
WYCIECZKI 
SZKOLNE

warsztaty, animacje 
i imprezy dla szkół
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Kim jesteśmy? 
Poznaliśmy się wiele lat temu w  harcerstwie. Każde z  nas pracowało 
w osobnych jednostkach, jednak ktoś kiedyś przydzielił nas do jednego 
zdania. Okazało się, że nasze połączenie było strzałem w dziesiątkę – 
sprostaliśmy wyzwaniu i od wtedy właśnie nasze drogi się nie rozstawały. 

Masa wspólnie zorganizowanych wyjazdów, obozów, eventów. Setki 
konspektów, pomysłów, godzin pracy. Po latach współpracy postano-
wiliśmy założyć Ohanę. Bo czy jest coś lepszego, niż praca wywodząca 
się z pasji?

Zdecydowaliśmy się założyć firmę, aby była ona od podstaw „nasza” 
– niosła ze sobą wartości, które wyznajemy, edukowała w sposób cie-
kawy i atrakcyjny dla dzieci i młodzieży, pozwalała tworzyć wycieczki, na 
które my chcielibyśmy jeździć za czasów szkolnych, i wyjazdy dla osób 
dorosłych, na które sami chcielibyśmy zostać zabrani.
Jesteśmy dla Was - otwarci na nowe propozycje i pomysły, i bardzo 
chętni do współpracy!

Szanowni Państwo,
katalog, który trzymają Państwo w  rękach, zawiera wiele różnych 
propozycji wycieczek. Są to wyjazdy popularne i  cenione wśród 
naszych uczestników, ale także wiele nowych i  nieszablonowych 
propozycji. Z  całą pewnością możemy powiedzieć, że znajdą tu 
Państwo coś dla siebie i  swojej klasy! Jeśli jednak mają Państwo 
swój pomysł na wycieczkę, lub chcieliby Państwo zmodyfikować 
podane programy - prosimy o kontakt, są to tylko propozycje.

Mateusz
Tel. :  (0048) 513 754 669 

Monika 
Tel. :  (0048) 665 372 506

Kontakt

www.ohana.com.pl
biuro@ohana.com.pl

facebook.com/agency.ohana
instagram agency.ohana
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Program Ceny 
Każdą z  naszych wycieczek cechuje indy-
widualność i  kreatywność. Nasze programy 
dostosowujemy zawsze do wieku uczestników. 
Przed podpisaniem umowy przygotowujemy 
zawsze indywidualną propozycje zgodną 
z  Państwa oczekiwaniami. Jesteśmy otwarci 
na propozycje nowych i ciekawych miejsc. 
Zależy nam także na aktywnym zwiedzaniu, 
dlatego zawsze proponujemy zamianę stan-
dardowego zwiedzania z  przewodnikiem na 
angażującą grę miejską!

Ponadto do programów wycieczek mogą Pań-
stwo dobrać całkowicie bezpłatnie: 

• zajęcia team buildingowe (integracyjne)
• tańce integracyjne 
• grę terenową
• wieczór gier planszowych
• rozgrzewkę poranną (zumba/biegi/  

/gimnastyka)
• wieczorną dyskotekę 
• wieczorny spacer po okolicy

lub za niewielką opłatą: 
• ognisko z kiełbaskami 

• wybrane warsztaty kreatywne z naszej 
oferty 

Wszystkie nasze oferty zostały skalkulowane 
dla trzech grup ilościowych, jednak jeśli chcie-
liby Państwo pojechać większą lub mniejszą 
grupą - prosimy o kontakt, dla nas nie ma za 
małej liczby osób! Na każdych 15 uczestników 
przypada jeden opiekun bezpłatnie, rozumie-
my jednak sytuacje jeśli w  grupie zdarzy się 
osoba niepełnosprawna lub inne wyjątkowe 
okoliczności - wtedy liczba opiekunów może 
się zwiększyć zgodnie z ustaleniami. 
W cenę każdej wycieczki wliczone są wszystkie 
koszty:
• przejazd autokarem
• opieka pilota i animatorów 

• ubezpieczenie NNW 

• organizacja wszystkich zajęć programo-
wych 

• bilety, wejściówki, opłaty za przewodników

• wyżywienie zgodnie z programem wycieczki 

• pakiet gadżetów dla każdego uczestnika 

• mini przewodnik turystyczny o miejscach 
odwiedzanych w czasie wycieczki 

• zakwaterowanie z zachowaniem wyższego 
standardu 

Piloci 
i Animatorzy 

Transport 
i zakwaterowanie

Cenimy stałą 
współpracę

Rezerwacja 
wycieczki 

To właśnie oni są naszą najmocniejszą stro-
ną. Stawiamy na młodych ludzi z  pasją. 
Wiemy jak ważna jest atmosfera w  czasie 
wycieczki, dlatego zawsze staramy się za-
dbać o  to, żeby nasi uczestnicy wrócili nie 
tylko bogatsi w  wiedzę ale także doświad-
czenia i emocje. Nasi animatorzy wiedzą jak 
zintegrować grupę zarówno licealistów jak 
i przedszkolaków. To właśnie dzięki naszemu 
zespołowi możemy powiedzieć, że nasze wy-
cieczki są niepowtarzalne! 

Na nasze wycieczki jeździmy komfortowymi 
autokarami wyposażonymi w WC. Nasi kierow-
cy to ludzie z doświadczeniem i uśmiechem na 
ustach. Zawsze dbamy o standard zakwatero-
wania, korzystamy ze sprawdzonych ośrodków 
i hoteli. Uczestnicy są zakwaterowani w poko-
jach maksymalnie 5 osobowych, zawsze wy-
posażonych w łazienkę.

Zależy nam na stałych klientach. Jest nam 
niezmiernie miło widzieć uśmiech na twarzach 
uczestników pamiętających nas z poprzedniej 
wycieczki. Dlatego zachęcamy Państwa do 
wzięcia udziału w  naszym programie lojalno-
ściowym - już za cztery wycieczki proponuje-
my bezpłatne warsztaty. Szczegóły na stronie 
www.ohana.com.pl

Posiadamy wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki Województwa Mazowieckiego o numerze 
22545 a także turystyczną gwarancję ubezpieczeniową w firmie SIGNAL IDUAN. 

Najpierw wspólnie z Państwem ustalimy wszyst-
kie szczegóły wycieczki. Następnie przygotujemy 
umowę wraz z  warunkami uczestnictwa, jeśli 
wszystko się zgadza - umowa zostaje podpisa-
na przez dwie strony. Pozostaje wpłata zaliczki 
i w późniejszym terminie reszty kwoty. 
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Wiemy jak ważna jest 
atmosfera w czasie wycieczki, 
dlatego zawsze staramy 
się zadbać o to, żeby nasi 
uczestnicy wrócili nie tylko 
bogatsi w wiedzę ale także 
doświadczenia i emocje.
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Wycieczki jednodniowe
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Kampinoski Park Narodowy 

to świetny pomysł na wycieczkę 
w  pobliżu Warszawy. W  grani-
cach parku znajdują się rozległe 
obszary Puszczy Kampinoskiej, 
położone w  pradolinie Wisły.  
Podczas spaceru będziemy 
mieli okazję zobaczyć bardzo 
zróżnicowaną przyrodę w stanie 
nienaruszonym przez człowieka. 

Program:
• Muzeum Kampinoskiego 

Parku Narodowego – wystawa 
plenerowa

• zwiedzanie z przewodnikiem 
KPN

• skansen budownictwa 
puszczańskiego

• ścieżka dydaktyczna „Skrajem 
Puszczy” z wieżą widokową

• zajęcia terenowe 
z rozpoznawania śladów 
zwierząt 

• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• zabawy terenowe 

z wykorzystaniem kompasów 
i azymutów

Cena:

26-35 osób  – 85 zł/os.
36-42 osób  – 75 zł/os.
43-47 osób – 65 zł/os.

Wycieczka w  proponowa-
nym programie przewiduje rajd 
pieszy po Puszczy Kampinoskiej 
-jest to dobry sposób na inte-
grację klasy. Puszcza pomimo 
tego, że sąsiaduje z  Warszawą, 
posiada nienaruszoną przez 
człowieka florę. Miejscem koń-
cowym naszego rajdu będzie 
cmentarz w  Palmirach – sta-
nowić to będzie bardzo ważne 
uzupełnienie wiedzy historycznej 
i  patriotycznej. Na zakończenie 
wszyscy razem spędzimy czas 
przy ognisku.

Program:
• rajd terenowy – do wyboru 

trasa: 5, 10 lub 15 km
• warsztaty z posługiwania się 

mapą
• zajęcia z poruszania się po 

szlakach turystycznych
• muzeum – miejsce pamięci 

Palmiry
• spacer po Cmentarzu 

Wojennym w Palmirach
• ognisko z kiełbaskami
• gra terenowa – historia 

w pigułce

Cena:

26-35 osób – 85 zł/os.
36-42 osób  – 75 zł/os.
43-47 osób  – 65 zł/os.

 
Jedyne tak ie  mie jsce 

w  Polsce. Ponad 60 różnorod-
nych atrakcji dla dzieci i  doro-
słych. Farma Iluzji jest miejscem, 
do którego każdy powinien się 
wybrać. Już od samego wejścia 
zachwyca nas swoim klimatem. 
Ogromna różnorodność atrakcji  
sprawia, że dzień spędzony na 
Farmie pozostanie w  naszej 
pamięci na długo.

Program:
• zwiedzanie Farmy Iluzji 

i wszystkich jego atrakcji 
(latająca chata tajemnic, 
zakręcony domek, tunel 
zapomnienia, karuzela 
łańcuchowa, pokój Amesa, 
labirynt luster i wiele innych) 

• park linowy
• park trampolin
• strefa doświadczeń
• ognisko z kiełbaskami

Cena:

26-35 osób  – 135 zł/os.
36-42 osób  – 125 zł/os.
43-47 osób – 115 zł/os.

Możliwość dobrania do programu warsz-
tatów tematycznych/rękodzielniczych 
(m.in. pieczenie chleba, wyrób sztucznych 
kwiatów, robienie palm kampinoskich, le-
pienie z  gliny, frotaż, drugie życie dziani-
ny) - dopłata w zależności od ilości osób.

Kampinoski Park
Narodowy

Zamieńmy spacer 
w przygodę
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Rajd Palmiry Farma Iluzji

Wzruszająca lekcja 
historii

Magia na wyciągnięcie 
ręki

Dla wycieczek na terenie Twierdzy Modlin 
przygotowaliśmy trzy propozycje programowe:

1. Zwiedzanie
Program zwiedzania Twierdzy Modlin z przewodnikiem 
obejmuje następujące obiekty:
• Działobitnia Gen. Dehna
• Schron Pułkownika Piętki (zwiedzanie budowli 

podziemnej - chodnika kontrminowego 
zamieszkałego przez nietoperze - konieczność 
posiadania własnej latarki)

• Korona Utracka,
• Reduta Napoleona,
• Stara Prochownia,
• ognisko z pieczeniem kiełbasek

Opcjonalnie: Cytadela i wieża widokowa - dodatkowo 
płatne 10zł/osoba

Cena:

26-35 osób  – 120 zł/os.
36-42 osób  – 105 zł/os.
43-47 osób  – 90 zł/os.

2. Przygoda
• Część historyczno-krajobrazowa  - zwiedzanie 

obiektu wraz z przewodnikiem, wszystkie obiekty 
jak w programie „zwiedzanie”

• część przygodowa
• zawody strzeleckie 
• gra terenowa z mapami (po podziemiach, 

w grupach)
• ognisko z kiełbaskami

Nauka poprzez zabawę
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Twierdza Modlin

3. Manewry

• Część historyczno-krajobrazowa  - zwiedzanie 
obiektu wraz z przewodnikiem, wszystkie obiekty 
jak w programie „zwiedzanie”

• Gra oparta o tzw. podchody. Uczestnicy, 
podzieleni na równoliczne zespoły, muszą 
odnajdywać wskazówki ukryte na terenie frontu 
poligonalnego. Utrudnieniem są łamigłówki i szyfry 
oraz stanowiska sportowe,  których przejście 
i rozwiązanie prowadzi do następnych wskazówek. 
Na końcu czeka skarb, jego forma i koszt do 
ustalenia.

Proponowane stanowiska:
 → Strzelec wyborowy - uczestnicy, pod okiem 
instruktorów, strzelają do tarczy z karabinków 
sprężynowych lub gazowych (tzw. wiatrówki).

 → Skażenie chemiczne - uczestnicy zostają związani 
ze sobą i mają zawiązane oczy. Następnie muszą 
przejść przez „labirynt”, słuchając wskazówek 
wybranego lidera. Nie mogą dotknąć ścianek, 
które stanowią taśmy. Za dotknięcie taśm 
doliczane są karne sekundy.

• Pole minowe - Wszyscy uczestnicy muszą w jak 
najkrótszym czasie pokonać wyznaczony odcinek, 
nie mogą jednak dotykać ziemi. Poruszają się po 
skrzyniach. Trudność polega na tym, że jest tyle 
skrzyń, ilu uczestników, muszą więc podawać je 
sobie, aby poruszać się dalej.

 → Zadania logiczne
• wręczenie nagród
• ognisko z kiełbaskami

Cena:

26-35 osób – 180 zł/os.
36-42 osób – 160 zł/os.
43-47 osób – 145 zł/os.

Cena:

26-35 osób – 165 zł/os.
36-42 osób – 150 zł/os.
43-47 osób  – 135 zł/os.
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Wycieczka do największego na całym Mazowszu 

parku linowego wieść będzie przez 7 tras liczących 
w sumie 1100 metrów, oraz aż 138 zaskakujących 
przeszkód. Park jest znakomicie wkomponowany 
w  krajobraz przyrodniczy okolicy oraz w  klimat 
i historię miejsca. Został zbudowany na natural-
nym drzewostanie i  jest malowniczo ulokowany 
w sercu Puszczy Kampinoskiej. Wycieczka będzie 
prawdziwą przygodą i świetną integracją klasy!

 
Dzieci 6-12 lat: 
• park linowy -do wyboru 2 z 3 tras (Młody Akrobata, 

Mały Magik, Wesoły Klaun)
• zwiedzanie wystawy sztuki cyrkowej
• rajd samochodzikami elektrycznymi
• mini golf
• wejście do Krainy Dmuchańców
• animacje cyrkowe
• ciepły posiłek (hot-dogi lub nugettsy z frytkami)

Cena:

26-35 osób  – 130 zł/os.
36-42 osób – 115 zł/os.
43-47 osób – 105 zł/os.

Młodzież powyżej 12 lat:
• park linowy – nielimitowane wejścia na wszystkie 

trasy
• zwiedzanie wystawy sztuki cyrkowej
• mini golf
• wejście na dmuchańce 
• ciepły posiłek i woda (burgery z frytkami)

Cena:

26-35 osób – 150 zł/os.
36-42 osób – 135 zł/os.
43-47 osób – 125 zł/os.

 
Ze względu na bliskie sąsiedztwo Puszczy 

Kampinoskiej Muzeum Kolei Wąskotorowej w So-
chaczewie jest wyjątkowo atrakcyjnym miejscem 
do przeprowadzenia wyjazdowej lekcji muzealnej. 
Po zwiedzaniu muzeum, uczniowie udadzą się do 
puszczy oraz do Tułowic. 

Program z przejazdem kolejką:
• zwiedzanie Muzeum Kolejki Wąskotorowej 

z przewodnikiem
• przejazd pociągiem retro do Puszczy Kampinoskiej 

oraz do Tułowic
• zajęcia edukacyjne w pociągu
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• gry i zabawy o tematyce kolejnictwa

Cena:

26-35 osób  – 80 zł/os.
36-42 osób – 70 zł/os.
43-47 osób – 60 zł/os.

Program bez przejazdu kolejką:
• zwiedzanie muzealnego skansenu
• lekcja w zabytkowym wagonie osobowym
• zajęcia z kolei w sali edukacyjnej
• ognisko z kiełbaskami w muzealnym skansenie
• gra muzealna w skansenie – przyroda na 

wyciągnięcie ręki

Cena:

26-35 osób – 70 zł/os.
36-42 osób – 60 zł/os.
43-47 osób – 50 zł/os.

