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Z przyjemnością prezentujemy nasz nowy katalog wycieczek szkolnych na najbliższy sezon. Wszystkie zamieszczone w nim programy mogą być modyfikowane zgodnie z sugerowanymi wariantami opcjonalnymi lub Państwa życzeniami.
W naszych realizacjach przykładamy bardzo dużą wagę do standardów obsługi,
wykorzystywanych obiektów noclegowych oraz środków transportu.
Zapraszamy zarówno stałych Klientów jak i tych z Państwa, dla których nie mieliśmy jeszcze okazji pracować.
Zespół Ideal Travel

znajdziesz nas tu!

Legenda

Spis treści
Wyjazdy
jednodniowe

Rejs łodzią / statkiem

Gra turystyczna / gra miejska

Ognisko

Wyjazdy
2-3 dniowe
Zajęcia sportowe

Animacje /
spektakl teatralny

Zwiedzanie
(program kulturowy)

Wykorzystywane
środki transportu

Forma wyżywienia

Warsztaty / prelekcje

Standard obiektu
noclegowego

Cena na osobę
(przy grupie 45 osób)

Sugerowany
okres podróży

Wyjazdy
4 dniowe
i dłuższe

Co to znaczy IDEALna wycieczki?

Wysoki standard zakwaterowania i transportu
Profesjonalna obsługa pilotów i przewodników
Programy urozmaicone animacjami i zajęciami
sportowymi
Spotkania z ciekawymi ludźmi
Fotorelacje z każdej wycieczki
Konkursy z nagrodami i niespodzianki dla uczestników
Wyjazdy szyte na miarę
Dedykowane strony internetowe ze szczegółami każdej
wycieczki

Jesteśmy sprawdzony biurem podróży. Posiadamy wpis do ewidencji organizatorów turystyki województwa wielkopolskiego o numerze 666.
Wpłaty Klientów zabezpiecza gwarancja ubezpieczeniowa o wartości 200 000 PLN. Powyższe dokumenty dostępne są w zakładce „kontakt” na
stronie www.idealtravel.pl

Nasze rekomendacje:
Cudowna wycieczka, niezapomniane wrażenia,
które zostaną w pamięci na długo. Organizacja
wyjazdu na najwyższym poziomie, codziennie
miłe niespodzianki. Dziękujemy i już czekamy na
następną wspólną podróż z IDEAL Travel
Rewelacja! Takiego biura szukaliśmy od dawna!
Kompleksowa, profesjonalna, szybka obsługa!
Indywidualne podejscie i wsłuchanie się w potrzeby klienta! Polecamy !
Bardzo solidne biuro podróży. Chłopaki ogarnęli
mi ekstra bilety lotnicze. Sam bym tańszego biletu
łączonego nie trafił. Szybko sprawnie
i przyjemnie. Na pewno skorzystam z usług tego
biura w przyszłości.

Więcej opinii na stronie www.facebook.pl/IdealTravelPolska

Świetne biuro, profesjonalna obsługa
i niezapomniane wrażenia. Polecam i czekam
na następny wyjazd

IDEAL Travel to biuro podróży, które wyróżnia się
absolutnym profesjonalizmem i rzetelnością. Pana
Przemka poznałam kilka lat temu, gdy byłam
wychowawcą obozowym w Grecji, a on rezydentem. Tak zaczęła się nasza współpraca.
Jeździmy na wycieczki z bardzo wymagającą
grupą, a mianowicie, gimnazjalistami...

PROMOCJA 2020-2021
Rezerwacja wycieczki szkolnej z katalogu lub innej
„szytej na miarę” do dnia 30.11.2020 - dodatkowe bonusy:
 ALICZKA 10% płatna w momencie potwierdzenia rezerwacji
Z
GWARANCJA STAŁEJ CENY - w przypadku zmian cen biletów wstępu

lub kosztów paliw i usług hotelowych cena imprezy nie ulegnie zmianie
Wycieczka w Polsce: w pakiecie Ubezpieczenie NNW POLSKA „Standard PLUS I”
zamiast „STANDARD” https://idealtravel.pl/ubezpieczeniennwpolska/
Wycieczka zagraniczna: Ubezpieczenie KL NNW VIP 1 „ zamiast „STANDARD”
http://idealtravel.pl/ubezpieczenie/
BEZPŁATNA ANULACJA UCZESTNIKA - w przypadku potwierdzenia medycznego wystąpienia COVID-19 u uczestnika podróży lub rodziny razem zamieszkującej i ile zdarzenie nie wystąpiło na nie więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem podróży

Za wycieczki szkolne IDEAL TRAVEL zapłacisz
Polskim Bonem Turystycznym

Szczegóły: www.500bon.pl

1-dniowa

Warszawa
Nasza propozycja wycieczki do Warszawy to program wypełniony najbardziej charakterystycznymi miejscami stolicy, chociaż jest też wiele rozwiązań opcjonalnych,
dzięki którym można ten program znacznie modyfikować. Nie może na pewno zabraknąć najważniejszych historycznie miejsc stolicy jak i tych mniej znanych lub
nowszych, które są równie interesujące i stały się już wizytówkami miasta.
Proponujemy każdorazowo również bogatą ofertę kulturalną, którą można urozmaicić każdą wycieczkę.

W PROGRAMIE:

 ark Łazienkowski
P
Przejazd panoramiczny przez miasto – stadion PGE Narodowy, śródmieście z
placem defilad i Pałacem Kultury i Nauki, getto żydowskie, trasa królewska, plac
Bankowy, Grób Nieznanego Żołnierza
Zwiedzanie Starówki
Gra turystyczna – „Ukryte symbole warszawskiej starówki.” (dla najmłodszych)

WARIANTY OPCJONALNE:

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Telewizja Polska lub Polskie Radio
Gra turystyczna „Akcja pod Arsenałem”
Zwiedzanie stadionu PGE Narodowy
Zwiedzanie lotniska Fryderyka Chopina
Przejazd metrem

autokar lub pociąg

obiad

oferta dostępna cały rok

nie dotyczy

od 170 pln/os.
Grupa 48 (+4 bezpłatne)

Łódź to polska stolica kinematografii, animacji i teatru. Warto poświęcić więcej czasu aby w pełni docenić jej potencjał. Nie tak dawno temu Łódź zasłynęła przepiękną renowacją manufaktury, w którą tchnięto nowe życie. Dzisiaj jest pełna sklepów
i restauracji i oczywiście odwiedzających ją ludzi. Niedaleko zaczyna się najbardziej
znana ulica spacerowa Łodzi – ulica Piotrkowska. Spacer nią lub spokojny przejazd
rikszą rowerową to prawdziwa przyjemność. W Łodzi odkryliśmy wiele ciekawych
miejsc, które prezentujemy w naszym autorskim programie.

