCZYK USTRZYKI DOLNE 
 
Plan wycieczki: 

Dzień 1: Wizyta w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, następnie zwiedzanie Parku Miniatur 

„Miniaturowe Świątynie” w Myczkowcach, dalej Solina - zwiedzanie zapory, spacer po Solinie, rejs 

statkiem turystycznym po Zalewie Solińskim. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 2: Śniadanie, wycieczka górska, piesze przejście trasy: Wetlina - Przełęcz Wyżna - Połonina 

Wetlińska - Schronisko PTTK „Chatka Puchatka”, najwyżej położone w Bieszczadach (1228 m n.p.m.), 

skąd rozciąga się wspaniała panorama okolicy na najwyższe Bieszczadzkie szczyty. Powrót do miejsca 

zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 3: Przejazd do Polańczyka, spacer po bieszczadzkim uzdrowisku, Czarna - zwiedzanie dawnej 

cerkwi greckokatolickiej, Ustrzyki Dolne, zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną.  

Cena: 350zł/os dla grupy 45 osób + 3 opiekunów (gratis) 
 

Cena zawiera: 

- organizację wycieczki 

- rezerwację biletów 

- przejazd autokarem klasy turystycznej,  

- opłaty dróg i autostrad, opłaty parkingowe 

- 2 x nocleg, ubezpieczenie NNW, 

- 2 x śniadanie; 2 x obiadokolacja;  

- usługa przewodnicka podczas wyjścia w góry  

Cena nie zawiera: 

- biletów wstępów : Krosno (zwiedzanie + 

lekcja) 30zł/os, rejs: 14zł/os, 3zł/os wstęp do 

Parku Narodowego, 5zł Muzeum Przyrodnicze 

Uwagi dotyczące wycieczki :  

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

- nocleg w pokojach wieloosobowych 

- istnieje możliwość zakwaterowania w 

obiekcie o wyższym standardzie za dodatkową 

opłatą
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RZESZÓW – ZAMOŚĆ – ŁAŃCUT 

 

Zabytki Światowej klasy 
TRASA: 

RZESZÓW  → ZAMOŚĆ → PAŁAC ZAMOYSKICH → MUZEUM WSI KRASNOBRODZKIEJ → ŁAŃCUT → ZAMEK 

Plan wycieczki: 

Dzień 1: W planie zwiedzanie Rzeszowa wraz z przewodnikiem. Rzeszów to przepiękna miasto pełne 

kamieniczek. Na rynku zwiedzimy 400-metrową podziemną trasę turystyczną ,, Rzeszowskie 

Piwnice”. Korytarze, pełniły funkcje spichlerzy a obecnie są ciekawą atrakcją turystyczną.   

Dzień 2: Przejazd do Zamościa – Rynek Wielki, Ratusz, Katedra, dawny Pałac Zamojskich, Akademia 

Zamojska, fragmenty murów obronnych. Krasnobród – barokowy kościół, Muzeum Wsi 

Krasnobrodzkiej i Geologiczno Garncarskie, drewniany spichlerz, z wystawą wieńców dożynkowych, 

płaszarnia, kaplica „na wodzie” . 

Dzień 3: Przejazd do Łańcuta. Zamek w Łańcucie jest jedną z najpiękniejszych rezydencji 

arystokratycznych w Polsce. Słynie ze znakomitych wnętrz mieszkalnych oraz niezwykle interesującej 

kolekcji pojazdów konnych. Zespół pałacowy otacza stary, malowniczy park w stylu angielskim, w 

którym wznoszą się liczne pawilony i zabudowania gospodarcze, ściśle niegdyś związane z 

codziennym życiem łańcuckiej rezydencji. Na miejscu lekcja edukacyjna (temat do ustalenia w biurze). 

Cena: 360 zł/os – dla grupy 45 osób + 3 opiekunów (gratis) 
 

Cena zawiera: 

- organizację wycieczki 
- rezerwację biletów 
- przejazd autokarem klasy turystycznej  
- ubezpieczenie NNW 
- 2 x nocleg  
- wyżywienie: 2 x śniadanie; 2 x obiadokolacja; 
- opłaty parkingowe 
- usługę przewodnicką podczas zwiedzania 
 

 

Cena nie zawiera biletów wstępów:  

- Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie – 
5 zł/os,  
- Zamek w Łańcucie – 1zł/os + 
80zł/przewodnik na każde 25 osób 

 

Uwagi dotyczące wycieczki:  

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

- nocleg w pokojach wieloosobowych  

- możliwość zakwaterowania w obiekcie o 

wyższym standardzie za dodatkową opłat
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ZŁOTY STOK – WAMBIERZYCE – CZERMNA – WROCŁAW 

 

Złota Kopalnia 
TRASA: 

ZŁOTY STOK → KOPALNIA ZŁOTA → TWIERDZA KŁODZKA → WAMBIERZYCE → BŁĘDNE SKAŁY → CZERMNA → 

WROCŁAW 

Plan wycieczki: 

Dzień 1: Zwiedzanie dawnej Kopalni Złota - Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota. Muzeum oferuje 

wystawę obrazującą historię górnictwa złota (stare mapy, narzędzia górnicze, kolekcja tablic 

ostrzegawczych i informacyjnych z czasów PRL) w sztolni transportowej "Gertruda", wyprawę  

do sztolni "Czarnej", w której można zobaczyć 10-metrowy podziemny wodospad, przejażdżkę 

kolejką kopalnianą, a także płukanie złota.  