Park Rozrywki
w Julinku

Muzeum Kolejki 
Wąskotorowej

Podniebny cyrk Klasa szkolna w kolejce
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Zwiedzanie zabytków Lublina 
to fascynująca podróż przez 
stulecia.  Zamek Lubelski, 
wspaniałe kamienice i  zaułki 
zachęcają do pozostania na 
dłużej w mieście. Ślady i wpływ   
wielokulturowość miasta uka-
zuje architektura i miejsca, które 
trzeba zobaczyć, by poznać 
duszę tego miejsca. Podczas 
naszej wycieczki odwiedzimy 
wszystkie najbardziej reprezen-
tacyjne obiekty. 

Zwiedzenie z  przewodnikiem 
Starego Miasta:
• Wzgórze Zamkowe z Zamkiem 

Lubelskim
• Brama Grodzka
• Rynek
• Brama Krakowska
• Archikatedra
• taras widokowy na baszcie 

zamkowej 
• obiad na terenie Lublina

Dla dzieci proponujemy szlak 
legend Lublina - podczas zwie-
dzania poznamy tajemnicze 
i niesamowite historie związane 
Lublinem, m.in. legendy o Czar-
ciej Łapie, o  Leszku Czarnym, 
o  relikwiach Drzewa Krzyża 
Świętego, o  Ojcu Ruszlu i  o  ka-
mieniu nieszczęść.

Cena:

26-35 osób – 165 zł/os.
36-42 osób – 140 zł/os.
43-47 osób – 125 zł/os.

Stacja Grawitacja to jeden 
z  najatrakcyjniejszych parków 
trampolin w  Polsce.  Dostarcza 
wszystkim uczestnikom radości 
i rozrywki. Wycieczka łączy edu-
kację  z aktywnością sportową! 
Spędź dzień na sportowo – 
sprawdź swoje siły na ściankach 
wspinaczkowych, trampolinach 
czy parku linowym. Zmierz się 
ze znajomymi, przećwicz swoją 
kondycję, sprawdź, jak wysoko 
jesteś w  stanie wyskoczyć. 
Zapraszamy na wycieczkę, na 
której nie da się nudzić!

Program:
• park trampolin
• tor Ninja
• ścianka wspinaczkowa
• park linowy
• Happy Climb
• ognisko z kiełbaskami 

Cena:

26-35 osób – 110 zł/os.
36-42 osób – 100 zł/os.
43-47 osób – 90 zł/os.

Lublin

Historia Koziego Grodu

Stacja 
grawitacja

Oszukaj Newtona!
 
Kolorowe, przypominające 

małe dzieła sztuki, głównie 
służyły do dekoracji chałup 
wiejskich. Mowa oczywiście 
o  znanych na całym świecie 
wycinankach, które ucznio-
wie będą mogli wykonać na 
warsztatach podczas wycieczki 
do Łowicza. Zwiedzą także 
Muzeum oraz sąsiadujący z nim 
skansen.  Następnie udamy się 
do Pałacu w  Nieborowie, gdzie 
dzieci sprawdzą swoją wiedzę 
o  Łowiczu podczas terenowej 
gry strategicznej.

Program:
• zwiedzanie z przewodnikiem 

Muzeum w Łowiczu
• warsztaty z łowickich 

wycinanek*
• zwiedzanie Skansenu Ziemi 

Łowickiej w Murzycach
• zwiedzanie Pałacu 

w Nieborowie
• gra terenowa na terenie 

dawnego majątku ziemskiego 
w Nieborowie

• obiad na terenie Łowicza

*istnieje możliwość wyboru 
tematu warsztatów z  listy pro-
pozycji podanych przez Muzeum

Cena:

26-35 osób – 165 zł/os.
36-42 osób – 140 zł/os.
43-47 osób – 125 zł/os.

Łowicz 
i Nieborów

Folklorowe królestwo
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To jedyne niepowtarzalne miejsce w  Europie, 
gdzie możesz zapoznać się z codziennym życiem 
Afrykanów, kulturą i  sztuką. Powstało, aby przy-
bliżyć kontynent afrykański ludziom ciekawym 
świata poprzez poznanie takich dziedzin życia jak: 
muzyka, sztuka, taniec, języki, tradycje, historia 
i kuchnia.

Program:
• pokaz zagrody i zbiorów w Afrykańskim Centrum
• nauka gry na instrumentach afrykańskich 
• zwiedzanie Muzeum Afrykańskiego 
• strzelanie z łuku do celu
• wykonanie afrykańskich masek
• nauka podstawowych słów w języku suahili
• noszenie koszy na głowie
• przejście mostem linowym wśród drzew i nad 

wodą
• warsztaty o zwierzętach
• ognisko z kiełbaskami
• poszukiwanie skarbów z mapą – gra na orientację 

w terenie
• przejażdżka ciuchcią –„Mombasa Express”

Cena:

26-35 osób – 180 zł/os.
36-42 osób – 160 zł/os.
43-47 osób – 145 zł/os.

Wioska afrykańska

W wiosce kuanjamo

Łódź to ważny ośrodek akademicki, kulturalny 
i  przemysłowy. Większości znana jest przede 
wszystkim jako stolica polskiego filmu i  kine-
matografii. Miejsc do zwiedzenia w  tym mieście 
jest tyle, że nie sposób udać się do wszystkich 
w czasie jednej wycieczki – uczniowie sami mogą 
wybrać, czy chcą, aby film był głównym motywem 
wyjazdu, czy może raczej stawiają na ośrodek 
typu discovery center, w  którym nauka nie ma 
tajemnic. Tam nawet najbardziej skomplikowane 
zagadnienia wydają się proste. Wycieczka do 
Łodzi, w każdej konfiguracji programowej, będzie 
naprawdę niesamowita! 

Program:
• zwiedzanie Muzeum Kinematografii 

z przewodnikiem
• filmowa lekcja muzealna w Muzeum 

Kinematografii
• spacer ulicą Piotrkowską
• manufaktura łódzka
• obiad w Łodzi

Istnieje możliwość zamiany filmowej lekcji 
muzealnej na wizytę w Eksperymentarium 
– Interaktywnym Centrum Naukowym
lub na wycieczkę śladem łódzkich murali
lub na wizytę w Arena Laser Games

Cena:

26-35 osób – 180 zł/os.
36-42 osób – 160 zł/os.
43-47 osób – 145 zł/os.

Łódź

Polskie Hollywood
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Położony w  dolinie rzeki 
Kamiennej Jura Park Bałtów 
jest jednym z  ciekawszych 
miejsc na mapie Polski. Modele 
prehistorycznych organizmów, 
które można podziwiać w parku 
wykonane zostały z wielką dba-
łością o  szczegóły oraz w  zgo-
dzie z najnowszymi odkryciami. 
Wędrówka przez Jura Park, 
to doskonała lekcja, będąca 
uzupełnieniem szkolnych zajęć 
przyrody, biologii i geografii.

Program:
• Jura Park – wędrówka 

z przewodnikiem
• Prehistoryczne Oceanarium
• Kino Emocji Cinema 5D
• Warsztaty paleontologiczne 

- preparowanie z gipsowego  
bloku „szkieletu” dinozaura 
uzupełnione komentarzem 
odsłaniającym tajniki pracy 
paleontologa 

• obiad w Bałtowie

Cena:

26-35 osób – 180 zł/os.
36-42 osób – 160 zł/os.
43-47 osób – 145 zł/os.

Kuchnia i kultura jedzenia sta-
nowią ważny element naszej kul-
tury. Pod kierunkiem zamkowego 
Mistrza Kelnerstwa dowiemy się, 
jak należy zachować się przy 
stole, spożywać posiłki, korzystać 
z  zastawy stołowej. Następnie 
podczas obiadu wykorzystać 
będziemy mogli zdobyte umie-
jętności w praktyce.

Program:
• historia polskiej kuchni
• zapoznanie z zasadami 

zachowywania się przy stole
• spożywanie posiłków, picie 

napojów – wykład i ćwiczenia
• trzydaniowy obiad w zamkowej 

restauracji
• zwiedzanie zamkowej wieży
• spacer po zabytkowym rynku 

Pułtuska
• rejs zamkowymi gondolami po 

rzece Narew

Cena:

26-35 osób – 150 zł/os.
36-42 osób – 130 zł/os.
43-47 osób – 120 zł/os.

Bałtów

Polski Jurrasic Park

Pułtusk

Savoir-vivre

S a n d o m i e r z  k o j a r z y m y 
przede wszystkim z telewizyjnym 
serialem „Ojciec Mateusz”, ale 
mało kto wie, że nazywany jest 
on małym Rzymem, dlaczego? 
Na to i  więcej pytań odpowie 
Wam nasz przewodnik podczas 
krajoznawczej wycieczki po 
Sandomierzu. A  może sami 
znajdziecie odpowiedź? Swoją 
wiedzą będziecie się mogli 
wykazać podczas gry terenowej 
z nagrodami!

Program:
• Podziemna Trasa Turystyczna 
• zwiedzanie melexem 

Sandomierza 
• Starówka, Rynek, Ratusz
• Brama Opatowska 
• wąwóz lessowy
• Collegium-Gostomanium
• dom Długosza
• edukacyjna gra miejska 

ulicami Sandomierza
• Muzeum Ojca Mateusza

Cena:

26-35 osób – 185 zł/os.
36-42 osób – 165 zł/os.
43-47 osób – 150 zł/os.

Możliwość dokupienia rejsu 
statkiem po Wiśle w  cenie 11zł/
osoby

Sandomierz

Świat Ojca Mateusza
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Czy wiecie, że słynny Bulwar 
Filadelfijski w Toruniu został tak 
nazwany w ramach współpracy 
z odległym amerykańskim mia-
stem, z kolei w Filadelfii znajduje 
się plac nazywany Toruńskim 
Trójkątem? A  może zaintere-
suje Was tajemnica wypieku 
niepowtarzalnych toruńskich 
pierników? Możemy Wam 
zdradzić, że jest związana nie 
tylko z 700-letnimi recepturami, 
ale także z  jedynym w  swoim 
rodzaju miodem, zbieranym 
tylko nad Wisłą w  okolicach 
miasta. Czym jeszcze zaskoczy 
nas miasto Mikołaja Kopernika? 
Przekonajcie się sami podczas 
naszej wycieczki!

Program:
• zwiedzanie Torunia 

z przewodnikiem
• wizyta w Domu Legend 

Toruńskich
• wizyta w Planetarium – 

kosmiczny seans na sali 
• Żywe Muzeum Piernika – 

robienie własnych pierników
• obiad na terenie Torunia

Cena:

26-35 osób – 215 zł/os.
36-42 osób – 185 zł/os.
43-47 osób – 170 zł/os.

Jeśli słyszymy o  kopalni soli, 
przeważnie pierwszą myślą, 
jaka przychodzi nam do głowy 
jest Wieliczka. Mało kto wie, że 
całkiem niedaleko Warszawy 
znajdziemy nie mniej ciekawą 
kopalnie soli w Kłodawie. Wydo-
bywana tam sól została swego 
czasu nazwana „pierwiastkiem 
życia”. Wycieczka przybliży nam 
wiedzę na temat geologii i za-
pewni niezapomniane wrażenia 
(np. podczas zjazdu windą 
z prędkością 6 m/s). Elementem 
integrującym klasę i  będącym 
świetną zabawą są Termy Unie-
jów - jest to miejsce, w  którym 
każdy znajdzie coś dla siebie. 
A wybierać można spośród: pły-
walni, gorących solanek, basenu 
i komory lodowej, zjeżdżalni, dysz, 
jacuzzi i innych atrakcji wodnych.

Program:
• zwiedzanie kopalni soli w Kłodawie
• prelekcja na temat historii 

powstania złóż kłodawskich
• zjazd windą na poziom 600 m 

pod powierzchnią ziemi
• przejście wyrobiskami 

korytarzowymi do podziemnej 
kaplicy

• obejrzenie wyeksploatowanych 
komór solnych 

• termy Uniejów

• obiad w Uniejowie lub Kłodawie

Cena:

26-35 osób – 210 zł/os.
36-42 osób – 185 zł/os.
43-47 osób – 165 zł/os.

Toruń

Legendy, pierniki 
i Kopernik

Kopalnia soli 
w Kłodawie

Magia nie tylko 
w Wieliczce

Kazimierz Dolny jest prawdzi-
wą gratką, jednym z najcenniej-
szych i  najbardziej urokliwych 
miejsc w  Polsce. Nazywany 
często miastem miłości i sztuki. 
Do Kazimierza przyjeżdżali ar-
tyści znani w kraju i za granicą, 
m.in. Agnieszka Osiecka, Marek 
Hłasko. Na pierwsze po ślubie 
wakacje zabrał tu żonę Danutę 
Marek Grechuta (o  czym po-
wstała później piosenka „Perła 
między wzgórzami”). Zobaczmy 
zatem wspólnie tę perełkę - 
nasz przewodnik zabierze Was 
w  najciekawsze miejsca Kazi-
mierza i okolic.

Program:
• spacer po rynku
• zwiedzanie Kazimierza 

z przewodnikiem/gra 
edukacyjna, terenowa, 
z podziałem na grupy:

• ruiny zamku Kazimierza 
Wielkiego, baszta

• Kościół Farny
• zamek Kazimierza Wielkiego
• Góra Trzech Krzyży
• spacer po wąwozach 

lessowych
• rejs statkiem po Wiśle
• ognisko z pieczeniem kiełbasek

Cena:

26-35 osób – 165 zł/os.
36-42 osób – 140 zł/os.
43-47 osób – 125 zł/os.

Kazimierz Dolny

Perła między 
wzgórzami
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Chętnie dostosujemy 
program do Państwa 
oczekiwań. Możemy 
zamienić zwiedzanie na 
edukacyjną grę miejską lub 
zorganizować na wycieczce 
wybrane warsztaty 
(oferta warsztatów s. 42)
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Wrocław Toruń

 
Nazywany Wenecją Półno-

cy, jest 5 miastem w  Europie 
pod względem ilości mostów 
i kładek (ponad 120 mostów na 
terenie miasta). Był też okrzyk-
nięty Europejską Stolicą Kultury 
2016. Wrocław zaskakuje nas 
wieloma rzeczami. Jeśli chcecie 
poczuć jego klimat i dowiedzieć 
się gdzie powstała najstarsza 
restauracji w Europie, wybierzcie 
się na naszą wycieczkę! 

Program:
• zwiedzanie Wrocławia 

z przewodnikiem (do wyboru 
trasa zabytkowa lub szlakiem 
krasnali)

• edukacyjna gra miejska
• Hydropolis
• MovieGate
• Wrocławskie ZOO z Afrykarium

Cena:

25-35 osób – 380 zł/os.
36-42 osób – 360 zł/os.
43-47 osób – 335 zł /os.

Czy wiecie, że słynny Bulwar 
Filadelfijski w Toruniu został tak 
nazwany w ramach współpra-
cy z  odległym amerykańskim 
miastem, z  kolei w  Filadelfii 
znajduje się plac nazywany 
Toruńskim Trójkątem? A  może 
zainteresuje Was tajemnica 
w ypieku niepow tarzalnych 
toruńskich pierników? Możemy 
Wam zdradzić, że jest związana 
nie tylko z  700-letnimi recep-
turami, ale także z  jedynym 
w  swoim rodzaju miodem, 
zbieranym tylko nad Wisłą 
w  okolicach miasta. Czym 
jeszcze zaskoczy nas miasto 
Mikołaja Kopernika? Przeko-
najcie się sami podczas naszej 
wycieczki! 

Program:
• zwiedzanie Torunia 

z przewodnikiem 
• wizyta w Domu Legend 

Toruńskich 
• wizyta w Planetarium – 

kosmiczny seans na sali  
• Baza Mars – wystawa 

interaktywna
• Żywe Muzeum Piernika – 

robienie własnych pierników 

Cena:

26-35 osób – 360 zł/os.
36-42 osób – 325 zł/os.
43-47 osób - 295 zł/os.