W PROGRAMIE:

M
 uzeum Kinematografii
U
 lica Piotrkowska i Manufaktura
Ł ódzkie murale
D
 zielnica Księży Młyn i Łódzka Szkoła Filmowa

WARIANTY OPCJONALNE:

Spektakl w teatrze
Warsztaty animacji poklatkowej
Gra turystyczna „Plenery Ziemi Obiecanej”
Wycieczka rikszami po starówce
Centrum Nauki „Eksperymentarium”

autokar lub pociąg

obiad

oferta dostępna cały rok

nie dotyczy

od 150 pln/os.
Grupa 48 (+4 bezpłatne)

1-dniowa

Łódź

1-dniowa

Wrocław
Wrocław to prężnie rozwijający się ośrodek miejski i centrum uniwersyteckie południowo-zachodniej Polski. Nie brakuje w nim oferty kulturalnej, gastronomiczne
jak i nie brakuje atrakcji turystycznych aby z powodzeniem i przyjemnie spędzić
całodniową wycieczkę. Miasto przeżywa boom turystyczny po tym jak w 2016 roku
piastowało tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Od tamtej chwili Wrocław jest również celem wielu wycieczek z zagranicy.

W PROGRAMIE:

Wyspa Katedralna i Stare Miasto
T rasa wrocławskich krasnali
Park Szczytnicki z Halą Stulecia i Ogrodem Japońskim
Wjazd na najwyższy budynek Wrocławia – Sky Tower
lub wejście na „Most Czarownic”

WARIANTY OPCJONALNE:

Zwiedzanie Hydropolis
Ogród zoologiczny z Afrykarium
Rejs statkiem spacerowym po Odrze (sezonowo)
Pobyt w Parku Wodnym
Zwiedzanie Panoramy Racławickiej
Zwiedzanie dzielnicy żydowskiej
Największa w Polsce makieta kolejki „Kolejkowo”

autokar lub pociąg

obiad,
słodki poczęstunek

oferta dostępna cały rok

nie dotyczy

od 145 pln/os.
Grupa 48 (+4 bezpłatne)

Chociaż Toruń jest niewielkim miastem, to ze względu na swoją historię może się
dzisiaj pochwalić wpisaną na listę UNESCO gotycką starówką, między innymi z domem Mikołaja Kopernika i - jedną z nielicznych w Europie - Krzywą Wieżą. Spacerując po ulicach Torunia nie można nie poczuć unoszącego się wszędzie zapachu
piernika. Ten symbol miasta i najsmaczniejszy element jego dziedzictwa jest dostępny na każdym rogu, a co więcej można nawet spróbować swoich sił i wypiec
swój własny.

W PROGRAMIE:

Z
 espół gotycki Torunia
M
 uzeum Piernika - warsztaty wypiekania pierników
P
 lanetarium i Uniwersytet Mikołaja Kopernika
D
 om Mikołaja Kopernika

WARIANTY OPCJONALNE:

Zwiedzanie miasta trasą krzyżacką
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
Zwiedzanie Inowrocławia (park zdrojowy z tężniami solankowymi)
Wejście na wieżę ratusza

autokar lub pociąg

obiad

oferta dostępna cały rok

nie dotyczy

od 160 pln/os.
Grupa 48 (+4 bezpłatne)

1-dniowa

Toruń

1-dniowa

Berlin
Stolica Niemiec to miejsce, które jak żadne inne przypomina o historii zimnej wojny i powojennym podziale Europy. Spacerowanie po Alexanderplatz, wzdłuż East
Side Gallery czy po pełnej sklepów ulicy Kunfursterdamn przywołuje różne etapy
z dziejów miasta i tworzy kulturowy tygiel o niepowtarzalnej atmosferze i imponującej historii.

W PROGRAMIE:

Mur Berliński – East side gallery
Alexanderplatz
Unden den Linden i Uniwersytet Humboldta
Brama Brandenburska i Reichstag
Pomnik pamięci Żydów i Muzeum Terroru

WARIANTY OPCJONALNE:

Wejście na kopułę Reichstagu
Wjazd na wieżę telewizyjną na Alexanderplatz
Rejs statkiem po Sprewie
Pobyt w Parku Wodnym
Berlin szlakiem muru berlińskiego i dawnych punkt kontrolny Checkpoint
Charlie

autokar

bez wyżywienia

oferta dostępna cały rok

nie dotyczy

od 160 pln/os.
Grupa 48 (+4 bezpłatne)

Zachodnia Wielkopolska i bunkry MRU

W PROGRAMIE:

B
 unkry MRU – rezerwat nietoperzy
C
 entrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach
S ieraków z zamkiem Opalińskich oraz stadem ogierów, przejażdżka bryczką
S ierakowski Park Krajobrazowy

WARIANTY OPCJONALNE:

Spływ kajakowy z instruktorem i ratownikiem
Warsztaty wikliniarskie (dla najmłodszych)

autokar

obiad

IV - IX

nie dotyczy

od 160 pln/os.
Grupa 48 (+4 bezpłatne)

1-dniowa

Pogranicze wielkopolsko-lubuskie to pełne lasów i jezior obszary w których doświadczyć można historii z czasów II Wojny Światowej. W okolicach Międzyrzecza
przebiega najsłynniejszy pas fortyfikacji budowany przez hitlerowskie Niemcy.
Wiele bunkrów to dzisiaj atrakcja dla turystów i ostoja dla nietoperzy. Wizytę w
bunkrach warto urozmaicić przejazdem przez Sierakowski Park Krajobrazowy.

1-dniowa

Wschodnia Wielkopolska i Kłodawa
Ziemia konińska to historyczny obszar leżący na Szlaku Piastowskim będący dzisiaj
bardziej kojarzony z industrialnymi terenami niż z początkami państwa Piastów.
Warto jednak poświęcić czas zarówno na wizytę w miejscach historycznych jak i w
tych pokazujących aktualne oblicze regionu.

W PROGRAMIE:

Konin ze starówką i średniowiecznym słupem drogowym
L icheń Stary z bazyliką Najświętszej Maryi Panny i wieżą
Kopalnia soli w Kłodawie

WARIANTY OPCJONALNE:

Połączenie z wycieczką „Szlak Piastowski” (+1 dzień)

autokar

obiad

V - IX

nie dotyczy

od 160 pln/os.
Grupa 48 (+4 bezpłatne)

Szlak Piastowski to najstarsza trasa turystyczna w Polsce prezentująca dziedzictwo
związane z początkami państwa polskiego. Główne atrakcje zlokalizowane są na
obszarze centralnej Wielkopolski i obejmują miejsca, w których niegdyś znajdowały się pierwsze grody i osady państwa Mieszka I. Podróżując niedaleko od Poznania,
przenosimy się w czasy wojów i legend z X i XI wieku.