Kłodzko – zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej – część górna oraz podziemne labirynty. 
 

Dzień 2: Wambierzyce - Bazylika pod wezwaniem Nawiedzenia NMP z początku XVIII wieku, oraz 

Ruchoma Szopka, pochodząca z 2 poł. XIX wieku.  

Następnie Park Narodowy w Górach Stołowych, przejście malowniczym labiryntem, który tworzą  

zespół bloków skalnych na wysokości 853 m n.p.m. W Błędnych Skałach kręcono film "Opowieści z 

Narnii: Książę Kaspian".  

Przejazd do Czermnej i zwiedzanie Kaplicy Czaszek. Ściany i sklepienie wnętrza kaplicy pokrywa ok. 3 

tys. ciasno ułożonych czaszek i kości ludzkich, ofiar wojen oraz epidemii chorób zakaźnych.  
 

Dzień 3: Wrocław – miasto spotkań. Zwiedzanie: Ostrów Tumski, Wyspa Piasek, Rynek, Ratusz 

Następnie Panorama Racławicka - to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie podziwiać można relikt 

dziewiętnastowiecznej kultury masowej. 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. Panorama 

Racławicka to pierwsze i jedyne zachowane do dziś polskie dzieło tego rodzaju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_G%C3%B3rnictwa_i_Hutnictwa_Z%C5%82ota_w_Z%C5%82otym_Stoku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_pod_wezwaniem_Nawiedzenia_NMP_w_Wambierzycach
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Narodowy_G%C3%B3r_Sto%C5%82owych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ska%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opowie%C5%9Bci_z_Narnii:_Ksi%C4%85%C5%BC%C4%99_Kaspian
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opowie%C5%9Bci_z_Narnii:_Ksi%C4%85%C5%BC%C4%99_Kaspian
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sklepienie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Epidemia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_zaka%C5%BAna
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Cena: 360 zł/os – dla grupy 45 osób + 3 opiekunów (gratis) 

 

Cena zawiera: 

- organizację wycieczki 

- rezerwację biletów 

- przejazd autokarem klasy turystycznej  

- ubezpieczenie NNW 

- opłaty dróg i autostrad 

- 2 x nocleg  

- wyżywienie: 2 x śniadanie; 2 x obiadokolacja;   

- opłaty parkingowe 

- usługa przewodnicka podczas zwiedzania Gór Stołowych 

- usługa przewodnicka podczas zwiedzania Wrocławia 

 

Cena nie zawiera: 

- biletów wstępów : Kopalnia Złota – 22zł/os, Twierdza Kłodzka – 14zł/os, Ruchomej Szopki – 4zł/os, 

Błędne Skały – 5zł/os, Kaplicy Czaszek – 3zł/os, Panoramy Racławickiej – 23zł/os 

 

Uwagi dotyczące wycieczki:   

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

- nocleg w pokojach wieloosobowych  

- istnieje możliwość zakwaterowania w obiekcie o wyższym standardzie za dodatkową opłatą
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POZNAŃ – GNIEZNO - BISKUPIN  

 

Szlakiem Piastowskim 
TRASA: 

POZNAŃ  GNIEZNO  KRUSZWICA  WENECJA  BISKUPIN 
 

 

 

 

Plan wycieczki: 

Dzień 1: 

Poznań - Ostrów Tumski - miejsce dawnego grodu Mieszka I, podziemia z grobami Mieszka I  

i Bolesława Chrobrego, Złota Kaplica, Rynek Starego Miasta, Ratusz z koziołkami, Waga Miejska, 

Domy Budnicze. Palmiarnia ze zgromadzonymi około 1100 gatunkami roślin egzotycznych. Ogród 

Dendrologiczny – spacer edukacyjną ścieżką „Nasze drzewa leśne” 

 
Dzień 2: 

Gniezno - Zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego, katedry i Drzwi Gnieźnieńskich. 

Kruszwica - Mysia Wieża - pozostałość zamku zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego, z która 

związana jest legenda o królu Goplan – Popielu. Wenecja - Muzeum Kolei Wąskotorowej - unikatowe 

składy pociągów przystosowane do torów o rozstawie 60 cm. 

 
Dzień 3: 

Biskupin - „Polskie Pompeje” czyli skansen archeologiczny z rekonstrukcją osady sprzed 2700 lat.  