Wenecja północy Legendy, pierniki 
i Kopernik 

Poznań & Konin

Rogale 
świętomarcińskie

Toruń ma swoje pierniki, Wa-
dowice – kremówki, a Poznań – 
rogale. To one wraz z Koziołkami 
stukającymi się o  północy są 
głównymi rzeczami, z  którymi 
kojarzono to miasto. Zwiedzimy 
stolicę Wielkopolski,  naszą 
wiedzę sprawdzimy podczas 
gry terenowej, a  także od-
wiedzimy Rogalowe Muzeum, 
gdzie zobaczymy, jak powstają 
poznańskie przysmaki od A  do 
Z. Odwiedzimy także Park Makiet 
w Koninie, gdzie czeka około 50 
różnych makiet o  charakterze 
edukacyjnym i  rozrywkowym. 
Przedstawiają one sceny 
z  popularnych filmów, obrazy 
z historii Polski, świata i Konina. 
Niektóre z nich są interaktywne, 
a każda oryginalna i niezwykła.

Program:
• spacer po Starym Rynku
• zwiedzanie Poznania (Ratusz 

i koziołki Poznański, Ostrów 
Tumski, Cytadela)

• edukacyjna gra miejska 
• Rogalowe Muzeum - pokazy 

rogalowe
• Mikroskala w Koninie – 

zwiedzanie
• warsztaty w Mikroskali

Cena:

25-35 osób – 385 zł/os.
36-42 osób – 325 zł/os.
43-47 osób – 295 zł/os.

Kraków

Do wycieczek na terenie Krakowa 
przygotowaliśmy trzy propozycje 
programowe:

1. Kraków – zwiedzanie
Sukiennice, kościół Mariacki, 

Brama Floriańska, katedra 
na Wawelu, Barbakan -każdy 
krakowski zabytek kryje w sobie 
historię i  tajemnicę, o  której 
wcześniej mogłeś nie słyszeć. 
Wycieczka po Krakowie będzie 
fascynującą podróżą do prze-
szłości. Niesamowicie tajem-
nicze muzeum historii Krakowa 
w  podziemiach rynku będzie 
prawdziwym powrotem do prze-
szłości Dla rządnych przygody 
przewidzieliśmy grę terenową 
z użyciem map i kompasów.

Program:
• zwiedzanie Krakowa 

z przewodnikiem (Bazylika 
Mariacka, Rynek Główny, 
Sukiennice, Brama Floriańska, 
Barbakan, pl. Matejki 
z pomnikiem grunwaldzkim, 
zakup pamiątek)

• HistoryLand (miejsce, gdzie za 
pomocą makiet z popularnych 
klocków LEGO zaprezentowano 
ważne wydarzenia i miejsca 
historyczne, to alternatywa dla 
wizyt w tradycyjnych muzeach.

• edukacyjna gra terenowa
• opcjonalnie dyskoteka lub 

ognisko z kiełbaskami.

Cena:

25-35 osób – 355 zł/os.
36-42 osób – 310 zł/os.
43-47 osób – 285 zł/os.

2. Kraków & Energylandia
Energylandia to największy 

park rozrywki w  Polsce, oferu-
jący kilkadziesiąt atrakcji, które 
znajdują się na obszarze 26 
hektarów. W  parku znajdziemy 
tysiące atrakcji dla wszystkich 
grup wiekowych, dla starszych 
idealna będzie strefa ekstre-
malna, a dla najmniejszych 
uczestników - familijna. Zabawa 
w  Energylandii będzie pełnym 
emocji powrotem do współcze-
sności po wycieczce w niezwy-
kłą przeszłość Krakowa.

Program:
• zwiedzanie Krakowa 

z przewodnikiem (Bazylika 
Mariacka, Rynek Główny, 
Sukiennice, Brama Floriańska, 
Barbakan, pl. Matejki 
z pomnikiem grunwaldzkim, 
zakup pamiątek)

• edukacyjna gra terenowa
• wizyta w parku rozrywki 

Energylandia w Zatorze

Cena:

25-35 osób – 405 zł/os.
36-42 osób – 355 zł/os.
43-47 osób – 320 zł/os. 

Licealiści dopłata +30 zł (wyni-
kająca z  różnicy w  cenie biletu 
do Energylandii)

3. Kraków & Wieliczka
Kopalnia soli w Wieliczce liczy 

9 poziomów i  sięga do głębo-
kości 327 metrów – pod ziemią 
można by było ukryć całą wieżę 
Eiffla! Zwiedzając kopalnie od-
wiedzimy m.in. Kaplicę Świętej 
Kingi czy Komorę Kazimierza 
Wielkiego. Prawdziwą i  nieba-
nalną przygodą będzie nocleg 
w  Komorze Słowackiego 125 
metrów pod ziemią!

Program:
• zwiedzanie Kopalni Soli wraz 

z przewodnikiem (do wyboru 
trasa turystyczna lub górnicza) 

• nocleg w Kopalni (wraz 
z kolacją i śniadaniem) 

• zwiedzanie Krakowa 
z przewodnikiem (Bazylika 
Mariacka, Rynek Główny, 
Sukiennice, Brama Floriańska, 
Barbakan, pl. Matejki 
z pomnikiem grunwaldzkim, 
zakup pamiątek)

Cena:

25-35 osób – 355 zł/os.
36-42 osób – 320 zł/os.
43-47 osób – 295 zł/os. 
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Sandomierz & Ostrowiec 
Świętokrzyski

Góry Świętokrzyskie 
& Kielce

Program:
• Zwiedzanie miasta Sandomierz, część zwiedzania 

Melaxem – Starówka, Brama Opatowska, Kościół 
św.Ducha, Podziemna Trasa Turystyczna, Rynek, 
Ratusz, Collegium Gostomianum, Dom Długosza, 
Katedra, Wąwóz Królowej Jadwigi, Bulwar n/
Wisłą, Zamek, Kościół św. Jakuba, Ucho Igielne, 
Synagoga, Kościół św. Michała trwa to 1 h

• Spacer lessowym Wąwozem
• Edukacyjna Gra miejska ulicami Sandomierza
• Muzeum Ojca Mateusza
• Wizyta w Muzeum archeologicznym i rezerwacie 

krzemionki. Warsztaty

Dnia drugiego udamy się do Rezerwatu „Krze-
mionka” w Ostrowie Świętokrzyskim

Warsztaty archeologiczne pt. „W neolitycznej 
osadzie” odbywają się w zrekonstruowanej wiosce 
prahistorycznej, na świeżym powietrzu i w odtwo-
rzonych zabudowaniach mieszkalnych ludności 
epoki kamienia i wczesnej epoki brązu. Po wejściu 
na teren wioski archeolodzy krótko wprowadzają 
dzieci w świat pradziejów, po czym rozpoczynają 
wycieczkę po rekonstrukcji osady podchodząc 
kolejno do wcześniej zaaranżowanych stanowisk 
tematycznych takich jak garncarstwo, zdobywa-
nie i przygotowywanie pożywienia oraz wytop i 
przeróbka miedzi.

Cena:
25-35 osób – 330 zł/os.
36-42 osób – 285 zł/os.
43-47 osób – 260 zł/os.

Góry Świętokrzyskie to najstarsze obok Sude-
tów góry w Polsce. Najwyższe wzniesienie tych 
gór to Łysica mająca 612 m n.p.m. Pomimo, że 
nie są wysokie, to Góry świętokrzyskie oferują 
nam bardzo różnorodne atrakcje: tajemnicza 
Łysica na której niegdyś odbywały się sabaty 
czarownic czy Święty Krzyż z pięknym klaszto-
rem i bazyliką. Odwiedzimy także Energetyczne 
Centrum Nauki w Kielcach i zwiedzimy kielecką 
starówkę. 

Program:

• Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego z 

ekspozycją więzienną. 

• przejście krótkim górskim szlakiem

•  wizyta w Parku Rozrywki i Miniatur „Sabat 

Krajno”

• taras Widokowy „Gołoborza”

• Starówka w Kielcach

• spacer Ulicą Sienkiewicza.

• zwiedzanie Pałacu Biskupów Krakowskich

• -Energetyczne Centrum Nauki w Kielcach – 

zwiedzanie i warsztaty

Cena:
25-35 osób – 350 zł/os.
36-42 osób – 295 zł/os.
43-47 osób – 270 zł/os.

Śladami Ojca Mateusza Kraina Czarownic

Zwiedzanie zabytków Lublina 
to fascynująca podróż przez 
stulecia. Wybierając się na 
wycieczkę po Lublinie zwiedzimy 
jego najważniejsze atrakcje: 
Zamek wraz z  Basztą, Rynek, 
Bramę krakowską, przejdziemy 
też podziemną trasą pod starym 
miastem. Drugiego dnia zwie-
dzimy Kazimierz Dolny, zwany 
miastem miłości i  sztuki. Jego 
urokliwe uliczki i  kamienice na 
pewno zrobią na Was wrażenie!
 

Program:
• zwiedzanie Lublina 

z przewodnikiem
• spacer zabytkowymi uliczkami 

Lublina
• ruiny zamku Kazimierza 

Wielkiego w Kazimierzu
• Góra Trzech Krzyży
• spacer po Kazimierskim Rynku
• spacer przez wąwozy lessowe.
• rejs statkiem po Wiśle

Cena:
25-35 osób – 350 zł/os.
36-42 osób – 275 zł/os.
43-47 osób – 255 zł /os.

W Zamościu w każde południe 
na wieży Ratusza staje trębacz. 
Tak było już za czasów założy-
ciela miasta, Jana Zamoyskie-
go, ale co ciekawe trąbi tylko 
w  trzy strony świata. Legenda 
głosi, że to Hetman, obrażony 
na krakowskich mieszczan, 
zakazał trąbić w  stronę Kra-
kowa. Zamość oprócz pięknej 
i  idealnie wpasowującej się 
w renesansowe trendy starówki 
ma jeszcze wiele ciekawostek, 
które pomoże Wam odkryć 
nasza gra miejska.

Program:
• zwiedzanie renesansowej 

starówki Zamościa z 
przewodnikiem.

• Katedra w Zamościu.
• wejście na punkt widokowy na 

Dzwonnicy
• Muzeum Barwy i Oręża 
• ognisko z kiełbaskami 
• gra miejska „Renesansowy 

Zamość”

Cena:
25-35 osób – 340 zł/os.
36-42 osób – 285 zł/os.
43-47 osób – 255 zł/os. 

Kazimierz Dolny 
& Lublin

Jak perła między 
wzgórzami

Zamość

Renesansowe miasto 
idealne

Wyżyna Krakowsko-Często-
chowska ciągnie się łukiem po-
między Krakowem a Wieluniem. 
Nazywana jest również Jurą, 
ponieważ tworzące ją skały 
wapienne pochodzą z  okresu 
jurajskiego. Przez najpięk-
niejsze zatoki wyżyny wiedzie 
Szlak Orlich Gniazd - trasa 
turystyczna o  długości 163 km. 
Nazwano ją tak ze względu na 
ulokowane na stromych skałach 
niedostępne zamki, czyli „Orle 
Gniazda”.  Odwiedzimy najważ-
niejsze z nich, a także Grotę Ło-
kietka i najbardziej znaną skałę 
w Polsce „Maczugę Herkulesa”

Program:
• zwiedzanie zamku 

w Ogrodzieńcu wraz 
z atrakcyjną lekcją muzealną 

• przejście szlakiem Orlich 
Gniazd z Mirowa do Bobolic 
(zwiedzanie zamku)

• spacer doliną Prądnika 
w Ojcowskim Parku Narodowym

• zwiedzanie z przewodnikiem 
Groty Łokietka

• maczuga Herkulesa
• spacer do zamku w Pieskowej 

Skale

Cena:
25-35 osób – 370 zł/os.
36-42 osób – 320 zł/os.
43-47 osób – 290 zł/os. 

Jura Krakowsko-
-Częstochowska

Szlakiem Orlich Gniazd
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Integracja 
w Twojej szkole

Gniew Trójmiasto

Czy szkoła musi kojarzyć się 
tylko z nauką? Niekoniecznie! 
Możemy zmienić Waszą szkołę w 
miejsce, gdzie królować będzie 
zabawa! Proponujemy zajęcia 
integracyjne, team-buildingo-
we, grę terenową i noc filmową 
– oczywiście z popcornem. 
Wszystkie te atrakcje sprawią, 
że wizyta w szkole stanie się 
prawdziwą przygodą!

Program:
• zajęcia team-buildingowe
• gry i zabawy integracyjne
• gra terenowa na terenie szkoły
• noc filmowa

Cena:
25-35 osób – 40 zł/os.
36-42 osób – 40 zł/os.
43-47 osób – 40 zł/os. 

Krzyżacy założyli prawie sto 
miast w  Polsce, a  w  nich osie-
dliło się aż 20% całej ludności 
kraju. Dopełnieniem krajobrazu 
zarządzanego przez Krzyżaków 
państwa były ceglane twierdze. 
Krzyżacy wznieśli ich ok. 120, 
a  ślady po Zakonie Krzyżackim 
pozostały w  naszym kraju 
do dziś. Wycieczka pozwoli 
nam poznać tajemniczy świat 
Krzyżaków, a  nocleg w  starym 
krzyżackim zamku będzie praw-
dziwą przygodą!

Program:
• zwiedzanie zamku krzyżackiego 

w Gniewie z przewodnikiem
• żywa lekcja historii – pokaz 

konny „Husaria Chluba Oręża 
Polskiego”

• warsztaty dawnych 
rzemieślników

• nocleg w zamkowych 
komnatach

• zwiedzanie zamku w Kwidzynie 
z przewodnikiem

Cena:
25-35 osób – 345 zł/os.
36-42 osób – 295 zł/os.
43-47 osób – 265 zł/os. 

W  Gdańsku znajduje się 
największy w  Europie gotycki 
kościół ceglany, w Sopocie na-
tomiast najdłuższe drewniane 
molo w  Europie. Gdynia może 
poszczycić się, że w  jej porcie 
cumuje ORP Błyskawica – naj-
starszy na świecie zachowany 
niszczyciel. Trójmiasto ma jesz-
cze wiele powodów do dumy 
– przekonacie się o tym sami na 
naszej wycieczce!

Program:
• zwiedzanie Gdańska (spacer 

po Starówce, ul. Długa, Długi 
Targ, Fontanna Neptuna, Złota 
Brama, Ratusz Głównego 
Miasta, Bazylika Mariacka)

• wizyta w Hewelianum – 
interaktywnym centrum 
rozrywki

• wizyta w Europejskim Centrum 
Solidarności

• widok na panoramę Gdańska 
z Góry Gradowej

• spacer po porcie w Gdyni
• zwiedzanie Daru Pomorza
• spacer po sopockim molo 

i plaży miejskiej

Cena:
25-35 osób – 385 zł/os.
36-42 osób – 340 zł/os.
43-47 osób – 305 zł/os.

Kinowa sala 
gimnastyczna

Nocleg w komnatach 
zamku

Nadmorska 
aglomeracja

Białystok jest stolicą wo-
jewództwa podlaskiego, liczy 
sobie prawie 600 lat i  jest 
jednym z  ciekawszych miejsc 
w  regionie. Mieszkańcy Białe-
gostoku są w 30% prawosławni, 
stąd też wycieczka pozwoli nam 
poznać odrobinę inną kulturę, 
zwiedzimy na przykład Cerkiew 
Świętego Mikołaja. Prawdziwą 
przygodą będzie wizyta w  Fa-
stParku – największym parku 
rozrywki w  okolicy. Wspólne 
wyzwania w  parku linowym na 
pewno zintegrują klasę!

Program:
• zwiedzanie Białegostoku 

z przewodnikiem 
• pałac Branickich
• bazylika Archikatedralna 

Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny

• Rynek Kościuszki
• Cerkiew św. Mikołaja
• muzeum podlaskie
• wizyta w FastPark – parku 

rozrywki w Białymstoku

Cena:
25-35 osób – 355 zł/os.
36-42 osób – 300 zł/os.
43-47 osób – 280 zł/os. 