W PROGRAMIE:

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – Ostrów Lednicki
Gniezno z Bazyliką Archidiecezjalną i Starym Rynkiem
M
 uzeum Początków Państwa Polskiego
M
 uzeum Archeologiczne w Biskupinie

WARIANTY OPCJONALNE:

Połączenie z wycieczką „Malownicze Pałuki” (+1 dzień)
Lekcja muzealna o początkach państwa polskiego

autokar

obiad

IV - X

nie dotyczy

od 150 pln/os.
Grupa 48 (+4 bezpłatne)

1-dniowa

Szlak Piastowski – Trasa główna

1-dniowa

Szlak Piastowski – Trasa Nadwarciańskim Parkiem Krajobrazowym
Szlak Piastowski to najstarsza trasa turystyczna w Polsce prezentująca dziedzictwo
związane z początkami państwa polskiego. Główne atrakcje zlokalizowane są na
obszarze centralnej Wielkopolski i obejmują miejsca, w których niegdyś znajdowały się pierwsze grody i osady państwa Mieszka I. Podróżując wzdłuż Warty, obszarem Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, nie tylko poznajemy początki Polski
ale również piękno naszego regionu.

W PROGRAMIE:

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Czeszewie
Pyzdry i mural historii miasta
Nadwarciański Park Krajobrazowy
Opactwo Cysterskie w Lądzie nad Wartą

WARIANTY OPCJONALNE:

Połączenie z wycieczką „Wschodnia Wielkopolska i Kłodawa” (+1 dzień)

autokar

bez wyżywienia

IV - X

nie dotyczy

od 140 pln/os.
Grupa 48 (+4 bezpłatne)

Jeden z piękniejszych regionów położonych na pograniczu wielkopolsko-kujawskim to bez wątpienia Pałuki. Malownicze pagórki tworzone jeszcze w czasach
glacjalnych i liczne polodowcowe jeziora tworzą idealną scenerię do atrakcyjnej
wycieczki. Ponad to, na Pałukach swoją osadę zakładali łużyczanie, które pozostałości oglądać możemy oczywiście w Biskupinie.

W PROGRAMIE:

P
 rzejazd kolejką wąskotorową przez Pałuki
M
 uzeum Archeologiczne w Biskupinie
P
 ark rozrywki Zaurolandia w Rogowie (dla najmłodszych)
P
 ark Rozrywki Zaurolandia lub Park Rozrywki Silverado-Miasteczko
Western City”

WARIANTY OPCJONALNE:

Połączenie z wycieczką „Szlak Piastowski – trasa główna” (+1 dzień)
Park rozrywki Silverado – miasteczko Western City
Warsztat tworzenia pierwotnych ozdób i biżuterii
Lekcja muzealna o osadnictwie w czasach przedpiastowskich

autokar
+ kolejka wąskotorowa

obiad

IV - X

nie dotyczy

od 155 pln/os.
Grupa 48 (+4 bezpłatne)

1-dniowa

Malownicze Pałuki

2-dniowa

Warszawa inaczej
Poza zupełnie podstawowymi i cennymi historycznie oraz kulturowo miejscami,
Warszawa oferuje również swoje drugie oblicze, oblicze związane ściśle z jej stołecznością i rozwojem. Można więc, a nawet trzeba zwiedzić ją pod kątem dziedzictwa historycznego ale warto spojrzeć również na inne, interesujące aspekty życia
stolicy i zajrzeć „od kuchni” do niektórych instytucji, obiektów czy miejsc. Z tego
powodu powstał program „Warszawa inaczej” - nasza autorska propozycja.

W PROGRAMIE:

L otnisko Fryderyka Chopina – z częścią techniczną PLL LOT
Stadion PGE Narodowy (szatnie, boisko, strefa VIP)
Metro warszawskie
Przejazd po mieście „szlakiem drapaczy chmur”
Zwiedzanie Polskiego Radio „od kuchni”
Gra turystyczna – „Ukryte symbole warszawskiej starówki” (dla najmłodszych)

WARIANTY OPCJONALNE:

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej
Telewizja Polska (zamiennie z radiem)
Gra turystyczna „Akcja pod Arsenałem”
Zwiedzanie „Trasy królewskiej”
Zwiedzanie Centrum Pieniądza

autokar / bus /
pociąg + metro
1 x śniadanie,
1 x obiadokolacja,
1 x obiad

oferta dostępna cały rok

hotel 2* w Warszawie lub na
obszarze metropolitalnym

od 360 pln/os.
MIEJSCA DARMOWE:
1/12 Uczestników

Tajemnicza Góra Pogan to oczywiście Ślęża, często nazywana polskim Olimpem.
Owiana legendami, kiedyś przyciągała druidów, dziś odwiedzają ją turyści, ufolodzy i radiesteci. Stara legenda mówi, że Ślęża powstała podczas wojny aniołów z
demonami – rzucając w siebie wielkimi głazami uformowali oni górę, która ukryła
wrota do piekieł. Bardziej współczesna kusi bogactwem, w podziemnych korytarzach ukryte mają być tony złota i innych kosztowności zrabowane przez Niemców z pobliskiego Wrocławia. Trasa wycieczki wiedzie przez stolicę Dolnego Śląska
wprost w masyw góry Ślęża.

W PROGRAMIE:

 rocław z wyspą katedralną i starym miastem
W
K
 rasnale – wrocławscy lokatorzy
M
 asyw Ślęży z wyjściem na górski szlak
M
 iejscowość Sobótka

WARIANTY OPCJONALNE:

Dodatkowe atrakcje we Wrocławiu (Afrykarium lub Hydropolis)
Wjazd na najwyższy budynek Wrocławia – SkyTower
Pobyt w Parku Wodnym we Wrocławiu
Zwiedzanie Centrum Pieniądza

autokar lub bus

1 x śniadanie,
1 x obiadokolacja,
1 x obiad

IV - X

obiekt o standardzie hotelowym
lub pensjonat w rejonie Ślęży

od 295 pln/os.
MIEJSCA DARMOWE:
1/12 Uczestników

2-dniowa

Wrocław i Góra Pogan

2-dniowa

Ziemia Sierakowska
Ziemia sierakowska to jeden z bardziej lubianych, rekreacyjnych regionów wielkopolski, położony w niedalekiej odległości od Poznania i stanowiący dla jego
mieszkańców dobre miejsce na krótkie wycieczki. Sierakowski Park Krajobrazowy
to przede wszystkim lasy i jeziora ale również ukryte między nimi centra edukacji
regionalnej i przyrodniczej, wiejskie, zabytkowe kościoły czy gospodarstwa produkujące ekologiczne wyroby. Centra usługowe regionu znajdują się w Sierakowie i
w Międzychodzie, a od tego drugiego niedaleko już do województwa lubuskiego i
imponującego Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.

W PROGRAMIE:

 ościół w Kamionnej – przykład gotyku wiejskiego
K
Międzychód z zabytkowym układem urbanistycznym i źródełkiem wody uzdrowiskowej
Centrum Edukacji Ekologicznej w Chalinie
Międzyrzecki Rejon Umocniony

WARIANTY OPCJONALNE:

„Szkoła na łące” – lekcja przyrodnicza w terenie
„Od kwiatu do pasieki” – prelekcja o pszczołach i pszczelarstwie
Warsztaty rękodzielnicze
Wizyta w skansenie ginących zawodów

autokar lub bus

1 x śniadanie,
1 x obiadokolacja,
1 x obiad

V-X

hotel 1-2* lub obiekt o stndardzie
hotelowym na trasie wycieczki

od 310 pln/os.
MIEJSCA DARMOWE:
1/12 Uczestników

Chociaż Toruń jest niewielkim miastem, to ze względu na swoją historię może się
dzisiaj pochwalić wpisaną na listę UNESCO gotycką starówką, między innymi z domem Mikołaja Kopernika i - jedną z nielicznych w Europie - Krzywą Wieżą. Spacerując po ulicach Torunia nie można nie poczuć unoszącego się wszędzie zapachu
piernika. Ten symbol miasta i najsmaczniejszy element jego dziedzictwa jest dostępny na każdym rogu, a co więcej można nawet spróbować swoich sił i wypiec
swój własny.