Zwiedzanie Muzeum Archeologicznego z lekcją edukacyjną – dzieje pieniądza - historia pieniądza, 

wartość pieniądza od czasów najdawniejszych aż po średniowiecze, działanie mannicy. Oglądanie 

kopii pierwszych polskich monet i własnoręcznie wybijanie kopii takiej monety. 
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Cena: 385 zł/os – dla grupy 45 osób + 3 opiekunów (gratis)  
 
 
 
 

Cena zawiera: 

- organizację wycieczki 

- rezerwację biletów 

- przejazd autokarem klasy turystycznej  

- ubezpieczenie NNW  

- opłaty dróg i autostrad 

- opłaty parkingowe 

- 2 x nocleg, 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja 

- usługę przewodnicką podczas zwiedzania Poznania, Gniezna oraz Biskupina 

 

Cena nie zawiera: 

- biletów wstępów : 

Palmiarnia 7zł/os, 

Muzeum Początków Państwa Polskiego 8 zł/os, 

Mysia Wieża 6,5 zł/os, 

Muzeum Kolei 12 zł/os, 

Biskupin muzeum 8 zł/os + lekcja edukacyjna 8 zł/os   

 

Uwagi dotyczące wycieczki :  

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

- nocleg w pokojach wieloosobowych - istnieje możliwość zakwaterowania w obiekcie o wyższym 

standardzie za dodatkową opłatą 
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ŁÓDŹ – MIASTO KINA I PRZEMYSŁU 
 

Śladami przemysłowej historii miasta 
TRASA: 

ŁÓDŹ → CENTRUM NAUKI I TECHNIKI → MUZEUM FABRYKI I TECHNIKI→ EKSPERYMENTARIUM → PGE GIGANTY MOCY 

Plan wycieczki: 

Dzień 1:  Spacer z przewodnikiem słynną „PIETRYNĄ” - Plac Wolności z Muzeum Archeologicznym i 

dawnym Ratuszem, Pasaż Róży – podwórko ozdobione kawałkami luster – jedno z najpiękniejszych 

miejsc miasta,  Galeria Wielkich Łodzian zespół pomników, które przedstawiają najważniejsze 

postacie związane z miastem. Aleja Gwiazd – na której pomysł – na wzór hollywoodzki – wpadł w 

1996 roku aktor Jan Machulski. 

Wizyta w Białej Fabryce – obecnie siedzibie Muzeum Włókiennictwa. Zwiedzanie z edukatorem 

bardzo ciekawej, interaktywnej ekspozycji dotyczącej "dawnej Łodzi przemysłowej" w byłej kotłowni 

wraz z ekspozycjami starych maszyn. Następnie lekcja muzealna Para – buch! Muzeum – w ruch! na 

temat możliwości wykorzystania pary wodnej. 

Dzień 2:  Wizyta w Centrum Nauki i Techniki EC1 -  nastawione jest na dużą interakcyjność ze 

zwiedzającymi. Samodzielne doświadczenia są obowiązującym elementem wizyty w tym Centrum 

Nauki, w którym znajduje 150 stanowisk i eksponatów na ponad 8.000 m2 powierzchni 

wystawienniczej.  

Zwiedzanie najnowszego polskiego Muzeum Fabryki - tu dowiesz się wszystkiego o procesie 

przetwarzania bawełny i produkcji tkanin. Zobaczysz i usłyszysz jak pracują oryginalne 100-letnie 

krosna. Przekonasz się jakie warunki panowały w fabryce 100 lat temu.  Na koniec gra ekonomiczna - 

uczestnicy ``przenoszą się w czasie`` do XIX w. handlują, zarabiają, tworzą swoje przedsiębiorstwa.  

Zwiedzanie Eksperymentarium z przewodnikiem – który w pasjonujący i zabawny sposób objaśnia 

często skomplikowane zagadnienia z różnych dziedzin nauki, które stają się proste i czytelne dla 

każdego, dzięki możliwości wypróbowania ich działania na specjalnych przyrządach oraz stanowiskach 

interaktywnych. 

Dzień 3: Wizyta w muzeum PGE Giganty Mocy -  ekspozycja stanowi interaktywne centrum edukacji, 

które w sposób multimedialny prezentuje proces wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem 

węgla brunatnego, wydobywanego i przetwarzanego przez kopalnię węgla i elektrownię 

konwencjonalną. 

Zwiedzanie Muzeum Kanału Dętka – to unikalna atrakcja turystyczna. Jako pierwszy w Polsce kanał 

otwarty dla zwiedzających, jest pionierskim założeniem muzealnym i niekwestionowaną atrakcją 

turystyczną Łodzi. Korytarz z czerwonej cegły ma ponad 142m długości, około 1,5m szerokości i 187 

cm wysokości, co sprawia, że można nim swobodnie spacerować, obchodząc jeden z głównych 

punktów miasta – plac Wolności – pod ziemią. 
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Cena: 385 zł/os – dla grupy 45 osób + 3 opiekunów (gratis) 

 

Cena zawiera: 

- organizację wycieczki 

- rezerwację biletów 

- przejazd autokarem klasy turystycznej  

- ubezpieczenie NNW 

- opłaty dróg i autostrad 

- 2 x nocleg  

- wyżywienie: 2 x śniadanie; 2 x obiadokolacja;   

- opłaty parkingowe 

- usługa przewodnicka podczas zwiedzania Łodzi 

 
Cena nie zawiera: 

- biletów wstępów : Biała Fabryka – 14zł/os,  

Centrum Nauki i Techniki EC1 – 16zł/os,  

Muzeum Fabryki –25zł/os,  

Eksperymentarium – 14zł/os,  

PGE Giganty Mocy – 11zł/os,  

Muzeum Dętka – 6zł/os 

 
Uwagi dotyczące wycieczki:   