W  Łodzi znajduje się jedyne 
w Polsce Muzeum Kinematogra-
fii. Umieszczono je w XIX-wiecz-
nej rezydencji największego 
przemysłowca łódzkiego Karola 
Scheiblera. Zobaczymy w  nim 
stałe wystawy oryginalnych 
scenografii filmowych, lalki, od-
kryjemy tajemnice kina i  wiele 
wystaw czasowych. Weźmiemy 
także udział w  warsztatach fil-
mowych i grze miejskiej o Łodzi. 
Odwiedzimy także Muzeum Włó-
kiennictwa i Muzeum Fabryki.

Program:
• spacer Ulicą piotrkowską- 

najbardziej reprezentacyjną 
ulicą miasta

• Muzeum Kinematografii – 
zwiedzanie z przewodnikiem

• lekcja muzealna w muzeum
• spacer po Księżym Młynie
• Manufaktura Łódzka
• wizyta w Experymentarium  

interaktywnym centrum 
rozrywki

• gra terenowa po ulicach Łodzi

Cena:
25-35 osób – 325 zł/os.
36-42 osób – 275 zł/os.
43-47 osób – 255 zł/os. 

Białystok

Stolica Podlasia

Łódź

Stolica kinematografii

Prawdziwa przygoda jest na 
wyciągnięcie ręki. W  trakcie 
wycieczki weźmiemy udział 
w zajęciach linowych, meczach 
piłki błotnej, możemy też udać 
się do escape-roomów czy 
najróżniejszych, oryginalnych 
miejsc. Wszystko, czego zapra-
gniecie, i w miejscu, jakie sobie 
zażyczycie!

Program i  cena zależą od 
preferowanego miasta na 
wycieczkę oraz ilości i  rodzaju  
atrakcji. 

Integracja

Przygoda jest blisko!

UWAGA!
Istnieje możliwość 
wydłużenia wy-

cieczki dwudniowej 
o jeden dzień, bądź 
skrócenia wycieczki 

trzydniowej do 
dwóch dni.

2      3
D N I D N I
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Na naszych wycieczkach 
organizujemy wyjątkowe 
gry terenowe, zajęcia 
sportowe i integracyjne 
o zróżnicowanej tematyce.

Zależy nam na aktywnym 
zwiedzaniu, dlatego 
proponujemy zamianę 
standardowego zwiedzania 
na angażującą grę miejską!

Każdą z naszych wycieczek 
cechuje indywidualność 
i kreatywność. Nasze 
programy dostosowujemy 
zawsze do wieku uczestników. 

Na każde 15 uczestników 
przypada jeden opiekun 
bezpłatnie. W cenę każdej 
wycieczki wliczone są 
wszystkie koszty (s. 2).
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Bieszczady Góry 
Świętokrzyskie

Mazury

Najdziksze i przez wielu okre-
ślane jako najpiękniejsze polskie 
góry. Zachwycają nas swoim 
spokojem i  ciszą, jednocześnie 
oferując mnóstwo atrakcji tu-
rystycznych. Program wycieczki 
zawiera zarówno zwiedzanie, jak 
i górskie wycieczki - oczywiście 
dostosowane do wieku uczest-
ników. 

Program:
• Park Etnograficzny w Sanoku - 

interaktywne warsztaty 
• Klasztor Sióstr Nazaretanek 

w Komańczy - zwiedzanie 
• Rejs statkiem po jeziorze 

Solinskim 
• zwiedzanie Elektrowni Wodnej 

w Zaporze Solinskiej 
• Terenoznawstwo - wędrówka 

na Połoninę Wetlinska 
połączona z nauka 
posługiwania sie mapą

• ognisko z kiełbaskami 
• ”Duch Gór” - edukacyjna gra 

terenowa 
• Przejazd Bieszczadzkimi 

Drezynami Rowerowymi przez 
Park Narodowy 

Cena:
43-47 osób - 470 zł/os.
36-42 osób - 495 zł/os.
26-35 osób - 535 zł/os.

Owiane legendami, tajem-
nicze i  zaskakujące. Nie bez 
powodu to właśnie te góry są 
jednym z najczęstszych kierun-
ków wycieczek. To właśnie tam 
znajdziemy najstarsze polskie 
drzewo, jedną z niewielu kopalni 
krzemienia i wiele więcej atrakcji

Program:
• Dąb Bartek - krótkie zajęcia 

przyrodnicze 
• zwiedzanie średniowiecznej 

osady w Szklanej Hucie wraz 
z wybranymi warsztatami

• Terenoznawstwo - piesza 
wycieczka na Święty Krzyż 

• Klasztor na Świętym Krzyżu 
(wnętrza klasztorne, muzeum, 
wieża widokowa)

• krypta Jeremiego 
Wiśniowieckiego

• Interaktywne  Muzeum 
Przyrodnicze Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego

• trasa turystyczna w Kopalni 
Krzemionki Opatowskie

• taras widokowy gołoborza 
• wieczorna gra terenowa 
• opcjonalnie: zwiedzanie / gra 

miejska w Kielcach (+45 zł)

Cena:
43-47 osób - 415 zł/os.
36-42 osób - 455 zł/os.
26-35 osób - 485 zł/os.

Zajęcia survivalowe będą 
prawdziwą przygodą, podczas 
której nauczymy się wielu pod-
stawowych  technik przetrwania. 
Jak poradzić sobie w  trudnej 
sytuacji? Jak rozpalić ognisko 
bez zapałek? Po tych zajęciach 
nie będzie to tajemnicą! Wybie-
rzemy się też na spływ kajakowy 
Krutynią, która jest uznawana za 
jeden z najpiękniejszych szlaków  
nizinnych Europy.

Program:
• zajęcia survivalowe- rozpalanie 

ognisk, budowanie schronienia, 
gotowanie na ognisku

• zajęcia topograficzne - mapa 
i kompas bez tajemnic 

• warsztaty do wyboru:  pierwsza 
pomoc / latawce / lepienie 
z gliny / mydełka  

• gra terenowa na terenie 
„Wilczego Szańca” - dawnej 
kwatery Hitlera.

• Twierdza Boyem w Giżycku
• gra miejska w Giżycku 
• wejście na wieze ciśnien - 

punkt widokowy
• ognisko z kiełbaskami
• opcjonalnie: całodniowy spływ 

kajakowy rzeką Kurtynią (cena 
ustalana indywidualnie)

Cena:
43-47 osób - 440 zł/os.
36-42 osób - 465 zł/os.
26-35 osób - 490 zł/os.

Tam, gdzie zachwyca 
nas spokój 

Szlakiem legend 
i historii 

Aktywnie i integrująco 

Trójmiasto 
i Malbork

Gniezno 
& Poznań

Kotlina Kłodzka 
& Zamek Książ

To właśnie Trójmiasto, a  do-
kładniej Gdańsk był miejscem, 
gdzie zaczęła się Solidarność 
- ruch, który zapoczątkował 
w  Polsce zmiany ustroju. Trój-
miasto to też miejsce, gdzie 
znajdziemy zabytkowe kościoły, 
piękną Gdańską Starówkę, 
gdyński port czy sopockie molo. 

Program: 
• ”Tajemnice zamku w Malborku” 

- zwiedzanie pełne zagadek 
i interaktywnych zadań

• Sopot - spacer na molo 
• Gdynia- zwiedzanie portu 
• Centrum Nauki Experyment 

w Gdyni
• Gdańsk- zwiedzanie starówki 

(ul. Długa, Długi Targ, Fontanna 
Neptuna, Złota Brama, Ratusz 
Głównego Miasta, Dwór Artusa, 
Żuraw, Bazylika Mariacka) lub 
gra miejska 

• dla starszych grup: Europejskie 
Centrum Solidarności, 
dla młodszych: Centrum 
Hewellianum 

• opcjonalnie warsztaty 
w centrum Hewellianum lub 
zajęcia w ECS (+10 zł osoba) 

• warsztaty “W poszukiwaniu 
bursztynu” 

• wieczorny spacer na plażę 

Cena:
43-47 osób - 460 zł/os.
36-42 osób - 495 zł/os.
26-35 osób - 525 zł/os.

Gniezno było pierwszą stolicą 
Polski. Nazywane jest też mia-
stem św. Wojciecha ze względu 
na to, że w  Gnieźnieńskiej Ka-
tedrze znajdziemy relikwie bło-
gosławionego. Poznań zaś jest 
obecnie jednym z ważniejszych 
polskich ośrodków miejskich. 

Program:
• Kruszwica - wejście na Mysią 

Wieżę z widokiem na Jezioro 
Gopło

• Muzeum Archeologiczne 
w Biskupinie + lekcja muzealna

• Gniezno- zwiedzanie 
Sanktuarium św. Wojciecha 

• Gniezno – gra “Królika Goń” - 
zwiedzanie miasta

• Poznań - interaktywne 
zwiedzanie Starego Miasta - do 
wyboru programy zależne od 
wieku

• Blu Bry – interaktywne legendy 
poznańskie lub zwiedzanie 
Muzeum Pierwszych Piastów 
w Ostrowie Lednickim lub 
wizyta w Muzeum Rogalowym

• edukacyjna gra miejska 
w Poznaniu 

• opcjonalnie: nocleg 
w Klasztorze Braci Mniejszych 
Kapucynów. (dopłata + 70 zł) 

Cena:
43-47 osób - 435 zł/os.
36-42 osób - 485 zł/os.
26-35 osób - 540 zł/os.

Kotlina Kłodzka to największa 
sudecka kotlina, a przy tym 
wspaniały i bardzo ciekawy 
region, oferujący wiele różno-
rodnych atrakcji, zarówno dla 
żądnych adrenaliny, jak i tych 
szukających spokoju. Od Zamku 
Książ - miejsca nierozwiązanych 
zagadek do labiryntu Błędnych 
Skał, w którym podobno kiedyś 
widziano diabła. 

Program:
• edukacyjny spacer przez 

labirynt Błędnych Skał
• wejście na Szczeliniec Wielki - 

najwyższy szczyt Gór Stołowych 
połączony z zajęciami 
z terenoznawstwa

• szlak ginących zawodów 
w Kudowie – skansen 
z interaktywnymi pokazami 

• warsztaty wyrabiania masła 
• Kaplica Czaszek  w Czermnej 

(atrakcja proponowana dla 
grup powyżej 13 roku życia) 

• „Od Piastów do tajemnic II 
wojny światowej” - zwiedzanie 
Zamku Książ  lub Kopalnia złota 
i podziemna trasa turystyczna 
w Złotym Stoku

• gra w Parku Zdrojowym 
w Kudowie 

Cena:
43-47 osób - 455 zł/os.
36-42 osób - 495 zł/os.
26-35 osób - 430 zł/os.

Od średniowiecza do 
Solidarności  

Początki państwa 
polskiego

Miejsce pełne legend 
i tajemnic
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Karkonosze Sudety 
i skalne miasto

Karkonosze 
& Praga

Karkonosze to najwyższe 
pasmo górskie Sudetów. Góry 
te należą do światowej sieci 
rezerwatów UNESCO. Wycieczkę 
oferujemy w dwóch wariantach: 
Karkonosze z  górską wędrówką 
i Karkonosze & skalne miasto. 

Program:
• zwiedzanie Kościoła Pokoju 

w Jaworze 
• wędrówka do Wodospadu 

Kamieńczyka
• wejście przez Szrenicę na 

punkt widokowy nad Śnieżnymi 
Kotłami. (w opcji z górską 
wycieczką)

• Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Szklarskiej Porębie

• Projekt Arado – podziemne 
laboratorium Hitlera – 
interaktywne zwiedzanie 

• pokaz wypalania i zdobienia 
szkła w Leśnej Hucie

• gra miejska w  Parku 
Uzdrowiskowym w Cieplicach.

• wizyta w skalnym mieście 
w Adrspach w Czechach 
(dopłata+ 30 zł w opcji Skalne 
Miasto)

Cena:
43-47 osób - 455 zł/os.
36-42 osób - 485 zł/os.
26-35 osób - 555 zł/os.

Sudety to piękne krajobrazo-
wo góry, wręcz wymarzone na 
idealną wycieczkę. Oczarowują 
nas dziką przyrodą i  pięknymi 
zamkami. W  skalnym mieście, 
oprócz spaceru przez labirynt, 
wybierzemy się też w  pełen 
niespodzianek spływ po jeziorze.

Program:
• spacer do ruin zamku Grodno 

w Zagórzu Śląskim
• zwiedzanie z przewodnikiem 

podziemnych sztolni 
hitlerowskich w Walimiu 
(Kompleks “Riese”)

• punkt widokowy na Wielkie 
Sowie z widokiem na panoramę 
Sudetów

• wizyta w skalnym mieście 
w Adrspach w Czechach 

• rejs łódkami po skalnym 
jeziorku

• zwiedzanie z przewodnikiem 
Zamku Książ (trasa “Książ 
Barokowy”)

• Palmiarnia w Lubiechowie

Cena:
43-47 osób - 450 zł/os.
36-42 osób - 490 zł/os.
26-35 osób - 565 zł/os.

Karkonosze to najwyższe 
pasmo górskie Sudetów, należą 
do światowej sieci rezerwatów 
UNESCO. Praga jest przez wielu 
uznawana za najpiękniejsze 
miasto starego kontynentu, 
znajduje się też w pierwszej szó-
stce najczęściej odwiedzanych 
miast Europy!

Program:
• Kościół Pokoju w Jaworze 
• gra w  parku zdrojowym 

w Cieplicach 
• Interaktywne Muzeum 

Przyrodnicze
• zwiedzanie Pragi: Spacer przez 

Hradczany, katedra Św. Wita, 
Mala Strana, Most Karola 
i dzielnica żydowska, Plac 
Vaclawa, Stary Pałac Królewski, 
Bazylika Św. Jerzego,  Złota 
Uliczka 

• zwiedzanie ruin zamku 
w Bolkowie 

• Arado - tajemnicze podziemne 
laboratorium Hitlera

Cena:
43-47 osób - 465 zł/os.
36-42 osób - 525 zł/os.
26-35 osób - 595 zł/os.

Edukacja i przygoda Zamki, skrzaty 
i bursztynowa komnata

Zabytki światowej 
klasy

Łeba & Kaszuby Mierzeja Wiślana 
i  Malbork 

Mazury

Kaszuby to zielone lasy 
i  brunatne gleby, błękitne je-
ziora i  rzeki, które tworzą jedyny 
w swoim rodzaju klimat. Region 
ten, choć mało znany, na pewno 
Was zaskoczy. Skansen w  Klu-
kach jest jednym z największych 
w Polsce. 

Program:
• interaktywne zwiedzanie 

Centrum Promocji Regionu 
Kaszubskiego 

• wejście na Wieżycę i platformę 
widokową -  najwyższe 
wzniesienie Pojezierza 
Pomorskiego

• park linowy w Szymbarku 
• zwiedzanie Muzeum 

Przyrodniczego w Smołdzinie 
• spacer przez rezerwat Wydmy 

Ruchome w Słowińskim Parku 
Narodowym

• warsztaty tworzenia latawców 
na plaży 

• gra miejska w Łebie
• zachód słońca na plaży lub 

spacer na Wydmę Czołpińską

Cena:
43-47 osób - 465 zł/os.
36-42 osób - 495 zł/os.
26-35 osób - 545 zł/os.

Mierzeja Wiślana jest piasz-
czystym wałem rozciągającym 
się na południowo-wschodnim 
brzegu Zatoki Gdańskiej. Mierze-
ja, złożona niegdyś z kilkunastu 
wysp, oddziela Zalew Wiślany od 
otwartych wód Bałtyku. Zamek 
w  Malborku jest największym 
ceglanym zamkiem w Europie!

Program:
• Pasieka Strusi w Jantarze- 

edukacyjne warsztaty 
o pszczelarstwie

• spotkanie z rybakiem, który 
opowie o swojej pracy

• wejście na latarnię morską 
w Krynicy Morskiej

• spacer na Wielbłądzi Garb, 
na którym znajduje się punkt 
widokowy

• zwiedzanie Muzeum Zalewu 
Wiślanego

• gry miejska w Krynicy Morskiej 
• zachód słońca na plaży 
• zwiedzanie Żuławskiego Parku 

Historycznego - warsztaty 
interaktywne na temat historii 
regionalnej

• interaktywne zwiedzanie zamku 
w Malborku (animowana lekcja 
historii ) 

• możliwość zmiany programu 
na zwiedzanie obozu Stutthof. 