W PROGRAMIE:

Z
 wiedzanie miasta fabularyzowane z Krzyżakiem
B
 aza Mars
S eans w Planetarium
Warsztaty piernikarskie
P
 unkt widokowy nad Wisłą

WARIANTY OPCJONALNE:

Rejs po Wiśle statkiem spacerowym

autokar lub bus

1 x śniadanie,
1 x obiadokolacja,
1 x obiad

IV - X

obiekt o standardzie hotelowym
lub pensjonat w rejonie Ślęży

od 270 pln/os.
MIEJSCA DARMOWE:
1/12 Uczestników

2-dniowa

Toruń

2-dniowa

Malbork-Gniew
Ziemie województwa pomorskiego, stanowiące niegdyś terytorium państwa krzyżackiego, obfitują dzisiaj w zabytki stanowiące potężne i niezwykle wartościowe
dziedzictwo przez nich pozostawione. Wizytówką na skalę nie tylko krajową ale
ogólnoświatową jest gotycki zamek w Malborku. Warto jednak pamiętać o takich
perełkach jak: Gniew, Golub-Dobrzyń oraz oczywiście w pełni lokowane przez
Krzyżaków miasto Toruń, które nie tylko jest jednym z najlepiej zachowanych
miejskich założeń gotyckich ale również pochwalić się może pysznymi piernikami.

W PROGRAMIE:

Nocleg w Zamku Gniew
 arsztaty „Komnata dawnych mistrzów”
W
Nocne zwiedzanie z pochodniami i widowisko „Wakacje z duchami”
Turniej rycerski na Zamku w Malborku
Zwiedzanie Zamku w Malborku z dwórką
Obiad i spacer po starówce w Toruniu

WARIANTY OPCJONALNE:

Ognisko z kiełbaskami
Rejs statkiem spacerowym po Wiśle

autokar lub bus

1 x śniadanie,
1 x obiadokolacja,
1 x obiad

V-X

hotel 1-2* lub obiekt o stndardzie
hotelowym na trasie wycieczki

od 370 pln/os.
MIEJSCA DARMOWE:
1/12 Uczestników

Zapraszamy na podróż do Małopolski, w trakcie której podziwiać będziemy uroki Krakowa i jego najbliższej okolicy. W planach spacer po wadowickie kremówki,
przejazd przez Kalwarię Zebrzydowską oraz zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego z zamkami w Ojcowie i na Pieskowej Skale. W stolicy małopolski zobaczymy najważniejsze atrakcje wraz ze wzgórzem wawelskim, dzielnicą Kazimierz oraz
starym rynkiem z kościołem Mariackim.

W PROGRAMIE:

O
 jcowski PN z Maczugą Herkulesa i zamkiem na Pieskowej Skale
 adowice z rodzinnym domem Karola Wojtyły
W
S tare Miasto w Krakowie z kościołem Mariackim oraz ze wzgórzem wawelskim
i Katedrą
D
 zielnica Kazimierz z ulicą Szeroką i placem Nowym

WARIANTY OPCJONALNE:

Gra turystyczna w starym Krakowie lub na Kazimierzu
Park wodny
Spektakl teatralny
Warsztaty fotograficzne „Kraków w obiektywie”
Muzeum Podziemia Rynku lub Fabryka Schindlera
Obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau
Zakopane (+1 dzień)

autokar, bus lub pociąg

2 x śniadanie,
2 x obiadokolacja,
1 x obiad

cały rok

Hotel 2-3* w Krakowie

od 450 pln/os.
MIEJSCA DARMOWE:
1/12 Uczestników

3-dniowa

Kraków i okolice

3-dniowa

Beskid Śląski i Tarnowskie Góry
Beskid Śląski to często pomijany i niedoceniany region, leżący w cieniu sąsiednich
Tatr. Warto jednak poświęcić mu osobny rozdział i zobaczyć takie ciekawostki jak
Muzeum Adama Małysza czy letnią rezydencję Prezydenta RP. Młodszych turystów
zaciekawi z pewnością wjazd kolejką na górę Żar, płeć piękną uszczęśliwią koniakowskie koronki, a turyści pełnoletni z chęcią odwiedzą jeden z największych polskich browarów w Żywcu.

W PROGRAMIE:

 opalnia srebra w Tarnowskich Górach (UNESCO)
K
Szczyrk, Wisła i Żywiec – beskidzki złoty trójkąt
Muzeum Adama Małysza i skocznia narciarska Malinka
Letnia rezydencja Prezydenta RP*
Góra Żar z wjazdem kolejką górską

WARIANTY OPCJONALNE:

Muzeum obozu Auschwitz-Birkenau
Warsztaty rękodzielnicze „Koronki z Koniakowa”
Wycieczka górska z przewodnikiem
Tematyczne zwiedzanie kopalni srebra w Tarnowskich Górach
Muzeum Browaru w Żywcu (+18 lat)
Pieniny i spływ Dunajcem (+1 dzień)

* Rezydencja prezydenta jest okresowo wyłączana ze zwiedzania z przyczyn niezależnych od organizatora.

autokar lub bus

2 x śniadanie,
2 x obiadokolacja,
1 x obiad

cały rok

hotel 2-3* na obszarze Beskidu
Śląskiego

od 440 pln/os.
MIEJSCA DARMOWE:
1/12 Uczestników

Kotlina Kłodzka to jeden z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów w Polsce. Zabytków i interesujących miejsc starczyłoby na dwa tygodnie nieustannych
wycieczek i wędrówek. Stolica regionu – Kłodzko – zachwyca swoim zespołem staromiejskim oraz górującą nad nim twierdzą, w której nie małym wyzwaniem jest
pokonanie mierzących zaledwie 60cm wysokości korytarzy minerskich. Bliskość
granicy państwa zachęca do wycieczek do Republiki Czech – do słynnego Skalnego Miasta lub stolicy – Pragi.