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

- nocleg w pokojach wieloosobowych  

- istnieje możliwość zakwaterowania w obiekcie o wyższym standardzie za dodatkową opłatą
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PRAGA – WROCŁAW – KOTLINA KŁODZKA 

 

Złota Praga – Atrakcje Ziemi Kłodzkiej 
 

TRASA: 

WROCŁAW →  PRAGA → TWIERDZA KŁODZKA → ZŁOTY STOK 

Plan wycieczki: 

Dzień 1  

Zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem: spacer przez wrocławski Rynek i uliczki Starego Miasta – 

Piwnica Świdnicka, kamieniczki Jasia i Małgosi, Stare Jatki z Pomnikiem Zwierząt Rzeźnych, 

średniowieczne więzienie – po drodze opowieści o zbrodni i karze, średniowiecznym wymiarze 

sprawiedliwości, którego relikty zachowały się w przestrzeni miasta. Ostrów Tumski – Most 

Zakochanych, latarnie gazowe, katedra, legendy. Panorama Racławicka - to jedno z niewielu miejsc 

na świecie, gdzie podziwiać można relikt dziewiętnastowiecznej kultury masowej. Wielkie malowidło 

(15x114m), dzięki zespoleniu szczególnych zabiegów malarskich i technicznych "przenosi" widza w 

inną rzeczywistość i inny czas.  

 
Dzień 2  

Praga - zwiedzanie czeskiej stolicy z przewodnikiem (6h): Klasztor Strahowski, Pogorzelec, Loreta, 

Plac Hradczański, Zamek Praski (Katedra Św. Wita, Stary Pałac Królewski, Bazylika Św Jerzego, Złota 

Uliczka, Stare Schody Zamkowe), Ogród Wallensteina, Most Karola, Rynek Starego Miasta, 

Uniwersytet Karola, Teatr Czeskich Stanów, Plac Wacława.  

Dzień 3 

Kłodzko – zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej – część górna oraz podziemne labirynty. Złoty Stok - 2 h 

świetnej zabawy: zwiedzanie kopalni – podziemna trasa turystyczna, płukanie złota. Dla każdego 

uczestnika imienny Certyfikat „ Zdobywcy Kopalni Złota”. 
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Cena: 425 zł/os – dla grupy 45 osób + 3 opiekunów (gratis) 

 
 
Cena zawiera: 

- organizację wycieczki 

- rezerwację biletów 

- przejazd autokarem klasy turystycznej  

- ubezpieczenie NNW  

- ubezpieczenie KL podczas wycieczki do Pragi 

- 2 x nocleg w Kotlinie Kłodzkiej 

- wyżywienie: 2 x śniadanie; 2 x obiadokolacja;   

- opłaty parkingowe 

- usługę przewodnicką podczas zwiedzania Wrocławia i Pragi 

 

 

Cena nie zawiera biletów wstępów:  

- Panorama Racławicka – 23zł/os,  

- Zamek w Pradze (Hradczany)  – 30zł/os,  

- Twierdza Kłodzko zwiedzanie z przewodnikiem – 14zł/os 

- Kopalnia w Złotym Stoku – zwiedzanie z przewodnikiem – 22zł/os 

 

 

Uwagi dotyczące wycieczki:  

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

- nocleg w pokojach wieloosobowych  

- istnieje możliwość zakwaterowania w obiekcie o wyższym standardzie za dodatkową opłatą
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PRAGA – KUTNA HORA – 3 DNI 

 

Złota stolica, srebrne miasto 
TRASA: 

PRAGA  STARE MIASTO  HRADCZANY  KUTNA HORA 
 
Plan wycieczki: 

1 Dzień: Przyjazd do Pragi popołudniu i spacer z przewodnikiem - „przywitanie z Pragą”, m.in.: Stare 

Miasto – Brama Prochowa, Kościół Mariacki przed Tynem, Rynek, Pomnik Jana Husa, Ratusz ze 

słynnym zegarem „Orloj”. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

 

2 Dzień: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Pragi, m.in. : Hradczany – Klasztor na Strahowie, Pałac, Złota 

Uliczka, Katedra. Następnie zejście na Małą Stranę i spacer przez Wyspę Kampa, Most Karola i Stare 

Miasto na Plac Wacława.  Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. Dla chętnych możliwość 

zorganizowania wyjścia na spektakl kulturalny (w zależności od repertuaru). 

 

3 Dzień: Śniadanie. Przejazd na Wyszehrad – spacer po twierdzy oraz kościół św. Piotra i Pawła  

z zewnątrz. Przejazd do Kutnej Hory, miasteczka wpisanego na Listę UNESCO. Zwiedzanie: Kościół św. 