Cena:
43-47 osób - 425 zł/os.
36-42 osób - 465 zł/os.
26-35 osób - 495 zł/os.

Mazury nazywane  są Krainą 
Tysiąca Jezior. Mało kto wie, że 
tak naprawdę jest ich około 
2600, czyli prawie trzy razy 
tyle! Jest to miejsce, w  którym 
możemy odetchnąć od miej-
skiego zgiełku, cieszyć się ciszą 
i  spokojem oraz przeżywać 
niesamowite przygody.  

Program:
• zwiedzanie Sanktuarium 

w Świętej Lipce ze znanymi 
w całej Polsce organami

• Park Dzikich Zwierząt 
w Kadzidłowie - edukacyjny 
spacer przez “safari” 

• wizyta w Galindii zwanej 
Mazurskim Edenem - 
z interaktywna niespodzianka 

• gra miejska w Giżycku
• wejście na dawną Wieżę 

Ciśnień - punkt widokowy na 
miasto

• ”Poznaj tajemnice twierdzy 
Boyem “ - interaktywne 
zwiedzanie 

• widokowy rejs statkiem po 
jeziorach mazurskich

Cena:
43-47 osób - 435 zł/os.
36-42 osób - 495 zł/os.
26-35 osób - 520 zł/os.

Morskie opowieści 
i lokalny folklor 

Szlakiem Pszczół 
i Zakonu Krzyżackiego

Kraina Tysiąca Jezior
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Kraków 
& Oświęcim

Energylandia 
+ Jura

Tatry 
& Zakopane 

Sukiennice, Kościół Mariacki, 
Brama Floriańska, Katedra na 
Wawelu, Barbakan - każdy 
krakowski zabytek kryje w sobie 
historię i  tajemnicę, o  której 
wcześniej mogłeś nie słyszeć. 
Były obóz koncentracyjny 
Auschwitz-Birkenau uświadomi 
młodzieży, jak ważne jest, aby 
nigdy nie powtórzyć błędów 
z przeszłości.  Wycieczka dedy-
kowana grupom wiekowym 14+.
 

Program:
• zwiedzanie z przewodnikiem 

byłego obozu 
koncentracyjnego Auschwitz-
Birkenau

• zwiedzanie Krakowa 
z przewodnikiem (Bazylika 
Mariacka, Rynek Główny, 
Sukiennice, Brama Floriańska, 
Barbakan, Plac Matejki 
z pomnikiem grunwaldzkim, 
zakup pamiątek) lub gra 
miejska po Krakowie lub 
edukacyjna gra miejska 
zawierająca wszystkie obiekty 

• MOCAK Muzeum Sztuki 
Współczesnej + warsztaty 

• spacer po Kazimierzu- dawnej 
żydowskiej dzielnicy Krakowa

• zwiedzanie Muzeum Historii 
Krakowa w podziemiach rynku

Cena:
43-47 osób - 425 zł/os.
36-42 osób - 475 zł/os.
26-35 osób - 510 zł/os.

Energylandia to największy 
Park Rozrywki w  Polsce, oferu-
jący kilkadziesiąt atrakcji, które 
znajdują się na obszarze 26 
hektarów. W  parku znajdziemy 
tysiące atrakcji dla wszystkich 
grup wiekowych. Jura Krakow-
sko-Częstochowska ciągnie 
się łukiem pomiędzy Krakowem 
a  Wieluniem. Nazywana jest 
tak, ponieważ tworzące ją skały 
wapienne pochodzą z  okresu 
jurajskiego. 

Program:
• spacer przez OPN wraz z krótką 

historią o powstaniu skał 
wapiennych Jury 

• zajęcia z terenoznawstwa 
• ”Brama Krakowska” i “Grota 

Łokietka” 
• całodniowa wizyta 

w Energylandii - największym 
parku rozrywki w tej części 
Europy.

• zwiedzanie Zamku Ogrodzieniec 
- najbardziej znanego zamku 
na Szlaku Orlich Gniazd

• interaktywne zwiedzanie grodu 
na górze Birów 

• zajęcia edukacyjne w OPN 
(temat do wyboru)

• gra terenowa podsumowująca 
informacje zdobyte w trakcie 
zwiedzania parku 

Cena:
43-47 osób - 470 zł/os.
36-42 osób - 525 zł/os.
26-35 osób - 560 zł/os.

Zakopane jest miastem 
znanym w całej Polsce, niegdyś 
małe górskie miasteczko, dziś 
jest jednym z większych centrów 
turystycznych w  kraju. Tatry 
są górami, których nikomu nie 
trzeba przedstawiać - swoje 
piękno i  urok odkrywają już na 
pierwszy rzut oka. 

Program:
• Muzeum Tatrzańskie 

w Zakopanem
• gra miejska po Zakopanem 
• Stary Kościółek w Zakopanem
• wjazd na Gubałówkę, spacer jej 

szczytem i zjazd z Butorowego 
Wierchu

• tor saneczkowy na Gubałówce 
• wieczorne spotkanie z kapelą 

góralską + poczęstunek 
z góralskich przysmaków 

• wędrówka do Morskiego 
Oka (opcjonalnie dla grup 
wiekowych 14+)

• warsztaty serowarskie- 
samodzielna produkcją 
oscypków

• wjazd na Wielką Krokiew 
z punktem widokowym na 
Zakopane i panoramę Tatr

Cena:
43-47 osób - 455 zł/os.
36-42 osób - 490 zł/os.
26-35 osób - 530 zł/os.

Ważna lekcja tolerancji Prehistoria 
i nowoczesność

Zimowa stolica Polski

Beskidy Pieniny Podlasie

Beskidy są grupą pasm 
górskich w Karpatach Zewnętrz-
nych. To najmłodsze pasmo 
górskie w  Polsce, ustępujące 
wysokością jedynie Tatrom. 
Podczas górskiej wędrówki od-
najdziemy źródło Wisły, a  także 
zejdziemy pod ziemię i  odbę-
dziemy rejs w sztolni „Czarnego 
Pstrąga”. 

Program:
• gra miejska w Żywcu (Rynek, 

zamek, źródełko Św. Wita)
• Muzeum Miejskie w Żywcu 

(wszystkie wystawy) 
• Muzeum i Galeria Trofeów 

Adama Małysza
• wędrówka do źródeł Wisły na 

szczycie Baraniej Góry 
• Muzeum Magicznego Realizmu 

(największe w Europie) 
• rejs w Sztolni „Czarnego 

Pstrąga” w Tarnowskich Górach
• wieczorne zajęcia 

z terenoznawstwa 
• opcjonalnie dla grup 18+ wizyta 

w Muzeum Żywieckiego Piwa 
(dopłata +40zł) 

Cena:
43-47 osób - 450 zł/os.
36-42 osób - 495 zł/os.
26-35 osób - 540 zł/os.

Pieniny są jednym z najpięk-
niejszych i najbardziej malowni-
czych pasm górskich w  Polsce. 
Leżą w  południowej Polsce, 
a  w  ich otoczeniu znajdziemy 
dużo bardzo ciekawych zabyt-
ków. Wybierzemy się do Pijalni 
Wód Mineralnych w Szczawnicy, 
która znajduje się w  zabytko-
wym budynku z 1863 roku!

Program:
• zwiedzanie Zamku 

w Czorsztynie
• spacer do Pijalni Wód 

Mineralnych w Szczawnicy
• edukacyjna gra terenowa na 

temat Pienińskiej przyrody
• spacer z Krościenka na Trzy 

Korony - najwyższy szczyt 
Pienin (lub inna górska 
wycieczka)

• zwiedzanie zamku Szlachty 
Węgierskiej w Niedzicy

• spacer na zaporę na Dunajcu
• spływ tratwami Dunajcem 

Cena:
43-47 osób - 460 zł/os.
36-42 osób - 495 zł/os.
26-35 osób - 540 zł/os.

Puszcza Białowieska, będąca 
jednym z ważniejszych punktów 
naszej wycieczki, charakteryzuje 
się dużymi walorami przyrodni-
czymi i  historycznymi. Zacho-
wały się tam jedne z  ostatnich 
i największych fragmentów lasu 
pierwotnego nizin europejskich. 
To właśnie tutaj żyje największa 
populacja wolnego żubra na 
świecie.

Program:
• wizyta w Muzeum 

Przyrodniczym Białowieskiego 
Parku Narodowego

• rezerwat pokazowy żubrów
• wycieczka szlakiem 

edukacyjnym Dębów 
Królewskich i Książąt Litewskich 
(dawny rezerwat ścisły) 

• Narwiański Park Narodowy 
– kładka Śliwno-Waniewo 
z przeprawami przez pływające 
pomosty

• Biebrzański Park Narodowy – 
wyprawa z przewodnikiem

• Twierdza Osowiec – zwiedzanie  
wraz z przewodnikiem 
rosyjskich fortyfikacji z XIX w.

• przyrodnicza gra terenowa 

Cena:
43-47 osób - 390 zł/os.
36-42 osób - 440 zł/os.
26-35 osób - 490 zł/os.

Do źródeł Wisły Górskim szlakiem Trzy parki narodowe
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Jura Krakowsko 
Częstochowska

Wilno Augustów 
Wigry

Sandomierz 
i okolice

Przez najpiękniejsze zakątki 
Jury wiedzie Szlak Orl ich 
Gniazd. Nazwano go tak ze 
względu na ulokowane na 
stromych skałach niedostępne 
zamki, czyli „Orle Gniazda”.  
Odwiedzimy najważniejsze 
z  nich. Prawdziwą przygodą 
będzie gra terenowa, zajęcia 
z  technik przetrwania - czyli 
survivalu, czy też warsztaty 
z  topografii, na których na-
uczymy się czytać mapy i sami 
je rysować. 

Program:
• zajęcia survivalowe - 

rozpalanie ognisk, budowanie 
schronienia, pozyskiwanie 
pożywienia w lesie

• przyrodnicza gra terenowa
• zamek w Bobolicach
• zajęcia topograficzne - mapy 

i kompasy
• Grota Łokietka
• zamek w Mirowie
• gród na górze Birów 
• Złoty Potok - zwiedzanie Dworku 

Krasińskich
• zamek w Ogrodzieńcu 

Cena:
43-47 osób - 410 zł/os.
36-42 osób - 455 zł/os.
26-35 osób - 495 zł/os.

W  Klasztorze Bazyl ianów 
w  Wilnie więziono Adama 
Mickiewicza. Poeta opisał te 
wydarzenia w  „Dziadach” - 
w  czasie wycieczki zwiedzimy 
np. „Celę Konrada” znaną 
z  dramatu. Wybierzemy się 
na spacer Litewską Starówką, 
która jest największa w  Euro-
pie! 

Program:
• zwiedzanie Pokamedulskiego 

klasztoru w Wigrach
• wejście na Cisową Górę
• zwiedzanie Muzeum Wigier + 

warsztaty 
• zwiedzanie Wilna: spacer ul. 

Zamkową do Ostrej Bramy, 
Katedra św. Stanisława, 
Cerkiew Trójcy Świętej, Pałac 
Prezydencki, największa 
w Europie Starówka

• wejście na punkt widokowy na 
górze Trzech Krzyży w Wilnie

• rejs statkiem (po drodze 
śluzowanie) z Augustowa do 
Studzienniczej- miejsca Kultu 
Maryjnego

• historyczna gra terenowa 

Cena:
43-47 osób - 485 zł/os.
36-42 osób - 530 zł/os.
26-35 osób - 560 zł/os.

S a n d o m i e r z  k o j a r z y m y 
przede wszystkim z telewizyjnym 
serialem „Ojciec Mateusz”, ale 
mało kto wie, że nazywany jest 
on małym Rzymem, a dlaczego? 
Na to i więcej pytań odpowiedź 
znajdzie w  trakcie gry miejskiej 
po Sandomierzu. 

Program:
• Zamek Krzyżtopór zwiedzanie 

i zajęcia edukacyjno-
artystyczne 

• zwiedzanie Kopalni Krzemienia 
w Krzemionkach Opatowskich

• gra miejska w Sandomierzu 
zawierająca wszystkie 
najważniejsze obiekty miasta 

• podziemna trasa turystyczna 
lub wystawa “Ojca Mateusza” 

• przejazd kolejką turystyczną po 
mieście 

• spacer lessowym Wąwozem 
Jadwigi 

• Żywe Muzeum Porcelany 
w Ćmielowie (jeden z 7 
“nowych cudów Polski”)

• zwiedzanie Opactwa Cystersów 
w Wąchocku.

Cena:
43-47 osób - 435 zł/os.
36-42 osób - 465 zł/os.
26-35 osób - 510 zł/os.

Szlakiem Orlich Gniazd „Litwo, Ojczyzno moja” Mały Rzym

Aquapark Tatralandia to 
14 basenów, 26  zjeżdżalni , 
atrakcje rozrywkowe, cało-
dzienny program animacyjny, 
restauracje  i  wiele innych. 
Odwiedzimy też Zakopane 
zwane zimową stolicą Polski. 
Z w i e d z i my ta m M u ze u m 
Tatrzańskie, Stary Kościółek 
i przespacerujemy się Krupów-
kami - najbardziej znaną ulicą 
Zakopanego. Zdobędziemy 
także Gubałówkę, z  k tórej 
rozciąga się piękny widok na 
panoramę miasta.
 

Program:
• zwiedzanie  Muzeum 

Tatrzańskiego,
• gra miejska po Zakopanem 
• wjazd kolejką linową na Wielką 

Krokiew i widok na panoramę 
miasta 

• baseny termalne i aquapark 
Tatralandia na Słowacji 

• zabawa z kapelą góralską
• wejście na Gubałówkę 

i spacer przez jej szczyt aż do 
Butorowego Wierchu – zjazd 
kolejką 

Cena:
43-47 osób - 515 zł/os.
36-42 osób - 585 zł/os.
26-35 osób - 615 zł/os.

Sta ła temperatura po-
wietrza 26°C, wody 32°C, 
największy na świecie kryty las 
tropikalny, morze i piaszczysta 
plaża o  długości 200 metrów. 
Wszystko to usytuowane nie na 
wybrzeżu, ale pod Berlinem - 
Tropical-Islands, czyli centrum 
rekreacyjno-rozrywkowe o po-
wierzchni 6,6 ha usytuowane 
pod specjalną kopułą. Wy-
cieczka będzie niezapomnianą 
tropikalną przygodą. 

Program: 
• Międzyrzecki Rejon Umocniony 

– jedna z najwspanialszych 
budowli fortyfikacyjnych XX w. 
w Europie

• Tropikalna Wyspa – „jeden 
dzień w raju”

• Międzyrzecz – zamek 
Kazimierza Wielkiego z XIV w.

• animowane zwiedzanie 
Poznania 

• Figura Chrystusa Króla 
w Świebodzinie

Cena:
43-47 osób - 555 zł/os.
36-42 osób - 600 zł/os.
26-35 osób - 645 zł/os.

Tatry 
i Tatralandia

Lubuskie 
& Tropical-Islands

Baseny termalne 
z widokiem na góry 

Wycieczka do ciepłych 
krajów

UWAGA!
Istnieje możliwość 
wydłużenia wy-

cieczki dwudniowej 
o jeden dzień, bądź 
skrócenia wycieczki 

trzydniowej do 
dwóch dni.

2      3
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Wycieczki czterodniowe

3130

Wrocław, znany jako miasto krasnali, jest praw-
dziwą perełką na mapie Polski. Drezno - stolica 
Saksonii - jest zabytkiem architektonicznym na 
miarę światową, natomiast Zamek Książ to miej-
sce skrywające wiele tajemnic!

Program:
• Wrocław - zwiedzanie Starówki (Rynek Główny, 

Ratusz, Ostrów Tumski, Katedra)
• Polinka - przejazd kolejką linową nad Odrą
• Drezno - Kompleks Pałacowy Zwinger, Kąpielisko 

Nimf, Galeria Malarstwa Starych Mistrzów, Muzeum 
Porcelany, Plac Teatralny, Zamek Królewski, 

• Legnica - Starówka, Rynek, Ratusz, Podzamcze, 
Zamek Piastowski

• Hydropolis - świat wody + warsztaty 
• Świdnica - zwiedzanie Kościoła Pokoju 
• Zoo z Afrykarium (opcjonalnie) 

Cena:
43-47 osób – 640 zł/os. 
36-42 osób – 670 zł/os.
26-35 osób – 700 zł/os.