W PROGRAMIE:

T wierdza i starówka w Kłodzku
P
 ark zdrojowy w Dusznikach-Zdroju
K
 aplica czaszek w Czermnej
P
 ark zdrojowy w Kudowie-Zdroju
P
 ark Narodowy Gór Stołowych i Szczeliniec Wielki

WARIANTY OPCJONALNE:

Zwiedzanie Wrocławia
Kopalnia złota w Złotym Stoku
Muzeum Papiernictwa i warsztaty czerpania papieru
Skalne Miasto w Czechach
Całodniowa wycieczka do Pragi (+ 1 dzień)

autokar lub bus

2 x śniadanie,
2 x obiadokolacja,
1 x obiad

IV-X

hotel 2-3* lub obiekt o standardzie hotelowym w regionie
Kotliny Kłodzkiej

od 435 pln/os.
MIEJSCA DARMOWE:
1/12 Uczestników

3-dniowa

Kotlina Kłodzka

3-dniowa

Praga i Kutna Hora
Praga to zdecydowanie najpopularniejsza stolica Europy środkowowschodniej –
pełna wyjątkowych zabytków i niepowtarzalnej atmosfery. Z cennym kompleksem
Hradczan i Starego Miasta wpisana jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Mniej znana, ale równie urokliwa i nieporównywalnie spokojniejsza jest położona
nieopodal Kutna Hora – niewielka górnicza osada z górującym nad nią potężnym
kościołem św. Barbary.

W PROGRAMIE:

 zgórze Hradczany z kompleksem katedralno-pałacowym
W
Klasztor na Strahowie
Dzielnica Mała Strana z rynkiem i ścianą Johna Lennona
Most Karola i Stary Rynek z zegarem Orloj
Miasto Kutna Hora z kościołem św. Barbary

WARIANTY OPCJONALNE:

Skalne Miasto w Czechach
Wieczorny rejs po Wełtawie w Pradze
Gra turystyczna „Uroki Pragi”
Nowe miasto i zamek Wyszehrad (+ 1 dzień)

autokar lub bus + metro

2 x śniadanie,
2 x obiadokolacja,
1 x obiad

cały rok

hotel 3* w Pradze

od 485 pln/os.
MIEJSCA DARMOWE:
1/12 Uczestników

Karkonoski Park Narodowy co roku przyciąga niezliczone rzesze turystów. Przybywają spragnieni zdobycia Śnieżki, zamku Chojnik czy ochłodzenia się w wodospadach Kamieńczyka i Szklarki. Przybywają nie bojąc się spotkania z duchem gór Karkonoszem, który od wieków strzeże swojej ziemi. Udając się w tę część Polski nie
sposób nie zajrzeć do Wrocławia - stolicy Dolnego Śląska i kulturowego centrum
regionu, który przyciąga nowymi atrakcjami takimi jak Afrykarium czy Hydropolis.

W PROGRAMIE:

 rocław z wyspą katedralną i starym miastem
W
K
 rasnale – wrocławscy mieszkańcy
K
 arkonoski Park Narodowy ze Śnieżką
K
 arpacz i świątynia Wang
S zklarska Poręba i wodospad Szklarki

WARIANTY OPCJONALNE:

Zjazdy na całorocznych torach saneczkowych w Karpaczu
Pobyt w parku wodnym w Hotelu Gołębiewski
Wjazd na Szrenicę lub Kopę wyciągami krzesełkowymi
Dodatkowe atrakcje we Wrocławiu (Afrykarium lub Hydropolis)
Całodniowa wycieczka do Pragi (+ 1 dzień)

autokar lub bus

2 x śniadanie,
2 x obiadokolacja,
1 x obiad

IV - X

hotel 1-2* lub obiekt o standardzie hotelowym w regionie
Karkonoszy

od 410 pln/os.
MIEJSCA DARMOWE:
1/12 Uczestników

3-dniowa

Wrocław i Karkonosze

3-dniowa

Surwiwal pod Śnieżnikiem
Masyw Śnieżnika jest słynny ze względu na jaskinie i skałki wykorzystywane przez
amatorów speleologii i wspinaczki. Udamy się tam aby samemu odkryć jego uroki
i poczuć nieco adrenaliny związanej z tymi aktywnymi formami spędzania czasu
wolnego. Nie zabraknie absolutnych hitów regionu - Jaskini Niedźwiedziej i Międzygórza – jak i innych, mniej znanych miejsc ale gwarantujących niezapomniane
wrażenia. Wycieczka nastawiona jest na niestandardowe atrakcje, takie jak zajęcia
z przetrwania w górach czy wspinaczka skałkowa.

W PROGRAMIE:

J askinia Niedźwiedzia
Międzygórze i sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej
Lądek Zdrój i kompleks skałek wspinaczkowych (zajęcia z grupą alpinistyczną)
Lasy masywu Śnieżnika (zajęcia z ekspertem surwiwalu)
Stronie Śląskie
Poznamy trudy i specyfikę pracy ratownika górskiego (zajęcia z ratownikiem
GOPR)

WARIANTY OPCJONALNE:

Zwiedzanie kopalni złota w Złotym Stoku
Zwiedzanie zabytków Kłodzka
Spływ pontonowy Nysą Kłodzką przełomem bardzkim
Całodniowa wycieczka do Pragi (+ 1 dzień)

autokar lub bus

2 x śniadanie,
2 x obiadokolacja,
1 x obiad

IV - X

hotel 1-2* lub obiekt o standardzie
hotelowym w regionie Stronia
Śląskiego

od 450 pln/os.
MIEJSCA DARMOWE:
1/12 Uczestników

Region pogranicza polsko-niemiecko-czeskiego to historyczne ziemie Miśni i Saksonii – ważne w historii Polski z powodu panowania na tronie Polski Sasów, ale
również cenne przyrodniczo ze względu na krajobrazy doliny Łaby. Region położony wzdłuż tej rzeki nazywany jest czesko-saksońską Szwajcarią – obfituje w imponujące zabytki, uzdrowiska oraz malownicze szlaki turystyczne. Stolicą regionu
po stronie niemieckiej jest Drezno, a po stronie czeskiej Liberec. Oba te miejsca
przybliżymy w trakcie wspólnej podróży.

W PROGRAMIE:

P
 ark Mużakowski w Łęknicy (UNESCO)
D
 rezno z najważniejszymi zabytkami
D
 olina Łaby z twierdzą Konigstein oraz uzdrowiskiem Bad Schandau
D
 ecin i Liberec na terenie Republiki Czeskiej

WARIANTY OPCJONALNE:

Nocleg w Dreźnie i wieczorne zwiedzanie miasta
Wycieczka górska w czesko-saksońskiej Szwajcarii
Rejs statkiem po Łabie
Całodniowa wycieczka do Pragi (+ 1 dzień)

autokar lub bus

2 x śniadanie,
2 x obiadokolacja,
1 x obiad

IV - X

hotel 1-2* lub obiekt
o standardzie hotelowym
w Polsce i w Czechach

od 460 pln/os.
MIEJSCA DARMOWE:
1/12 Uczestników

3-dniowa

Szwajcaria Saksońska

3-dniowa

Zamki i sztolnie Dolnego Śląska
Dolny Śląsk to region licznych zamków i sztolni wykorzystywanych niejednokrotnie do produkcji broni w czasach II Wojny Światowej lub, co bardziej tajemnicze,
do przechowywania skarbów i skradzionych dzieł sztuki. Co roku przybywa do
nich wielu zaintrygowanych turystów aby poznawać tajemnice jakie skrywano
pod ziemią. Niektóre z nich, jak zagadkowe podziemia zamku Książ wciąż kryją
jeszcze wiele niewyjaśnionych wątków. Warto więc się z nimi zmierzyć.