Barbary, Kamienny Dom, Studnia Miejska, kaplica czaszek.  
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Cena: 490zł/os – dla grupy 45 osób + 3 opiekunów (gratis) 
 
Cena zawiera: 

- organizację wycieczki, rezerwację biletów 

- przejazd autokarem klasy turystycznej  

- ubezpieczenie NNW i KL 

- opłaty dróg i autostrad w kraju i zagranicą  

- 2 x nocleg, wyżywienie: 2 x śniadanie; 2 x obiadokolacja 

- usługę pilota/przewodnika 

- opłaty parkingowe 

 
Cena nie zawiera: 
- biletów wstępów : Hradczany 175CZK/os, kościół św. Barbary + kaplica czaszek 90CZK/os 

 
Uwagi dotyczące wycieczki:  

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

- nocleg w pokojach wieloosobowych  

- istnieje możliwość zakwaterowania w obiekcie o wyższym standardzie za dodatkową opłatą 

- każdy uczestnik powinien posiadać ważny dowód osobisty lub paszport 

- cena została przyjęta przy kursie 1€ = 4,25zł, przy zmianie kursu cena może również się zmienić 
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BUDAPESZT – WIEDEŃ – BRATYSŁAWA 

 

Trzy stolice w trzy dni 
TRASA: 

BUDAPESZT  WIEDEŃ  BRATYSŁAWA 
 
Plan wycieczki: 

Dzień 1: 

Budapeszt - zwiedzanie miasta: Pest – Plac Bohaterów, Vajdahunyad vara, Adrassy ut, Lasek Miejski 

(spacer), Parlament, Bazylika Św. Stefana, miejsca związane z polską historią – Plac J. Bema, pomnik 

„Przemysl”. Następnie spacer po wzgórzu Budanskim: Buda – Wzgórze Zamkowe, Baszty Rybackie, 

Plac Św. Trójcy, Kościół Macieja, zaplecze hotelu Hilton z ruinami klasztoru Dominikanów, Cukiernia 

Sissi, Pałac Budański. Przejazd autokarem na Górę Gelerta. Następnie godzinny rejs statkiem po 

Dunaju. 

 

Dzień 2: 

Wiedeń - zwiedzanie najpiękniejszych zakątków miasta. Młodzież zostanie podzielona na 4 grupy, 

ok. 10 osób, każda grupa otrzymuje Quiz z pytaniami. Uczestnicy już w trakcie zwiedzania 

odpowiadają na pytania, rozwiązują zagadki dotyczące: Ring, Domu Hundertwassera i Starówki 

Wiedeńskiej. Ostatnia część Quizu jest praktyczna, młodzież otrzymuje ok. 15 minut czasu aby 

rozwiązać zagadki/pytania. Zwiedzanie Pałacu Schonbrunn. Następnie przejazd na Prater– wiedeński 

park zabaw i wypoczynku. Przejazd do Bratysławy. 

 
 

Dzień 3: 

Bratysława - Slavin – cmentarz żołnierzy armii radzieckiej, Parlament i wzgórze zamkowe, Katedra 

Św. Marcina, spacer ulicami  Venturskiej i Michalskiej gdzie zobaczymy  - Akademie Istropolitana, 

pałace, Bramę Michalską. Następnie kontynuacja spaceru z przewodnikiem po Placu Franciszkanów i 

Prymasa, Rynek z Ratuszem, Plac Hviezdoslava z Teatrem Narodowym. 
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Cena: 495/os – dla grupy 45 osób + 3 opiekunów (gratis) 
 

Cena zawiera:  

- organizację wycieczki 

- rezerwację biletów 

- przejazd autokarem klasy turystycznej  

- ubezpieczenie NNW i KL 

- opłaty dróg i autostrad w kraju i zagranicą  

- usługę przewodnicką w Budapeszcie, Wiedniu i Bratysławie 

- 2 x nocleg  

- wyżywienie: 2 x śniadanie; 2 x obiadokolacja,  

- opłaty parkingowe 

 

Cena nie zawiera:  

- biletów wstępów : Rejs statkiem po Dunaju ok. 30zł/os, wstęp na atrakcje na Praterze  

od 1.5€ do 10€ 

 

Uwagi dotyczące wycieczki:   

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

- nocleg w pokojach wieloosobowych  

- istnieje możliwość zakwaterowania w obiekcie o wyższym standardzie za dodatkową opłatą 

- każdy uczestnik powinien posiadać ważny dowód osobisty lub paszport 

- cena została przyjęta przy kursie 1€ = 4,25 zł przy zmianie kursu cena może również się zmienić. 
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WIEDEŃ - SCHONBRUNN 

 

Klasyczny Wiedeń 
TRASA: 

WIEDEŃ  RING  SCHONBRUNN  PRATER 

 

Plan wycieczki: 

Dzień 1: 

Przyjazd do Wiednia. Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie miasta „Klasyczny Wiedeń”: Młodzież 

zostaje podzielona na grupy po ok. 10 osób. Każda grupa otrzymuje Quiz z pytaniami, gdzie już  

w trakcie zwiedzania odpowiadają na pytania, rozwiązują zagadki, które dotyczą  miejsc: Ring (park 

miejski ze złoty pomnikiem Jana Straussa, Opera, Parlament itp.), Dom Hundertwasser i Starówka 

Wiedeńska. Ostatnia część Quizu jest praktyczna. Młodzież otrzymuje 15 min. czasu aby rozwiązać 

praktyczne zagadki/pytania.  