Teren leżący pomiędzy Krakowem i Częstocho-
wą, zwany Wyżyną Krakowsko-Częstochowską, 
to jedno z  najpiękniejszych miejsc w  Polsce. 
Wzniesiono tutaj pierwsze grody obronne, które 
chronić miały szlaki handlowe w  tworzącym się 
państwie piastowskim. Wędrując Szlakiem Orlich 
Gniazd będziemy mieli okazję zwiedzić najbardziej 
okazałe z nich. 

Program:
• Kraków - zwiedzanie Starego Miasta, Kościół 

Mariacki, Sukiennice, Pomnik Adama Mickiewicza, 
Smocza Jama lub zwiedzanie muzeum histori 
miasta Krakowa w podziemiach rynku 

• zwiedzanie Zamku Ogrodzieniec - najbardziej 
znanego zamku na szlaku

• zwiedzanie zamku Mirów - najstarszego na Szlaku 
Orlich Gniazd

• wędrówka do zamku w  Bobolicach
• zwiedzanie zamku w Rabsztynie
• wejście na Górę Zborów z widokiem na panoramę 

Jury
• Ojcowski Park Narodowy - wycieczka Doliną 

Prądnika
• zwiedzanie ruin zamku w Ojcowie
• zwiedzanie Groty Łokietka i „Bramy Krakowskiej”
• spacer po Pustyni Błędowskiej
• zwiedzanie ruin zamku w Olsztynie
• Częstochowa - zwiedzanie zespołu klasztornego 

na Jasnej Górze

Cena:
43-47 osób – 520 zł/os. 
36-42 osób - 550 zł/os.
26-35 osób - 580 zł/os.

Dolny Śląsk, Drezno, 
Wrocław

Stolica Saksonii i krasnale 

Szlak Orlich Gniazd

Kolebka naszej kultury 

Karkonosze to najwyższe 
pasmo górskie Sudetów. Góry 
te należą do światowej sieci 
rezerwatów UNESCO. We Wro-
cławiu znajduje się ponad 120 
krasnali i najstarsza restauracja 
w  Polsce. Skalne Miasto uwa-
żane było niegdyś za siedzibę 
diabłów. Fakty mówią same za 
siebie, to będzie niesamowita 
wycieczka! 

Program:
• Wrocław - Starówka, Rynek 

Główny, Ratusz, zabytkowe 
kamienice (możliwość zamiany 
na grę miejską) 

• Panorama Racławicka
• Ostrów Tumski - Katedra
• Szklarska Poręba - spacer po 

mieście
• Karkonoski Park Narodowy - 

spacer 
• górska wędrówka przez Śnieżne 

Kotły na Szrenicę lub do 
wodospadu Kamieńczyka

• Skalne Miasto w Adrspach 
(Czechy) - rejs tratwą po 
górskim jeziorku

• wycieczka na Złoty Widok 
z widokiem na całe Karkonosze

• Chybotek- ruchomy głaz 
• Świdnica - Kościół Pokoju
• ognisko z kiełbaskami

Cena:
43-47 osób - 560 zł/os. 
36-42 osób - 590 zł/os.
26-35 osób - 650 zł/os.

Karkonosze, Skalne 
Miasto, Wrocław

Tajemnicze miasto 
z kamienia

Trójmiasto Grunwald 
Trójmiasto Malbork

Prawdziwa przygoda jest na 
wyciągnięcie ręki, ten wyjazd 
będzie inny niż typowa wyciecz-
ka. Nocne zbieranie bursztynów 
na plaży, gra terenowa przy 
świetle latarek, czy park linowy 
będą niebanalnym oderwaniem 
od szkoły. Zwiedzimy gdańską 
Starówkę wraz z  największą 
ceglaną katedrą w  Polsce 
i gdyński „Dar Pomorza”.

Program:
• bursztynowe warsztaty 

polegające na polerowaniu 
i szlifowaniu bursztynu

• wizyta w parku linowym
• gra terenowa z użyciem map 

i kompasów
• nocne zbieranie bursztynów 

przy użyciu lamp UV
• wieczorna gra terenowa
• Gdańsk: spacer po Starówce, 

ul. Długa, Długi Targ, Fontanna 
Neptuna, Złota Brama, Ratusz 
Głównego Miasta, Bazylika 
Mariacka

• Gdynia: spacer przez port 
• zwiedzanie Daru Pomorza
• Sopot: spacer przez molo
• spacer po plaży
• wizyta w fokarium na Helu

Cena:
43-47 osób - 540 zł/os. 
36-42 osób - 560 zł/os.
26-35 osób - 630 zł/os.

Pomorze Gdańskie to rejon, 
w  którym możemy znaleźć 
fascynujące zabytki, piękną 
przyrodę i oczywiście niezwykłe 
Trójmiasto. Zwiedzając Gdańsk 
zobaczymy jego najważniejsze 
zabytki. W  Sopocie przespace-
rujemy się najdłuższym drew-
nianym molo w Europie. 

Program:
• Malbork - zwiedzanie zamku 

z przewodnikiem
• Jastrzębia Góra - spacer po 

klifowym wybrzeżu
• zwiedzanie groty w Miechowie
• Gdańsk -spacer po Starówce, 

ul. Długa, Długi Targ, Fontanna 
Neptuna, Złota Brama, Bazylika 
Mariacka, Ratusz Głównego 
Miasta

• Sopot - spacer przez molo
• Gdynia - spacer po porcie 

i zwiedzanie Daru Pomorza
• Grunwald: interaktywne 

Muzeum Bitwy pod 
Grunwaldem

• Centrum Hewellianum 
lub Europejskie Centrum 
Solidarności 

Cena:
43-47 osób - 540 zł/os. 
36-42 osób - 580 zł/os.
26-35 osób - 600 zł/os.

Opcja przygoda Szlakiem Krzyżackim 
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Wycieczka do Krakowa 
będzie wspaniałą podróżą do 
przeszłości. Zwiedzając jego za-
bytki możemy odkryć wiele ta-
jemnic. Wybierzemy się także do 
Wadowic, czyli miejsca urodzin 
Jana Pawła II.  Wędrówka przez  
Tatry pozwoli nam odetchnąć 
i poznać piękno polskich gór. 

Program:
• zwiedzanie Krakowa (Bazylika 

Mariacka, Rynek Główny, 
Sukiennice, Brama Floriańska, 
Barbakan, pl. Matejki 
z pomnikiem grunwaldzkim)

• spacer po wzgórzu Wawelskim
• wizyta w Smoczej Jamie
• wjazd na Wielką Krokiew
• wizyta w muzeum Tatrzańskim 
• wędrówka Doliną Kościeliską do 

schroniska na Ornaku
• Zakopane: spacer Krupówkami, 

cmentarz na Pęksowym Brzyzku 
• zwiedzanie Sanktuarium na 

Krzeptówkach
• ognisko z kiełbaskami
• Wadowice - miasto urodzin 

Jana Pawła II - zwiedzanie 
domu rodzinnego Ojca 
Świętego

• gra terenowa 
• opcjonalnie: Termy Bukowina 

+ wjazd na Kasprowy Wierch 
(+115 zł)

Cena:
43-47 osób - 520 zł/os. 
36-42 osób - 540 zł/os.
26-35 osób - 580 zł/os.

Kraków i Zakopane

Dawna stolica 

Kotlina Kłodzka, 
Praga

Szczecin, Wyspa 
Wolin, Stralsund

Kotlina Kłodzka to największa 
sudecka kotlina, a przy tym 
wspaniały i bardzo ciekawy 
region, oferujący wiele różno-
rodnych atrakcji. Zwiedzimy 
twierdzę kłodzką z XVII wieku 
wraz z podziemiami. Wybierze-
my się na wycieczkę do Pragi, 
która  przez wielu jest uznawana 
za najpiękniejsze miasto stare-
go kontynentu. Znajduje się też 
w pierwszej szóstce najczęściej 
odwiedzanych miast Europy!

Program:
• Twierdza Kłodzko - “Gra o Fort” 

- emocjonująca gra terenowa 
na terenie twierdzy oparta na 
historii (opcjonalnie nocne 
zwiedzanie)

• Kaplica Czaszek w Czermnej
• Park Zdrojowy i pijalnia wód 

mineralnych w Dusznikach
• zwiedzanie Pragi - spacer 

przez Hradczany, Katedra św 
Wita, Mala Strana, Most Karola 
i dzielnica żydowska, Plac 
Waclava 

• pokaz produkcji papieru 
czerpanego w Muzeum 
Papiernictwa w Dusznikach

• wejście na Szczeliniec Wielki- 
najwyższy szczyt Gór Stołowych

• ognisko z kiełbaskami 
(opcjonalnie gra terenowa

Cena:
43-47 osób - 595 zł/os. 
36-42 osób - 620 zł/os.
26-35 osób - 670 zł/os.

Szczecin to bez wątpienia 
miasto o pięknej, ale i burzliwej 
historii. Zwiedzimy go dokładnie, 
pojedziemy na Wyspę Wolin 
- największą z  polskich wysp, 
przespacerujemy się Aleją 
Gwiazd i  po molo w  Między-
zdrojach. Pojedziemy także do 
Stralsundu!

Program:
• zwiedzanie Szczecina 

z przewodnikiem
• podziemna trasa turystyczna - 

zwiedzanie schronu
• zwiedzanie zagrody pokazowej 

żubrów
• Muzeum Wolińskiego Parku 

Narodowego
• spacer na Kawczą Górę
• molo i Aleja Gwiazd 

w Międzyzdrojach
• wycieczka do Niemiec - spacer 

po stralsundzkiej Starówce,
• zwiedzanie oceanarium 

- jednego z największych 
w Europie (+12 euro)

• wizyta w Centrum Słowian 
i wikingów w Recławiu

Cena:
43-47 osób - 590 zł/os. 
36-42 osób - 635 zł/os.
26-35 osób - 670 zł/os.

Świat przyrody 
i zabytków

Wybrzeże z innej strony 

Roztocze  jest  jednym 
z  bardziej urokliwych terenów 
w  Polsce. Piękne wąwozy les-
sowe, czyste lasy, cisza i spokój 
przyciągają. Wybierając się 
na wycieczkę zobaczymy 
laboratorium przyrodnicze, 
kościół na wyspie, wejdziemy 
na Bukową Górę i  wybierzemy 
się na spacer nad Stawy Echo. 
Zwiedzimy także miasto znane 
z  serialu “Ojciec Mateusz”, czyli 
Sandomierz. 

Program:
• Sandomierz - spacer po 

Starówce, Zbrojownia Rycerska, 
Wąwóz Królowej Jadwigi 

• Zoom Natury - wizyta 
w laboratorium edukacyjnym

• wizyta w Wiosce Garncarskiej
• kilkugodzinne warsztaty 

terenowe na temat terenu, 
fauny i flory Roztocza 
prowadzone przez przewodnika

• Zwierzyniec: kościół na wyspie
• spacer na Górę Bukową
• Stawy Echo
• Baranów Sandomierski 

nazywany Małym Wawelem
• zwiedzanie Zamku Krzyżtopór

Cena:
43-47 osób - 510 zł/os. 
36-42 osób - 535 zł/os.
26-35 osób - 580 zł/os.

Roztocze 
& Sandomierz

Kraina wschodniej 
Polski

Poznań, Berlin, 
Lubuskie

Suwalszczyzna 
& Wilno

Poznań uchodzi za szczegól-
ne miasto, gdyż jest zarówno 
jednym z  największych jak 
i  najstarszych miejscowości na 
terenie Polski. Zwiedzając jego 
Starówkę poznamy historię 
miasta i  zobaczymy jego naj-
ważniejsze zabytki. Odwiedzimy 
Międzyrzecki Rejon Umocniony 
- jedną z  najwspanialszych 
budowli fortyfikacyjnych XX 
w. w  Europie. Zwiedzimy także 
Berlin - stolicę Niemiec, miejsce 
bardzo różnorodne kulturowo.

Program:
• Poznań - Ostrów Tumski 

z Katedrą Gotycką, Rynek 
Starego Miasta, Ratusz

• Międzyrzecki Rejon Umocniony, 
zamek Kazimierza Wielkiego

• pomnik Chrystusa Króla 
w Świebodzinie  

• Berlin -zegar „Urania” , 
Czerwony Ratusz, Kościół 
Mariacki, Wyspa Muzealna: 
Muzeum Pergamonu, Katedra, 
Pałac Republiki, Warownia, 
Freidrichstrasse i Brama 
Brandenburska, Reichstag

• Rogalin – zwiedzanie Pałacu
• ognisko z kiełbaskami 
• gra terenowa 

Cena:
43-47 osób - 585 zł/os. 
36-42 osób - 600 zł/os.
26-35 osób - 680 zł/os.

O  pięknie Suwalszczyzny nie 
trzeba nikogo przekonywać, 
jednak mało kto miał okazję 
dobrze poznać ten teren. 
W  czasie wycieczki zagłębimy 
się w  bogactwo przyrodnicze 
tego obszaru i  zwiedzimy naj-
ważniejsze zabytki Wybierzemy 
się także na wycieczkę do Wilna 
– miasta, w którym swoją mło-
dość spędził Adam Mickiewicz.

Program:
• Biebrzański Park Narodowy
• Wigierski Park Narodowy 

(muzeum i warsztaty)
• zwiedzanie Muzeum Wigier,
• Pokamedulski Zespół Klasztorny
• zwiedzanie Wilna 

z przewodnikiem
• Suwalski Park Krajobrazowy
• Stańczyki - gigantyczne 

poniemieckie wiadukty 
kolejowe

• Spacer po Suwałkach
• ognisko z kiełbaskami

Cena:
43-47 osób – 550 zł/os. 
36-42 osób – 575 zł/os.
26-35 osób - 640 zł/os.

Świat różnych kultur Nieodkryte piękno
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Gdańsk to miasto z niesamowitym klimatem. 
Jego uliczki pokazują nam swój urok zarówno za 
dnia, jak i wieczorem. Zwiedzając zabytki Trójmia-
sta mamy wrażenie, że przenieśliśmy się w czasie! 
Jest  to doskonałe miejsce do zorganizowania 
zielonej szkoły. Zaczynając od zwiedzania zamku 
w Malborku, a kończąc na oglądaniu zachodu 
słońca. Na Pomorzu nie będziecie się nudzić!

Program: 
• interaktywne zwiedzanie zamku w Malborku  
• Gdańsk - spacer po Starówce, ul. Długa, Długi Targ, 

Fontanna Neptuna, Złota brama, Ratusz Głównego 
Miasta lub gra miejska 

• Centrum Hewellianum lub Europejskie Centrum 
Solidarności (zależnie od wieku grupy)

• Sopot – zwiedzanie molo
• Gdynia - spacer po porcie 
• zwiedzanie Daru Pomorza
• zajęcia w Centrum Nauki Experyment w Gdyni 
• spacer na Klify Orłowskie 
• Muzeum Emigracji w Gdyni
• socrealistyczna Gdynia – gra miejska 
• warsztaty robienia latawcy 
• zachód słońca na plaży 
• Grunwald - interaktywne Muzeum Bitwy pod 

Grunwaldem
• Słowiński Park Narodowy - wycieczka do  rezerwatu 

ruchomych wydm

Cena:
43-47 osób - 665 zł/os. 
36-42 osób - 695 zł/os.
26-35 osób - 750 zł/os.

Pomorze 
Gdańskie

Odkrywaj nieznane  

Beskidy

Beskidy są grupą pasm górskich w Karpatach 
Zewnętrznych, To najmłodsze pasmo górskie 
w Polsce, ustępujące wysokością jedynie Tatrom. 
W  czasie wycieczki odwiedzimy Cieszyn - jedno 
z ciekawszych kulturowo miejsce w Polsce. Zwie-
dzimy jego Starówkę, Zamek Książęcy i Romańską 
Rotundę. Odwiedzimy także Muzeum Koronki 
w  Koniakowie i  zabytkową Chatę Kawuloka. 
Zielona Szkoła w Beskidach, będzie także świetną 
wycieczką integracyjną - wspólne wieczorne śpie-
wanie i ogniska sprawią, że zapadnie w   pamięci 
zarówno starszym, jak i młodszym uczestnikom. 