W PROGRAMIE:

 amek Czocha
Z
Zamek Książ oraz park zamkowy
Zamek Grodno oraz Jezioro Bystrzyckie
Sztolnia Osówka
Masyw Gór Sowich

WARIANTY OPCJONALNE:

Kościół Pokoju w Jaworze lub Świdnicy (UNESCO)
Rozszerzone trasy tematyczne w zwiedzanych obiektach
Zwiedzanie masywu Góry Ślęża
Zwiedzanie Wrocławia
Całodniowa wycieczka do Pragi (+ 1 dzień)

autokar lub bus

2 x śniadanie,
2 x obiadokolacja,
1 x obiad

cały rok

hotel 1-2* lub obiekt o standardzie
hotelowym na trasie wycieczki

od 450 pln/os.
MIEJSCA DARMOWE:
1/12 Uczestników

Historia złotego pociągu to niewątpliwie najbardziej intrygująca i poruszająca tajemnica historyczna ostatnich lat, która zelektryzowała cały kraj. Od pojawienia się
pierwszych informacji jakie dotarły do opinii publicznej minęło sporo czasu, a każdy kolejny miesiąc przynosił nowe wątki i kolejne znaki zapytania. Warto zmierzyć
się z tą tajemnicą sam na sam i wyruszyć w podróż w poszukiwaniu zaginionego
złotego pociągu. Nie możemy zagwarantować sukcesu, ale dobrą zabawę na pewno.

W PROGRAMIE:

Z
 amek Książ oraz park zamkowy
M
 asyw Włodarza – miejsce ukrycia pociągu
J azdy samochodem terenowym
P
 rzeprawy terenowe i podziemne w sztolni
S potkanie z wykwalifikowanymi poszukiwaczami skarbów

WARIANTY OPCJONALNE:

Zajęcia integracyjne – gra w paintball
Prelekcja historyka-regionalisty o II Wojnie Światowej
Sztolnia poniemiecka w Osówce

autokar, bus lub pociąg

2 x śniadanie,
2 x obiadokolacja,
1 x obiad

IV - X

hotel 1-2* lub obiekt
o standardzie hotelowym
w okolicach Wałbrzycha

od 450 pln/os.
MIEJSCA DARMOWE:
1/12 Uczestników

3-dniowa

Szlakiem złotego pociągu

3-dniowa

Safari w Dolinie Baryczy
Dolina Baryczy i Milicz to miejsca, o których większość z nas przypomina sobie raz
w roku, przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy biegamy i w pośpiechu poszukujemy milickich karpi. Chociaż większość z nich sprzedaje się właśnie w grudniu
to praca przy stawach hodowlanych trwa cały rok. Milickie stawy położone są na
obszarze doliny Baryczy, wpisanej do sieci Natura 2000, pełnej ptactwa wodnego,
lasów i malowniczych krajobrazów. Odkrywamy w niej idealną symbiozę między
naturą, a ludźmi czerpiącymi z niej zyski w zrównoważony sposób.

W PROGRAMIE:

 ydropolis we Wrocławiu
H
Hodowla karpi w Miliczu
Ornitologiczne safari i birdwatching
Ścieżki przyrodnicze doliny Baryczy
Gospodarstwo agroturystyczne

WARIANTY OPCJONALNE:

Gra turystyczna „Bajkowa Dolina Baryczy” – dla najmłodszych
Warsztaty rękodzielnicze - oferta na indywidualne zamówienie
Żubrowisko w Gołuchowie
+ Zwiedzanie Afrykarium we Wrocławiu

autokar lub bus

2 x śniadanie,
2 x obiadokolacja,
1 x obiad

cały rok

hotel 1-2* lub obiekt o standardzie
hotelowym na trasie wycieczki

od 450 pln/os.
MIEJSCA DARMOWE:
1/12 Uczestników

Nasza propozycja wycieczki do Warszawy to czas wypełniony najbardziej charakterystycznymi miejscami stolicy, chociaż jest też wiele rozwiązań opcjonalnych,
dzięki którym można ten program znacznie modyfikować. Nie może na pewno
zabraknąć historii i najważniejszych miejsc Warszawy jak i tych mniej znanych lub
nowszych, które są równie interesujące i stały się już wizytówkami miasta. Proponujemy każdorazowo również bogatą ofertę kulturalną, którą można urozmaicić
każdą wycieczkę.

W PROGRAMIE:

T rasa Królewska (Łazienki Królewskie, Aleje Ujazdowskie, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Plac Zamkowy, Stare Miasto)
S tadion PGE Narodowy
O
 grody uniwersyteckie i warszawskie fontanny
P
 lac Defilad i Pałac Kultury i Nauki
R
 ejon dawnego getta żydowskiego
P
 ark w Żelazowej Woli – miejsce narodzin Fryderyka Chopina

WARIANTY OPCJONALNE:

Muzeum Powstania Warszawskiego lub Muzeum Historii Żydów Polskich – POLIN
P
 olskie Radio lub Telewizja Polska
L otnisko Fryderyka Chopina
G
 ra turystyczna „Akcja pod Arsenałem”

autokar, bus lub pociąg +
metro
2 x śniadanie,
2 x obiadokolacja,
1 x obiad

cały rok

hotel 2* w warszawie lub na
obszarze metropolitalnym

od 450 pln/os.
MIEJSCA DARMOWE:
1/12 Uczestników

3-dniowa

Warszawa i Żelazowa Wola

3-dniowa

Filmowa i teatralna Łódź
Łódź to polska stolica kinematografii, animacji i teatru. Warto poświęcić więcej
czasu aby w pełni docenić jej potencjał… potencjał plenerów filmowych,
pasję pracowników „filmówki” czy scenarzystów i reżyserów kameralnych szkół
aktorskich i teatralnych, Muzeum Kinematografii. W Ideal Travel opracowaliśmy
autorski projekt wycieczki, która w pełni to wszystko przed nami ukazuje. Chętnie
pokażemy, że Łódź to miejsce magiczne, w którym wiele się dzieje i w którym
atrakcyjnie można spędzić czas.

W PROGRAMIE:

Ł ódzka szkoła filmowa
Muzeum Kinematografii
Muzeum Animacji SEMAFOR (warsztaty animacji)
Ulica Piotrkowska i Manufaktura
Łódzkie murale
Warsztaty scenopisarstwa i reżyserii

WARIANTY OPCJONALNE:

Spektakl w teatrze
Gra turystyczna „Plenery Ziemi Obiecanej”
Warsztaty kręcenia filmu krótkometrażowego
Całodzienne zwiedzanie Warszawy – szlakiem filmu i teatru (+1 dzień) (Istnieje
możliwość skrócenia tej wycieczki do 2 dni)

autokar, bus lub pociąg

2 x śniadanie,
2 x obiadokolacja,
1 x obiad

cały rok

hotel 1* w Łodzi

od 440 pln/os.
MIEJSCA DARMOWE:
1/12 Uczestników

Województwo pomorskie ma wiele atutów żeby stać się turystycznym liderem w
Polsce – piękne wybrzeże, zabytkowe miasta, doskonałe warunki do uprawiania
sportu i oczywiście interesująca historia. Wśród turystycznych pereł regionu wymienić trzeba Kaszuby, Żuławy Wiślane, wybrzeże Bałtyku, Słowiński Park Narodowy, Mierzeję helską czy Trójmiasto. Różnorodność i wyjątkowość wymienionych
miejsc stwarzaja gotowe scenariusze kolejnych podróży, na które oczywiście zapraszamy.