 

Dzień 2: 

Przejazd metrem do Pałacu Schonbrunn, gdzie odbędzie się spotkanie z przewodnikiem i dalszy ciąg 

zwiedzania pt.: „Plac Schonbrunn: Wiedeń cesarski i wynalazki techniki w Wiedniu”. Wspólnie  

z przewodnikiem grupa uda się na teren Placu Schonbrunn, gdzie zwiedzi powozownie  oraz Muzeum 

Techniki. Formą zwiedzania będzie Quiz, zagadki i odkrywanie wynalazków technicznych Wiednia. Na 

koniec młodzież wykona wspólny projekt o tematyce: Wynalazek XXI wieku w Wiedniu. Wieczorem 

przejazd na Plac przy Operze Wiedeńskiej, gdzie na zewnątrz transmitowane są wybrane spektakle 

na 50m2 LED-owym ekranie. 

  

Dzień 3: 

Przejazd na Wzgórze Kahlenberg z którego Jan III Sobieski dowodził bitwą o Wiedeń. Z tego miejsca 

można podziwiać przepiękny widok na całe miasto i jego przedmieścia. Przejazd na Prater – jeden z 

największych parków rozrywki.  
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Cena: 500zł/os – dla grupy 45 osób + 3 opiekunów (gratis) 

 

Cena zawiera: 

- organizację wycieczki 

- rezerwację biletów 

- przejazd autokarem klasy turystycznej, 

- ubezpieczenie NNW, 

- opłata dróg i autostrad, 

- 2 x nocleg, 

- wyżywienie: 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja, 

- opłaty parkingowe, 

- usługę przewodnicką podczas zwiedzania Wiednia, 

 

Cena nie zawiera: 

- biletów wstępu: wstęp na atrakcje na Praterze od 1.5€ do 10€, metro – 33zł/os bilet 24 godzinny. 

 

Uwagi dotyczące wycieczki: 

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

- transmisje spektakli z Opery Wiedeńskiej odbywają się tylko w kwietniu, maju, czerwcu i wrześniu 

- każdy uczestnik powinien posiadać ważny dowód osobisty lub paszport 

- nocleg w pokojach wieloosobowych  

- istnieje możliwość zakwaterowania w obiekcie o wyższym standardzie za dodatkową opłatą 

- cena została przyjęta przy kursie 1€ - 4.25zł, przy zmianie kursu cena może ulec zmianie 
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BERLIN – POCZDAM – WYSPA TROPIKALNA 

 

Zwiedzanie i kąpiele 
TRASA: 

WYSPA TROPIKALNA  BERLIN  REICHSTAG  POCZDAM 

Plan wycieczki: 

 

1 Dzień: 

Przejazd do Brand. Wypoczynek i zabawa na Wyspie Tropikalnej, w największej, krytej hali na świecie 

powstał tropikalny raj. Gęsty las tropikalny, błękitne morze, laguny i piaszczyste plaże zapraszają  

do wypoczynku. Przejazd na nocleg. 

 

2 Dzień:  

Zwiedzania z przewodnikiem Berlina: Reichstag - siedziba niemieckiego parlamentu (w miarę 

możliwości wjazd windą na dach, gdzie znajduje się szklana kopuła o średnicy 38 metrów i wysokości 

23,5 metra), Brama Brandenburska – jeden z najbardziej charakterystycznych punktów miasta, 

Kolumna Zwycięstwa, Kompleks pałacowo-parkowy Charlottenburg (z zewnątrz), Plac Poczdamski na 

którym po upadku muru berlińskiego powstało nowe supernowoczesne centrum Berlina m.in.: słynne 

Sony Center, Muzeum Techniki, Kościół Pamiątkowy (Gedächtniskirche) – symbol antywojenny, ulica 

Ku'damm, Muzeum Muru Berlińskiego. 

 

3 Dzień: 

Przejazd do Poczdamu. Zwiedzanie z przewodnikiem zespołu pałacowo–parkowego Sanssouci 

(wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO) założonego pod koniec XVIII wieku przez króla 

pruskiego Fryderyka Wielkiego. Wyjazd w drogę powrotną.  
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Cena: 510 zł/os – dla grupy 45 osób + 3 opiekunów (gratis) 
 
Cena obejmuje:  

- organizację wycieczki 

- rezerwację biletów 

- przejazd autokarem klasy turystycznej 

- ubezpieczenie NNW, 

- opłata dróg i autostrad, opłaty parkingowe 

- 2 noclegi 

- wyżywienie: 2 x śniadanie; 2 x obiadokolacja 

- usługę przewodnicką w Poczdamie i w Berlinie  

- ubezpieczenie 

 

Ceny nie obejmują: 

- wejście na baseny Tropical Island od 23,5€/os. 

- ewentualne wejścia do muzeów 

 

Uwagi dotyczące wycieczki:  

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

- nocleg w pokojach wieloosobowych  

- istnieje możliwość zakwaterowania w obiekcie o wyższym standardzie za dodatkową opłatą 

- każdy uczestnik powinien posiadać ważny dowód osobisty lub paszport 

- cena została przyjęta przy kursie 1€ = 4,25zł, przy zmianie kursu cena może również się zmienić 
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RUMUNIA – 4 DNI W TRANSYLWANII 

 

W krainie Draculi 
TRASA: 

CLUJ NAPOCA  SALINA TURUDA  ALBA IULIA  BIERTAN  SIGHSHOARA  TARGU MURES  ORADEA 
 
Plan wycieczki: 

1 Dzień: Wyjazd wcześnie rano, po południu przyjazd do Cluj Napoca, zakwaterowanie w hotelu, 

obiadokolacja, wieczorny spacer po Cluj Napoca (jedna ze stolic Transylwanii), zwiedzanie: 

pozostałości murów obronnych z Basztą Krawców, Rynek Węgierski z Kościołem św. Michała, pomnik 

oraz dom narodzin króla Macieja Korwina, Rynek Rumuński z Operą i Katedrą Rumuńską, Cytadela. 
 