Program:
• Cieszyn - gra miejska
• skocznia narciarska w Wiśle
• Galeria Trofeów Adama Małysza
• Istebna- zwiedzanie zabytkowej Chaty Kawuloka
• warsztaty w chacie z wyrabiania masła, koronki lub 

wyplatanie z siana 
• Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu
• Barania Góra - wędrówka do źródeł Wisły
• wieża widokowa z panoramą na Beskidy 
• Pszczyna - zespół pałacowo parkowy - zajęcia 

edukacyjne (np. “Po co komu portret?/ Portret czy 
selfie?”)

• Leśny Park Niespodzianek (Muzeum Przyrodnicze, 
interaktywne zajęcia, pokazy drapieżnych ptaków)

• zajęcia o bezpieczeństwie w górach 
• wizyta w parku linowy
• przyrodnicza gra terenowa 

Cena:
43-47 osób - 710 zł/os. 
36-42 osób - 760 zł/os.
26-35 osób - 810 zł/os.

Góry z duszą 

Bieszczady to najmniej zaludnione i najmniej 
zagospodarowane polskie góry. Piękne krajo-
brazy, cisza i spokój to coś, co wyróżnia je wśród 
wszystkich innych gór.

Lwów do 1945 roku należał do naszego kraju, 
był nawet jednym z  najważniejszych polskich 
ośrodków. Rozwijała się tu polska kultura 
i  nauka, dlatego do dziś możemy poczuć się 
w  nim jak w  domu, szanując przy tym kulturę 
naszych wschodnich sąsiadów.

Program:
• Sanok - zwiedzanie skansenu i warsztaty
• wędrówka przez Bieszczadzki Park Narodowy 

na Połoninę Wetlińską do schroniska „ 
Chatka Puchatka”

• Jezioro Solińskie - spacer
• zwiedzanie elektrowni wodnej w Solinie
• Lesko - kamień leski
• Załuż - zwiedzanie ruin zamku Sobień
• Wołosate - wizyta w stadninie konia 

huculskiego
• Tarnica - zdobycie najwyższego szczytu 

Bieszczad
• zwiedzanie Lwowa
• nauka piosenek turystycznych przy 

akompaniamencie gitary
• zajęcia o bezpieczeństwie w górach
• przejażdżka bryczką w dolinie Wołosatego

Cena:
43-47 osób - 740 zł/os. 
36-42 osób - 795 zł/os.
26-35 osób - 850 zł/os.

Kotlina Kłodzka to największa sudecka kotlina, 
a przy tym wspaniały i bardzo ciekawy region, 
oferujący wiele różnorodnych atrakcji. Zwiedzi-
my największą górską twierdzę w Europie, zdo-
będziemy masyw Śnieżnika, a także Szczeliniec 
Wielki. Wybierzemy się też do skalnego miasta 
w Adrspach, którego skalne labirynty odkryją 
przed nami wiele tajemnic.

Program:
• Wrocław - Zwiedzanie Starówki (Rynek 

Główny, Ratusz, Ostrów Tumski, Katedra) lub 
gra miejska 

• Panorama Racławicka
• muzeum współczesne we Wrocławiu - 

aktywne zwiedzanie z przewodnikiem 
• przejazd Polinką – kolejka linowa nad Odrą 
• Kudowa Zdrój - spacer po Parku Zdrojowym i 

Pijalnia Wód Mineralnych
• park linowy 
• Park Narodowy Gór Stołowych - 

wędrówka na Szczeliniec Wielki i zajęcia z 
terenoznawstwa 

• zwiedzanie twierdzy Srebrna Góra 
• skalne miasto w Adrspach - krajoznawczy 

spacer skalnym labiryntem 
• rejs pełen niespodzianek po skalnym jeziorku 
• masyw Śnieżnika - górska wędrówka
• Kłodzko - zwiedzanie miasta 
• kamienny most na Młynówce

Cena:
43-47 osób - 725 zł/os. 
36-42 osób - 780 zł/os.
26-35 osób - 825 zł/os.

Bieszczady & Lwów Kotlina Kłodzka 
& Adrspach

Anioły bieszczadzkie 
i Orlęta Lwowskie

Przez skalny labirynt
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Tatry & Kraków / Energylandia 
/ Wieliczka 

Do wyboru 

Karkonosze Wrocław 
Praga 

Karkonosze to najwyższe pasmo górskie 
Sudetów. Należą one do światowej sieci rezer-
watów UNESCO. W czasie wycieczki odwiedzimy 
Kościół Pokoju w  Jaworze, który jest również 
wpisany na listę UNESCO. Wybierzemy się na 
wycieczkę do Pragi - miasta uznawanego  przez 
wielu  za najpiękniejsze miasto starego kon-
tynentu. Znajduje się ono w  pierwszej szóstce 
najczęściej odwiedzanych miast Europy!

Program:
• Wrocław - zwiedzanie starego miasta (Pl. 

Solny, Rynek, Uniwersytet, Hala Targowa, 
Nowy Targ, Kurzy Targ, Katedra św. Jana 
Chrzciciela) lub gra miejska 

• przejazd Polinką – kolejką linową nad Odrą 
• Wodospad Kamieńczyka lub Wodospad 

Szklarki
• questing w Szklarskiej Porębie 
• kolejka grawitacyjna “Alpine Coaster”
• park rozrywki “Esplanada”
• spacer po Karpaczu 
• pokaz wyrabiania szkła w Leśnej Hucie 
• Praga – Hradczany, Zamek Praski, Katedra 

św. Wita, Złota Uliczka, Most Karola, Rynek 
Starego Miasta wraz z ratuszem, Plac 
Wacława

• górska wycieczka na Śnieżkę połączona 
z zajęciami z terenoznawstwa 

• Świątynia Wang
• unikatowy Kościół Pokoju w Świdnicy

Cena:
43-47 osób - 760 zł/os. 
36-42 osób - 795 zł/os.
26-35 osób - 840 zł/os.

Piękna nasze i czeskie

Tatry są górami wznoszącymi się na granicy 
Polski i  Słowacji. Reprezentują one krajobraz 
wysokogórski typu alpejskiego. Są najwyższymi 
polskimi górami, nie można im też odmówić 
pięknych krajobrazów, jakie ciężko znaleźć 
w innym miejscu!

Program:
• Wadowice - zwiedzanie domu rodzinnego Ojca 

Świętego
• całodzienny pobyt w Parku Rozrywki Energylandia 

(opcja Energylandia)
• zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce trasą 

standardową lub górniczą (opcja Wieliczka)
• Zwiedzanie Zakopanego
• Dolina Kościeliska - wędrówka do schroniska „Na 

Ornaku”
• Jaskinia Mroźna - zwiedzanie
• Sanktuarium na Krzeptówkach
• gra miejska w Zakopanem
• zajęcia o bezpieczeństwie w górach
• wjazd na Gubałówkę i zejście drogą Papieską na 

Harendę
• Wjazd kolejką linową na Wielką Krokiew
• wieczorna zabawa z kapelą góralską

WIELICZKA

43-47 osób – 725 zł/os. 
36-42 osób – 770 zł/os.
26-35 osób - 800 zł/os.

KRAKÓW

43-47 osób - 725 zł/os. 
36-42 osób - 765 zł/os.
26-35 osób - 810 zł/os.

ENERGYLANIDA

43-47 osób - 785 zł/os. 
36-42 osób - 810 zł/os.
26-35 osób - 855 zł/os.

Karkonosze stanowią najwyższą część jedne-
go z dwóch głównych pasm górskich w naszym 
kraju – Sudetów. W  Karkonoszach, chociaż są 
to niższe góry, panuje klimat podobny do tego 
w Alpach. Podczas wyjazdu zwiedzimy  Drezno, 
które  nazywane jest perłą baroku i  Florencją 
Północy. W  pełni zasługuje na to miano - nie 
zmieniły tego kręte losy historii i  zniszczenia 
wojenne. Każdy, kto choć raz był w  Dreźnie, na 
pewno zechce do niego wrócić! 

Program:
• Świątynia Wang 
• Wodospad Szklarki
• Drezno: Nowe Miasto, Starówka dreźnieńska
• Zwinger, Opera Sempera przy Placu 

Tetralnym, Kościół Dworski, Kamienny Dzwon
• Kościół Frauenkirche
• górska wycieczka na Śnieżkę połączona 

z zajęciami z terenoznawstwa 
• kolejka grawitacyjna “Alpine Coaster”
• park rozrywki “Esplanada”
• unikatowy Kościół Pokoju w Świdnicy
• wybrane warsztaty z naszej oferty
• zajęcia z pierwszej pomocy
• przyrodnicza gra terenowa
• pokaz wypalania szkła w leśnej hucie 

Cena:
43-47 osób - 785 zł/os.
36-42 osób – 815 zł/os.
26-35 osób - 870 zł/os. 

Karkonosze & Drezno

Wersja przygoda 

Nasi animatorzy wiedzą 
jak zintegrować grupę 
zarówno licealistów 
jak i przedszkolaków. 
To właśnie dzięki 
naszemu zespołowi 
możemy powiedzieć, 
że nasze wycieczki są 
niepowtarzalne! 
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Wycieczki dla nauczycieli

Chcesz zorganizować taki wyjazd? Kumpel 
ma urodziny, przyjaciółka obroniła dyplom albo 
bratu trzeba wyprawić takie kawalerskie, którego 
nie zapomni? A  może chcesz zaplanować jakiś 
służbowy wyjazd – weekend integracyjny dla pra-
cowników, spotkanie dalekiej rodziny po latach? 

Szanowni Państwo, 
Jedną z  naszych specjalności jest organizacja wyjazdów 
grupowych, np.: dla  nauczycieli, firm, grup przyjaciół, klubów 
seniora. Organizujemy zarówno szkolenia, konferencje, inte-
gracje firmowe jak i szalone wypady ze znajomymi. 

Zespół Ohany zorganizuje dla Ciebie taką atrakcję 
od A do Z. Jeśli przejrzysz naszą ofertę, zobaczysz, 
że w naszych wycieczkach nie znajdziesz samego 
nudnego zwiedzania miast z  przewodnikiem. Po 
całej Polsce szukamy najciekawszych atrakcji 
i  rozrywek, które zarówno edukują w  ciekawy 
sposób jak i pozwalają na relaks, czy też aktywny 
wypoczynek. Wychodzimy poza schematyczne 
propozycje – mamy przygotowaną całą gamę 
pomysłów, z  których możesz wybrać idealny dla 
siebie. Sprawimy, aby Twój wyjazd ze znajomymi 
był udany. Po jego zakończeniu będziesz mógł 
powiedzieć „wow, to było coś”! 

Z ogromną przyjemnością przygotujemy także 
ofertę wyjazdu dla Was i  Waszych przyjaciół/
współpracowników. Napiszcie, z  jakiej okazji 
chcecie zorganizować wyprawę – inną propozycję 
przygotujemy dla grupy obcokrajowców chcących 
zwiedzić kraj, a inną dla przyjaciół, którzy ukończyli 
studia i chcą wyjechać na szalony weekend. Mo-
żecie też określić, jakie grupa ma preferencje – czy 
raczej spędzić weekend w  SPA i  studio masażu, 
czy założyć alko-google i biegać po boisku grając 
w ‘nietrzeźwą’ piłkę nożną. Podajcie też informację 
o  tym, czy wolicie spać w  ekskluzywnym hotelu 
z basenem, czy może wolicie rozbić namioty pod 
gołym niebem. Zastanówcie się, czy wieczorem 
chcecie śpiewać przy ognisku z kiełbaskami, czy 
raczej udać się na ekskluzywną kolację, a  może 
zdecydujecie się wziąć udział w  warsztatach 
robienia czekolady. Chętnie przygotujemy dla 
Was kilka ofert, różnych od siebie zarówno pro-
gramowo, jak i cenowo, żebyście mogli wspólnie 
przedyskutować, która z nich jest Wam najbliższa.

Poniżej znajdziecie kilka propozycji i wy-
jazdów, które szczególnie przypadły do 
gustu naszym klientom: 

Toruń i Mogilno 

Mikołaj Kopernik, pierniki i  nocleg 
w Klasztorze 

Cicha i spokojna okolica, wyjazd zawierają-
cy w programie zarówno zwiedzanie najważ-
niejszych obiektów jak i coś zupełnie nowego 
– nocleg w Klasztorze Mogilno. W czasie tego 
wyjazdu poczują się Państwo jak prawdziwi 
mnisi żyjący tam przed wiekami! Pierwszego 
dnia zwiedzimy Toruń. Możemy to zrobić 
standardową trasą, my jednak proponujemy 
Państwu zwiedzania miasta od nieznanej 
strony! Warsztaty z robienia toruńskich pierni-
ków sprawiają wiele radości nie tylko dzieciom. 
Możemy także zaproponować grę miejską lub 
pokaz w Planetarium Mikołaja Kopernika. 

City Break Trójmiasto

parodniowy wypad do miasta 
Neptuna i Solidarności.
Trójmiasto - czyli socrealistyczna Gdynia, śre-
dniowieczny Gdańsk i turystyczny Sopot. Miej-
sce o bardzo burzliwej historii. Z  jednej strony 
znane przez wszystkich, z  drugiej nieodkryte. 
Zachód słońca na plaży Stogi? Wschód na so-
pockim molo z aromatyczną i świeżą kawa? 

Proponujemy Państwu wyjazd, w trakcie które-
go poznamy miasto od podszewki. Zobaczy-
my miejsce, gdzie rozpoczęła się Polska droga 
do wolności.  Obecnie znajduje się tam jedno 
z  najnowocześniejszych muzeów w  Polsce – 
Europejskie Centrum Solidarności. Zwiedzimy 
też Muzeum Drugiej Wojny Światowej. Wybie-
rzemy się na najdłuższe drewniane molo w Eu-
ropie i wejdziemy na wieżę Kościoła Mariackie-
go w Gdańsku, skąd zobaczymy zachwycającą 
panoramę Trójmiasta. Wieczorem możemy 
zaproponować spacery plażą, wspólne wyjście 
do restauracji lub ognisko integracyjne. 

Uwaga! Jest to przykładowa oferta City Bre-
ak, podobne wyjazdy organizujemy do innych 
miast w Polsce. 

Zapraszamy na wycieczki między innymi do: 

• Krakowa

• Poznania 

• Warszawy 

• Olsztyna 

• Lublina

• Rzeszowa 

• Wrocławia 

• Katowic 

I do wielu innych, mniejszych i większych, miast 
w Polsce! Prosimy o kontakt, na pewno wspól-
nie uda nam się wybrać odpowiednie miejsce! 
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Lwów 

Kawiarnie, puby i szukanie lwów we 
Lwowie
Jest to niewątpliwie jedno z  najbardziej kli-
matycznych miast blisko polskiej granicy. We 
Lwowie zachwyca nas ogrom tematycznych 
pubów i  kawiarni. Możemy wybrać się zarów-
no do domu strachów, gdzie na dachu znaj-
dziemy starą wołgę, a  zamówienie podadzą 
nam ludzie w  niecodziennych strojach, jak 
i do restauracji, w której to, ile zapłacimy, za-
leży od tego, jak dobrze umiemy się targować. 
Kto z Państwa nie chciałby spróbować drinka 
z prawdziwej laboratoryjnej probówki? Cytując 
klasyka “Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze 
jak tu? Tylko we Lwowie!” 

Program tego wyjazdu ustalany jest indywidu-
alnie, zależnie od oczekiwań klienta. Możemy 
zaproponować zarówno więcej czasu wolne-
go na samodzielne “zwiedzanie” pubów, jak 
i  programy zwiedzania z  przewodnikiem np. “ 
Dachy Lwowa” “Śladami KGB” “Polskie Ślady we 
Lwowie”. Możemy na wyjeździe wybrać się na 
cmentarz Orląt Lwowskich, do jednej z najpięk-
niejszych oper w Europie.