W PROGRAMIE:

G
 dańsk (dzielnica Oliwa, stadion Amber Arena, Stocznia i plac Solidarności, sala
BHP porozumień sierpniowych, Długi Targ i starówka)
M
 ierzeja helska – Hel, Chałupy, Władysławowo
S potkanie z kitesurferami w Chałupach
Toruń

WARIANTY OPCJONALNE:

Rejs statkiem lub tramwajem wodnym
Muzeum II Wojny Światowej
Warsztaty żeglarskie
Zwiedzanie zamku w Malborku
Rejs do Karlskrony w Szwecji (+ 1 dzień)

autokar / bus + statek +
melexy

2 x śniadanie,
2 x obiadokolacja,

V - IX

hotel 3* w Gdańsku

od 440 pln/os.
MIEJSCA DARMOWE:
1/12 Uczestników

3-dniowa

Zatoka Gdańska, Hel + Toruń

3-dniowa

Szlakiem zakonu krzyżaków
Ziemie województwa pomorskiego, stanowiące niegdyś terytorium państwa krzyżackiego, obfitują dzisiaj w zabytki stanowiące potężne i niezwykle wartościowe
dziedzictwo przez nich pozostawione. Wizytówką na skalę nie tylko krajową ale
ogólnoświatową jest gotycki zamek w Malborku. Warto jednak pamiętać o takich
perełkach jak: Gniew, Golub-Dobrzyń oraz oczywiście w pełni lokowane przez
Krzyżaków miasto Toruń, które nie tylko jest jednym z najlepiej zachowanych
miejskich założeń gotyckich ale również pochwalić się może pysznymi piernikami.

W PROGRAMIE:

T oruń (stare miasto, ruiny zamku krzyżackiego, krzywa wieża, mury miejskie) –
spacer z krzyżakiem
Zamek w Malborku
Gniew, podgrodzie i zamek w Gniewie
Zamek Golub-Dobrzyń

WARIANTY OPCJONALNE:

Gra turystyczna na zamku w Malborku – propozycja dla najmłodszych
Wyjazd na pola Grunwaldu
Warsztaty wyrabiania witraży w stylu gotyckim
Spływ kanałem Ostródzko-Elbląskim (oferta sezonowa)
Całodniowa wycieczka do Gdańska (+ 1 dzień)

autokar lub bus

2 x śniadanie,
2 x obiadokolacja,
1 x obiad

cały rok

komnaty zamkowe w Gniewie lub
Golubiu-Dobrzyniu

od 440 pln/os.
MIEJSCA DARMOWE:
1/12 Uczestników

Kołobrzeg to jeden z najbardziej znanych kurortów nadmorskich województwa
zachodniopomorskiego, miejsce docelowe wielu podróży, zwłaszcza z zachodniej
i południowo-zachodniej części kraju. Warto wypłynąć z niego na pełne morze w
poszukiwaniu dorsza, jednym ze spacerowych rejsów, albo na duńską wyspę Bornholm. Słynie ona głównie z pięknych krajobrazów, turystyki rowerowej i z Muzeum
Historii Naturalnej Naturbornholm – które często jest celem jednodniowych rejsów. Dumą żeglugi Kołobrzegu jest rejsowy katamaran, który w sezonie zabiera
wszystkich chętnych na pokład i codziennie realizuje swoje połączenie z Bornholmem.

W PROGRAMIE:

K
 ołobrzeg (promenada, molo, latarnia morska)
G
 rzybowo
B
 ornholm z Muzeum Historii Naturalnej Naturbornholm

WARIANTY OPCJONALNE:

Spływ kajakowy Parsętą
 ycieczka rowerowa z Grzybowa do Kołobrzegu
W
Rejs spacerowy wzdłuż wybrzeża Bałtyku

autokar / bus + statek

2 x śniadanie,
2 x obiadokolacja, 1x obiad,
1x suchy prowiant

V - IX

hotel 2-3* lub obiekt o standardzie hotelowym w Kołobrzegu
lub Grzybowie

od 620 pln/os.
MIEJSCA DARMOWE:
1/12 Uczestników

3-dniowa

Kołobrzeg + Bornholm

3-dniowa

Trójmiasto i Łeba
Województwo pomorskie ma wiele atutów żeby stać się turystycznym liderem
w Polsce – piękne wybrzeże, zabytkowe miasta, doskonałe warunki do uprawiania sportu i oczywiście interesująca historia. Wśród turystycznych pereł regionu
wymienić trzeba Kaszuby, Żuławy Wiślane, wybrzeże Bałtyku, Słowiński Park Narodowy, Mierzeję helską czy Trójmiasto. Różnorodność i wyjątkowość wymienionych miejsc stwarzaja gotowe scenariusze kolejnych podróży, na które oczywiście
zapraszamy.

W PROGRAMIE:

 dańsk (dzielnica Oliwa, stadion Amber Arena, Stocznia i plac Solidarności, sala
G
BHP porozumień sierpniowych, Długi Targ i starówka)
Sopot i Gdynia (molo w Sopocie, „Monciak”, Dar Pomorza i marina w Gdyni)
Klify orłowskie
Wydmy w Słowińskim Parku Narodowym

WARIANTY OPCJONALNE:

Rejs statkiem lub tramwajem wodnym
Muzeum II Wojny Światowej
Muzeum i skansen wsi słowińskiej w Klukach
Przejazd melexami w Słowińskim PN
Rejs do Karlskrony w Szwecji (+ 1 dzień)

autokar / bus
+ statek + melexy

2 x śniadanie,
2 x obiadokolacja,

V - IX

hotel 3* w Gdańsku

od 440 pln/os.
MIEJSCA DARMOWE:
1/12 Uczestników

Kiedy myślimy o województwie lubuskim, widzimy potężne połacie lasów i jezior.
Rzeczywiście, ta część Polski słynie z nieskażonej natury, a brak dużych ośrodków
miejskich, czy większych zakładów produkcyjnych sprzyja utrzymaniu dobrych
warunków rozwoju ekosystemów. Wśród lasów województwa lubuskiego ukryte
są liczne atrakcje turystyczne, zarówno te nad jak i pod ziemią. Bliskość Niemiec
i Berlina stwarza natomiast idealną okazję żeby „zajrzeć” do naszych zachodnich
sąsiadów.