2 Dzień: Śniadanie. Kopalnia soli Salina Turuda - jedna z największych i najstarszych kopalni w 

Europie. Sól wydobywano tu już w czasach rzymskich. Obecnie kopalnia uznawana jest za jedną z 

większych atrakcji Rumunii. 

Alba Iulia – miasto o wyjątkowo bogatej historii sięgającej czasów rzymskich i z mnogością zabytków: 

cytadela z XVIII wieku (zbudowana na ruinach średniowiecznej twierdzy), katedra św. Michała z 

kaplicą królewską, budynek soboru Koronacyjnego, Pałac Biskupi i Pałac Książęcy.  

Biertan (UNESCO) - zwiedzanie malowniczego miasteczka saskiego z jednym z największych  

i najlepiej zachowanych kościołów obronnych. Przejazd do Shigshoary 
 

3 Dzień: Śniadanie. Sighishoara (UNESCO) - zwiedzanie miasta urodzin Drakuli: starówka z wieżą 

zegarową, kościół na wzgórzu, do którego wiodą unikalne zakryte schody, dom Drakuli, mury i baszty 

obronne. Przejazd do Targu Mures – spacer po pałac kultury, teatr narodowy, prawosławna cerkiew, 

Pałac Apolla (1820-1822), stary budynek prefektury z 1711 r. 

Przejazd do miejscowości Oradea, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. 
 

4 Dzień: Śniadanie. Oradea - zwiedzanie m. in. Catedrala barocă - największa barokowa katedra w 

Rumunii, Biserica cu Lună - wyjątkowy na miarę europejską kościół z mechanizmem zegarowym 

wskazującym fazy księżyca, Pasajul "VulturulNegru" pasaż hotelu "Czarny Orzeł", Teatr Narodowy, 

Ratusz..W drodze powrotnej zwiedzanie Sárospatak – historyczne węgierskie miasto.  
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Cena: 700zł/os – dla grupy 45 osób + 3 opiekunów (gratis) 

 

 
Cena zawiera: 

- przejazd autobusem klasy turystycznej 

- rezerwację biletów 

- ubezpieczenie KL i NNW,    

- opłata dróg i autostrad, parkingi 

- usługa pilota/przewodnika na całej trasie wycieczki 

- 3 x nocleg  

- 3 x śniadanie  

- 3 x obiadokolacja  

- bilet do kopalni soli Salina Turda 

 

Cena nie zawiera: 

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, równowartość ok. 20-50 zł (dla chętnych, w zależności 

od wybranych obiektów, płatne w LEI u pilota wycieczki) 

 

Uwagi dotyczące wycieczki:  

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

- nocleg w pokojach wieloosobowych  

- istnieje możliwość zakwaterowania w obiekcie o wyższym standardzie za dodatkową opłatą 

- każdy uczestnik powinien posiadać ważny dowód osobisty lub paszport 

- cena została przyjęta przy kursie 1€ = 4,25zł, przy zmianie kursu cena może również się zmienić
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WŁOCHY KLASYCZNIE – RZYM – 5 DNI 

 

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu 
TRASA:   

WENECJA-> PADWA -> ASYŻ-> RZYM -> WATYKAN  

Plan wycieczki: 

0 Dzień: Nocny przejazd do Włoch. 

1 Dzień: Przyjazd do Wenecji w godzinach porannych. Zwiedzanie z przewodnikiem: Plac i Placyk Św. 

Marka (serce i symbol miasta), wejście do Bazyliki Św. Marka, spacer nad Wielki Kanał i most Rialto. 

Przejazd do Padwy, zakwaterowanie w hostelu. Popołudniowy spacer po mieście: Prato della Valle, 

Ratusz, Piazza Delle Erbe, Uniwersytet, Bazylika św.Antoniego. Obiadokolacja, nocleg. 

2 Dzień:  Śniadanie, przejazd do Asyżu. Zwiedzanie: Bazylika Santa Maria degli Angeli (kolebka 

zakonu franciszkańskiego), Bazylika Św. Franciszka wraz w grobem świętego (słynna również  

z fresków Giotta), spacer przez historyczne centrum do Kościoła Św. Klary. Przejazd do Rzymu, 

zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

3 Dzień: Śniadanie. Przejazd komunikacją publiczną na audiencje generalną do Watykanu wraz  

ze zwiedzaniem Bazyliki Św. Piotra. Następnie spacer pt. Rzym Barokowy: Zamek św anioła, plac 

Navona, Panteon, fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie (ewentualnie Piazza del Popolo,  

w zależności od chęci grupy). Obiadokolacja, nocleg. 