 

Saksonia 

Kraj na miarę światową. 
Kraj wybitnej sztuki i  kultury, ostoja zróżnico-
wanej i żywiołowej twórczości muzycznej. Kra-
ina owianych legendami zamków, fascynujący 
świat przebogatej przyrody i Bożego Narodze-
nia. Tuż za naszą zachodnią granicą, w Niem-
czech leży Saksonia. To właśnie tam zwiedzimy 
Drezno, czyli miasto setek zabytków i muzeów. 
Zatrzymamy się też w  Lipsku - młodym i  tęt-
niącym miejskim życiem miejscu, pełnym 
sztuki i muzyki. Lipsk możemy zwiedzać zarów-
no tradycyjnie jak i z pokładu łódki czy kajaku. 
Zwiedzimy też ponad tysiącletni Budziszyn – 
jedno z najbardziej klimatycznych miasteczek 

w  Niemczech. Możemy zaproponować także 
wizytę w  saksońskich winnicach,  spróbować 
tradycyjnego niemieckiego piwa – Radeber-
ger. Proponujemy wieczorne wyjścia integra-
cyjne do restauracji. Do Saksonii proponujemy 
wybrać się zwłaszcza w  okresie świątecznym 
- wtedy zachwyca najbardziej! 

Płock 

Idealne miasto na weekend 
Płock to nie tylko fenomenalne położenie na 
wysokiej ponad 50-metrowej skarpie nad Wi-
słą, uwieczniane od wieków przez mistrzów 
pędzla, fotografii i  kina. Jego magia polega 
także na wyjątkowym uroku, jaki tworzy połą-
czenie historii i  nowoczesności. W  tym mazo-
wieckim miasteczku możemy zaproponować 
zwiedzanie Wzgórza Tumskiego, wycieczkę do 
klimatycznego ZOO. Spacer zatytułowany “Na-
kręcone Miasto”, czyli wycieczkę śladami fil-
mów kręconych w Płocku (m.in. “Stawka więk-
sza niż życie”, “Akademia Pana Kleksa”, “Daleko 
od szosy”, “Czas honoru”, “Ojciec Mateusz”). 
Wieczorem możemy zorganizować kolacje na 
statku lub w jednej z klimatycznych restauracji 
przy runku. 

Szczegółowy program powyższych wyjazdów 
ustalany jest indywidualnie, zależnie od ocze-
kiwań klienta.

Imprezy dla szkół

Proponujemy Państwu organizacje wydarzeń szkolnych od 
A  do Z. Mogą to być zarówno duże przedsięwzięcia, jak na 
przykład święto szkoły, ale także mniejsze wydarzenia - typu 
klasowe mikołajki. Gwarantujemy niezapomniane wrażenia 
i emocje w przystępnej cenie.

Organizujemy między innymi: 

• Pikniki na święto szkoły

• Gry terenowe na terenie szkoły

• Imprezy z okazji dnia dziecka, dnia wiosny itp. 

• Bale karnawałowe 

• Szkolne Mikołajki, wydarzenia z okazji świąt 

• Wieczory i noce filmowe w Państwa szkole

• Dni promujące zdrowy styl życia oraz inne kampanie społeczne
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Warsztaty

Wszystkie warsztaty prowadzą nasi doświadczeni animatorzy, 
którzy z  przyjemnością i  otwartością przekazują uczestnikom 
wiedzę i nauczają praktyki. 
Każde warsztaty podzielone są bowiem na część teoretyczną 
i  praktyczną - na pierwszej prowadzący przybliży uczestnikom 
podstawowe pojęcia związane z motywem przewodnim warsz-
tatów, opowie i zachęci do dyskusji; w drugiej – uczniowie będą 
mogli wykazać się w zajęciach praktycznych.
Dysponujemy szeroką gamą własnych propozycji tematycznych, 
ale chętnie ułożymy ofertę z  planem warsztatów do wybranej 
przez Państwa tematyki - wierzymy, że jesteśmy w stanie podjąć 
się przeprowadzenia warsztatów z każdej dziedziny!

Skręcanie balonów

Balony uwielbiają  wszyscy – niezależnie od wie-
ku. Na pewno każdy przyglądał się kiedyś ani-
matorowi skręcającemu z nich różne wzory. Brał 
on podłużny balon, przekręcał w paru miejscach 
i  nagle – nie wiadomo w  którym momencie – 
powstawał z tego piesek, kwiatek czy też łabędź. 
Wydaje się to niesłychanie trudne i  skompliko-
wane – my udowodnimy Wam, że tak nie jest!

Program:
• Od lateksowych do foliowych, czyli rodzaje 

balonów 
• Dlaczego balony pękają?
• Kwestia wyobraźni – czyli jak zamienić psa 

w żyrafę
• Tworzenie balonowych motywów (piesek, 

żyrafa, wąż, kwiatek, miecz, motyl) 
• Animacje z balonami

Pierwsza pomoc 

Czyli warsztaty z czołówki tych najbardziej war-
tościowych i  priorytetowych. Warto je przejść, 
aby w przypadku nagłej sytuacji każdy wiedział, 
jak się zachować – jest to niezwykle ważna wie-
dza. Nasz doświadczony ratownik przedstawi 
uczestnikom, jak należy zachowywać się w na-
głych sytuacjach zagrożenia życia i  zdrowia. 
Uczniowie najpierw zostaną wyposażeni w  nie-
zbędne informacje, następnie na fantomie lub 
na sobie wzajemnie ćwiczyć będą poznane pro-
cedury.

Program:
• Bezpieczeństwo własne i zabezpieczenie 

miejsca wypadku
• Wywiad z poszkodowanym
• Wzywanie pomocy
• Pozycja boczna bezpieczna
• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

(z fantomem)
• Zwichnięcia i złamania
• Utrata przytomności 
• Nagłe stany zachorowania 

 15 zł/os. 15 zł/os.   90 min  90 min
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Kartki świąteczne

Święta Bożego Narodzenia czy Wielkanocy to 
magiczny czas dzielenia się radością z bliskimi 
m.in. poprzez składanie sobie życzeń. Kiedyś, co 
najmniej od połowy grudnia, listonosze rozno-
sili kolorowe kartki do większości domów. Dziś 
zazwyczaj składamy sobie życzenia przez smsa 
czy też Internet. Czy nie warto jednak wrócić do 
zwyczaju wysyłania życzeń drogą tradycyjną? 
Podczas naszych warsztatów każdy z  uczniów 
w  sposób kreatywny wykona jedyną i  niepo-
wtarzalną kartkę z życzeniami dla bliskich!

Program:

• Tradycja tworzenia i wysyłania kartek 
świątecznych

• Coś więcej niż rysunek - czyli kreatywne 
metody ozdabiania kartek

• Sposoby trwałego przyklejania 
poszczególnych materiałów

• Tworzenie własnych kartek przy użyciu wielu 
różnorodnych materiałów plastycznych

ABC Architektury

Chyba każdy z  nas budował dom w  Simsach 
– wydaje się to banalnie proste, zakładając, że 
posiadamy kod na nielimitowaną ilość gotówki. 
Ustawiamy parę ścian – i gotowe. W kolejnych 
częściach mogliśmy tworzyć całe miasta, pro-
jektować parki, baseny i  i  budynki. Dla nas to 
tylko gra, a są ludzie, dla których to codzienna 
praca – architekci. Na naszych warsztatach, 
prowadzonych przez prawdziwego architekta, 
uczniowie dowiedzą się, na czym polegają jego 
obowiązki. Podczas pracy w  grupach dzieci 
stworzą makiety własnych budynków, z których 
następnie powstanie całe miasto – zgodnie 
z  poznanymi zasadami projektowania i  maj-
sterkowania.

Program:
• Tak w zasadzie – czym jest miasto?
• Czy rysunek można przeczytać
• Od 2D do 3D, czyli jak powstają budynki
• Praca w grupach – tworzenie makiet 

poszczególnych obiektów
• Tworzenie miasta z powstałych makiet

28 zł/os. 20 zł/os.  90 min   90 min

Mydełka 

Warsztaty mydlarskie to niecodzienna okazja, 
aby własnoręcznie wykonać pachnące i ideal-
nie nadające się do kąpieli mydło. Zajęcia po-
zwolą przenieść uczestników w pachnący świat 
mydła i  poznać jego historię. Dzieci poznają 
również ciekawostki związane z  mydełkami. 
W trakcie zajęć każdy z uczestników, pod opie-
ką prowadzącego, wykona własne mydełko. 
Jest to świetny pomysł na prezent np. na Dzień 
Mamy czy Babci!

Program:
• Sztuka wytwarzania mydła na przestrzeni lat
• Zasady bezpiecznej pracy
• Wytwarzanie własnych mydełek
• Dekoracja mydełek, kolorowe barwniki 

i zapachy
• Ozdobne pakowanie mydełek

Użytkowy recykling

Nasze warsztaty pozwolą młodym ludziom 
uświadomić sobie, jak ważny jest recykling, se-
gregacja czy oszczędzanie wody. Informacje 
te zostaną przedstawione przez prowadzące-
go w  sposób aktywizujący,  z  zastosowaniem 
różnorodnych form pracy - pojawi się element 
rywalizacji, kiedy to uczestnicy będą musieli 
wskazać najwięcej zastosowań danego przed-
miotu, czy wykonać z niego przedmiot codzien-
nego użytku!

Program:
• Kilka słów o recyklingu
• Ile „żyje” plastikowa butelka
• Oszczędzanie energii
• wykonywanie przedmiotów  codziennego 

użytku z surowców wtórnych
• czemu EKO torby są modne?

30 zł/os. 25 zł/os.  90 min   90 min



4 - 6 wycieczek warsztaty* dla jednej klasy lub dla samorządu szkolnego

6-8 wycieczek warsztaty* dla dwóch klas lub animacje np na balu karnawałowym

9-11 wycieczek warsztaty* dla trzech klas lub zajęcia integracyjnych dla 80 osób

12-14 wycieczek sprzęt do klasy szkolnej, np. tablica interaktywna (multimedialna)**

16-18 wycieczek
wyjazd na wycieczkę jednodniową*** dla jednej klasy lub grona pedago-
gicznego (25 osób)

19-25 wycieczek
wyjazd na wycieczkę jednodniową** dla dwóch klas lub grona pedagogicz-
nego (45 osób)

powyżej 25 
wycieczek nagrody ustalane indywidualnie
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Warsztaty Wielkanocne

Tradycja dekoracji i  ozdób wielkanocnych jest 
w  Polsce bardzo długa. Ale skąd się wzięła? 
Czemu malujemy pisanki i przygotowujemy ko-
lorowe palemki? Co tradycyjnie wkładamy do 
koszyczka wielkanocnego? Tego wszystkiego 
nauczymy się na warsztatach! Każdy z uczest-
ników wykona także swoją kolorową pisankę 
i palemkę. 

Program:
• Tradycja ozdób i dekoracji wielkanocnych
• przedstawienie różnych metod dekoracji 

pisanek
• ozdobienie pisanki wybraną metodą
• znaczenie palemki
• wykonanie artystycznych palemek

Zdrowe żywienie

W  dzisiejszych czasach coraz częściej zapo-
minamy o  tym, jak ważne jest zdrowe żywie-
nie, i  często nie wiemy jak przygotować zdro-
wy i  pełnowartościowy posiłek. Młodzi ludzie 
decydują się na fast-foody zamiast owoców 
i warzyw – jest to szybsze i wygodniejsze, ale na 
pewno nie zdrowsze.. Na tych warsztatach nie 
tylko poznamy zasady zdrowej diety, ale także 
sami przygotujemy dania, które pozwolą nam 
zmienić nawyki na dobre! 

Program:
• Żywność naszym paliwem
• Skład na etykietce, czyli co oznaczają te 

literki i cyferki?
• Ile jest mleka w Oreo?
• Czy weganie to szaleńcy?
• Jesteś tym, co jesz
• Zdrowe słodycze - tworzymy własne 

ciasteczka
• Sok z butelki a świeżo wyciśnięty – 

porównajmy

28 zł/os. 20 zł/os.  90 min   90 min

Cenimy stałą współpracę!

Doceniamy to, że wybierają nas Państwo po raz kolejny, jest 
nam bardzo miło wyjeżdżać z Państwem zarówno na wycieczki 
jednodniowe jak i na zielone szkoły, tym bardziej cieszy nas to 
jeśli spotykamy się parokrotnie w ciągu roku. 

W programie lojalnościowym może wziąć udział szkoła, która wyjedzie z nami na przynajmniej 
3 wycieczki w ciągu roku szkolnego. Szczegółowy regulamin znajdą Państwo na naszej stronie 
internetowej. 

W celu zgłoszenia się do programu, należy na adres e-mailowy organizatora Programu wysłać 
zgłoszenie zawierające:

• pełną nazwę szkoły zgłaszającej chęć uczestnictwa;

• adres szkoły;

• osobę wybrana z ramienia szkoły do reprezentowania szkoły w trakcie udziału w programie 
(imię, nazwisko, telefon, e-mail);

• rok szkolny zgłoszenia udziału.

Tabela nagród
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Newsletter

Wiemy, że newsletter kojarzy się często ze zbędnym spamem 
na pocztę, lecz nie u nas! 

Zapisując się, dostawać będziesz 2 maile 
w miesiącu. Będą one zawierały:

• propozycje wycieczek i  warsztatów 
związanych ze zbliżającymi się 
ważnymi wydarzeniami czy święta-
mi – nie przegapisz żadnego z  nich, 
a może spodoba Ci się któraś z na-
szych propozycji na ciekawą formę 
edukacji uczniów. Możliwe też, że 
dowiesz się o  nietypowym święcie, 
które z pewnością ich zaciekawi!

• Zniżki na wybrane wycieczki lub 
warsztaty

• Krótki opis tego, co robiliśmy w  po-
przednim miesiącu – może zdjęcia 
z podróży będą dla Ciebie inspiracją?

• Ciekawostki i  opisy nietypowych 
miejsc w Polsce

• Propozycje lekcji do przeprowa-
dzenia ze swoją klasą na godzinie 
wychowawczej – całkowicie bez-
interesownie dostaniesz od nas 
scenariusz zajęć na wybrany przez 
nas temat wraz z  prezentacją lub 
innymi potrzebnymi materiałami 
programowymi!

Zapisz się do naszego newlettera, 
a nie umknie Ci żadna ciekawa akcja 
ani terminowa promocja.

Więcej na www.ohana.com.pl

Co i jak załatwić?

Kontaktując się z nami w sprawie organizacji czy eventu od 
początku całego procesu dostają Państwo swojego opiekuna. 
U nas też pracują ludzie więc mają Państwo pewność, że nikt 
nie będzie przełączał Państwa z działu do działu. Wszystko 
załatwicie z jedną osobą. 

Cały proces wygląda następująco: 

1. Kontakt z naszym biurem i wstępne usta-
lenia

2. Wysłanie oferty przez biuro zawierają-
cej szczegółowy program, cenę, terminy 
płatności

3. Czas na kontakt, dopracowanie szczegó-
łów, zastosowanie się do Państwa uwag 
i pomysłów 

4. Jeśli wszystko się zgadza – umówienie 
spotkania na podpisanie umowy - w to-
warzystwie naszego pracownika zapo-
znają się Panstwo z  umową i  Ogólnymi 
Warunkami Uczestnictwa. Możemy umó-
wić się u nas w biurze lub przyjechac do 
Panstwa do szkoły. 

5. Przesłanie Panstwu szczegółowego infor-
matora dla uczestników wycieczki (for-
mat gotowy do druku). 

6. Wpłata zaliczki w ustalonym wspólnie ter-
minie .

7. Wpłata reszty kwoty.

8. Na 14 dni przed wycieczką wypełnienie in-
ternetowej ankiety zawierającej pytania 
np. O diety uczestników, wybrane dodat-
kowe bezpłatne atrakcje, faktury indywi-
dualne. Przesłanie listy uczestników nie-
zbędnej do ubezpieczenia. 

9. Organizacja i uczestnictwo w wycieczce.

Na bieżąco będziemy odpowiadać 
na Państwa zapytania i wątpliwości. 
Zapraszamy do współpracy!
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