W PROGRAMIE:

M
 RU – Międzyrzecki Rejo Umocniony i rezerwat nietoperzy
Ł agów z zamkiem joannitów
P
 ark Narodowy Ujście Warty, wizyta w siedzibie dyrekcji parku
B
 erlin (Unden den Linden, Alexanderplatz, Bramę Brandenburską, Reichstag,
pomnik pamięci Żydów)

WARIANTY OPCJONALNE:

Zwiedzanie Muzeum Pergamonu w Berlinie
 ycieczka rowerowa po Parku Narodowym Ujście Warty
W
Winobranie w Zielonej Górze (oferta sezonowa) (+ 1 dzień)
Parowozownia w Wolsztynie z przejazdem parowozem Piękna Helena

autokar / bus
+ Piękna Helena
2 x śniadanie,
2 x obiadokolacja,
1x obiad

V -I X

hotel 2-3* lub obiekt o stndardzie hotelowym na trasie

od 460 pln/os.
MIEJSCA DARMOWE:
1/12 Uczestników

3-dniowa

Ziemia Lubuska + Berlin

3-dniowa

Międzyzdroje i Woliński PN
Gdzie w Polsce można popłynąć na wyspę? Gdzie jednocześnie możemy zobaczyć
żubry, jezioro z turkusową wodą czy kompleks militarnych fortyfikacji wybrzeża?
Oczywiście w rejonie Wolińskiego Parku Narodowego i Międzyzdrojów. Ponad
to czekają na nas szerokie, piaszczyste plaże, aleja gwiazd, przeprawa promowa
w Świnoujściu i wiele innych atrakcji. Przy sprzyjającej pogodzie natomiast na
pewno znajdziemy czas na beztroski wypoczynek na nadbałtyckiej plaży.

W PROGRAMIE:

 amień Pomorski i most zwodzony w Dziwnowie
K
Międzyzdroje z aleją gwiazd i molo
Świnoujście z Podziemnym Miastem, fortem Gerhard i latarnią morską
Woliński Park Narodowy z żubrowiskiem, turkusowym jeziorem i bogatą florą i
fauną

WARIANTY OPCJONALNE:

Gra turystyczna „Historia zaklęta w kamieniu”
Wycieczka rowerowa wzdłuż wybrzeża Bałtyku do Niemiec
Rejs statkiem po Zalewie Szczecińskim (oferta sezonowa)
Zwiedzanie Szczecina
Rejs na Bornholm (+1 dzień)

autokar / bus + statek

2 x śniadanie,
2 x obiadokolacja,
1x obiad

V - IX

hotel 2-3* lub pensjonat
w okolicach Wolińskiego Parku
Narodowego

od 440 pln/os.
MIEJSCA DARMOWE:
1/12 Uczestników

Pojezierze Kaszubskie to wyjątkowa kraina. Poprzecinany jeziorami, wkompowanymi między wzgórza krajobraz kryje w sobie wiele osobliwości kulturowych,
w tym odrębny kaszubski język i specyficzną – przepyszną kuchnię. Pagórkowate
ukształtowanie terenu skłania do wykorzystania siły wartko płynących rzek jako
źródła energii. Kultywowanie tradycji ludowych jest na Kaszubach żywe i silne,
a dostępne na wyciągnięcie ręki w skansenach.

W PROGRAMIE:

M
 uzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich
 ejście na wieżę widokową
W
C
 entrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, Dom do Góry Nogami,
Najdłuższa Deska Świata
M
 uzeum Hymnu Narodowego w Będominie
Z
 amek w Bytowie

WARIANTY OPCJONALNE:

 arsztaty Kaszubskie instrumenty obrzędowe, Dawo temu w szkole
W
Fabryka Porcelany w Łubianie
Zabytkow Elektrownia Wodna
Park Narodowy Bory Tucholskie

autokar

2 x śniadanie,
2 x obiadokolacja,
1x obiad

cały rok

hotel 2-3* lub obiekt o stndardzie hotelowym na trasie

od 430 pln/os.
MIEJSCA DARMOWE:
1/12 Uczestników

3-dniowa

Kaszubskie smaki, widoki i nuty

3-dniowa

Słowińcy, wydmy, elektrownie
Słowińcy zamieszkiwali niegdyś tereny nad jeziorami Gardno i Łebsko. Zajmowali
się głównie rybołóstwem, a od innych mieszkańców tych terenów wyróżniała ich
lokalna gwara i religia, poniważ byli oni kalwinami. Niestety wskutek prześladowań po II Wojnie Swiatowej większość z nich wyemigrowała. Pozostały głównie
chaty, budynki gospodarskie, stroje, pamiątki i wspomnienia, które dla wielu będą
ciekawymi atrakcjami. Równie wyjątkowe jest spotkanie z ruchomymi wydmami
i surową przyrodą pasa nadmorskiego.

W PROGRAMIE:

 uzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
M
Ruchome wydmy koło Łeby
Ustka, port, spotkanie z rybakami
Słupsk, Muzeum Pomorza Środkowego, kościół Św. Jacka, młyn
Wejście na latarnię morską w Czołpinie
Kraina w Kratę – Swołowo

WARIANTY OPCJONALNE:

Elektrownia szczytowo-pompowa
Rejs statkiem po Bałtyku
Warsztaty o rybołóstwie, życiu na słowińskiej wsi
Fokarium
Największa kolekcja dzieł Witkacego

autokar

2 x śniadanie,
2 x obiadokolacja,
1x obiad

cały rok

hotel 2-3* lub obiekt o stndardzie hotelowym na trasie

od 430 pln/os.
MIEJSCA DARMOWE:
1/12 Uczestników

Zakopane jest bez wątpienia zimową i górską stolicą Polski, a miejsca takie jak
Morskie Oko, Gubałówka czy Kasprowy Wierch są wszystkim doskonale znane.
Zarówno dawniej jak i dziś, spacer po zakopiańskich Krupówkach to prawdziwa
przyjemność, którą potęguje wszędobylski zapach grillowanych oscypków… tych
prawdziwych, z polskich Tatr. Sezon w Zakopanem trwa przez cały rok i o każdej
porze znajdziemy tu coś dla siebie.

W PROGRAMIE:

K
 raków z najwspanialszymi zabytkami
G
 ubałówka (wjazd kolejką górską)
M
 orskie Oko, Wodogrzmoty Mickiewicza oraz Dolina Pięciu Stawów
K
 rupówki oraz Wielka Krokiew

WARIANTY OPCJONALNE:

Wjazd na Kasprowy Wierch
Wieczór regionalny z muzyką
Spotkanie z ratownikiem TOPR
Warsztaty fotograficzne „Kraków w obiektywie”
Warsztaty kulinarne z oscypkiem w roli głównej
Pieniny i spływ Dunajcem (+1 dzień)

autokar / bus / pociąg

3 x śniadanie,
3 x obiadokolacja

IV - VI, IX - X

hotel 2-3* w Zakopanem
lub okolicy

od 550 pln/os.
MIEJSCA DARMOWE:
1/12 Uczestników

4-dniowa

Tatry i Zakopane
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