4 Dzień: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Rzymu: Katakumby Kaliksta - starożytnych rzymskich 

katakumb, miejsca spotkań i pochówków chrześcijan. Następnie przejazd miejską komunikacją na 

Lateran - Bazylika Św. Jana Święte schody, Przejście Merulaną do Bazyliki Santa Maria Maggiore. 

Spacer pt. Rzym Starożytny: Koloseum, Forum Romanum, Fora Trajana, Kapitol, plac Wenecki. 

Obiadokolacja, wyjazd w drogę powrotną. 

5 Dzień: Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. 
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Cena: od 1100 zł + ok. 60 € / os bilety wstępów – dla grupy 45 osób + 3 opiekunów (gratis) 
 
Cena zawiera: 

- organizację wycieczki 

- rezerwację biletów 

- przejazd autokarem klasy turystycznej 

- ubezpieczenie NNW i KL 

- opłaty dróg i autostrad w kraju i zagranicą 

- wjazd do Wenecji i Padwy 

- prom do centrum Wenecji 

- bilety wstępów do zwiedzanych obiektów 

- bilet dwudniowy na komunikację miejską w Rzymie 

- zestawy słuchawkowe (wymagane przy zwiedzaniu) 

- usługę pilota podczas całej wycieczki 

- usługa przewodnicka podczas zwiedzania Wenecji 2 godz. Rzymu – 2 godz. 

- 3 x nocleg, wyżywienie: 3 x śniadanie; 4 x obiadokolacja 

 

Uwagi dotyczące wycieczki: 

- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

- nocleg w pokojach wieloosobowych 

- istnieje możliwość zakwaterowania w obiekcie o wyższym standardzie za dodatkową opłatą 

- każdy uczestnik powinien posiadać ważny dowód osobisty lub paszport 

- cena została przyjęta przy kursie 1€ = 4,25zł, przy zmianie kursu cena może również się zmienić 
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Marzysz o wycieczce gdzieś dalej? 
 

Na zamówienie możemy zorganizować 
wyjazd w dowolne miejsce w Europie 

 

Kilka przykładowych miejsc przedstawiamy 

po prawej stronie. 

 

Masz własny pomysł – nie chcesz tracić czasu na organizację? 
Znajdziemy nocleg, zarezerwujemy bilety, umówimy z przewodnikami, zamówimy wyżywienie. 

Skontaktuj się z nami, przygotujemy kalkulację. Prosimy podać wiek i ilość uczniów, 
ilość opiekunów, termin, miejsce wyjazdu oraz oczywiście kierunek wycieczki. 

mail: biuro@szewczyktravel.pl 

tel: 664 909 516, 604 992 235 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH  
PRZEZ SZEWCZYKTRAVEL CENTRUM ORGANIZACJI TURYSTYKI 

 
- Podane ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu 
cywilnego ani prawa handlowego. Ostateczna cena wycieczki zostanie wyliczona i podana dla 
konkretnej grupy w oparciu o rzeczywistą ilość uczestników, uzgodniony program, warunki 
zakwaterowania (na życzenie pokoje z łazienkami lub łazienkami na korytarzu, wielo- lub 
dwuosobowe), miejsce wyjazdu. 
- Ceny zostały skalkulowane dla grupy: 
 - przy min. 45 os płacących + 3 osoby opieki gratis 
- Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen ze względu na: 
 - zmianę ilości uczestników 
 - zmianę biletów wstępów w zwiedzanych atrakcjach 
 - zmianę kursu walut (przy wycieczkach zagranicznych) 
 - zmianę programu oraz trasy wycieczki 
- W przypadku wybranych, szczególnie popularnych tras, zalecamy złożenie zlecenia z większym 
wyprzedzeniem. Pozwoli to na dokonanie optymalnych rezerwacji miejsc noclegowych i godzin 
wejścia do zwiedzanych obiektów. 
- Przy wyjazdach zagranicznych każdy uczestnik musi posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. 
- Przedstawione programy mogą być dowolnie zmienione i modyfikowane w zależności od potrzeb  
i dodatkowych życzeń zamawiającego. 
- Oferta zostaje przyjęta do realizacji po wpłacie 30% zaliczki.  



 

Włochy 
Wenecja, Werona, Rzym

 
 

Chorwacja 
Split, Zagrzeb, Dubrownik

 
 

Francja 
Paryż

 

Serbia 
Belgrad

 
 

Litwa 
Wilno

 
 

Ukraina 
Lwów



 
 

Macie Państwo własny pomysł  
na wycieczkę? 

 

Można u nas zamówić tylko transport! 
 

Nowe, wygodne, komfortowe samochody. 
Ceny już od 3zł/km. 

 

Wyślij zapytanie  
(prosimy podać trasę, rodzaj autokaru i przybliżony termin):  

biuro@szewczyktravel.pl 
 

tel. 604 992 235, 600 202 636 www.SzewczykTravel.pl 
 

 
 56 miejsc – 2018 rok  57 miejsc – 2015 rok  95 miejsc – 2005 rok 

30 miejsc – 2016 rok  23 miejsca – 2016 rok  38 miejsc – 2000 rok 

mailto:biuro@szewczyktravel.pl
http://www.szewczyktravel.pl/

