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Witajcie! 
Biuro Turystyczne NordActive powstało w 2010 roku z połączenia pasji do turystyki oraz chęci propagowania zdrowego i aktyw-
nego stylu życia.
 
Głównym profilem naszej działalności jest organizacja wycieczek i imprez turystycznych oraz promocja różnorodnych form  
aktywności ruchowej podczas obozów sportowo – rekreacyjnych. 
Nasze wykształcenie, zdobyte uprawnienia i stale podnoszone kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi  
i młodzieżą, pozwalają na profesjonalną i kompleksową realizację świadczonych przez nas usług.
 
Posiadamy wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych nr 421 wydany przez Marszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, a także polisę ubezpieczeniową na rzecz klientów w TU EUROPA.

Kontakt
ul. Wyszyńskiego 70, 58-320 Walim

Łukasz tel.: 667 364 119;  Ania tel.: 693 771 391
e-mail: nordactive@wp.pl

www.nordactive.pl
 

Biuro Turystyczne NordActive

Podane w katalogu ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i mogą ulec zmianie.
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Kadra Biura Turystycznego NordActive to piloci i przewodnicy z przygotowaniem pedagogicznym, entuzjaści sportu i turystyki 
aktywnej, absolwenci AWF Wrocław, specjaliści i instruktorzy wybranych dyscyplin sportowych, którzy bezpiecznie i ciekawie 
umożliwią dzieciom i młodzieży spędzenie czasu na wycieczkach.
W naszej ofercie znajdziecie programy wycieczek jednodniowych, wielodniowych, zielonych szkół oraz wycieczek zagranicznych 
dla szkół z terenu powiatów: wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego i kłodzkiego, dla grup 45-osobowych. Gdy Wasza  
grupa jest mniejsza, bądź z innego powiatu, przygotujemy indywidualną kalkulację oraz chętnie zmodyfikujemy program,  
dostosowując go do Waszych oczekiwań. W tym celu prosimy o kontakt z biurem. 

W ramach każdej z ofert zapewniamy:
- przejazd autokarem turystycznym
- zakwaterowanie i wyżywienie 
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
- opiekę licencjonowanego pilota oraz przewodnika, animatora czasu wolnego
- ubezpieczenie NNW (dot. wycieczek krajowych i zagranicznych)
- ubezpieczenie KL (dot. wycieczek zagranicznych) 
- program animacji czasu wolnego przez pilota wycieczek przy jedno i wielodniowych wycieczkach (gry zespołowe, boulles,  

darts, krokiet, uni-hokej, chusta Klanzy i inne)
- materiały promocyjne i edukacyjne wykorzystywane podczas wycieczek
- nagrody do konkursów i gier
- bezpłatny udział w wycieczce dla 1 opiekuna na 10 - 15 uczestników

Zapraszamy!



4

Muzeum Kultury Ludowej 
Pogórza Sudeckiego
w Pstrążnej

Szlak Ginących Zawodów
w Kudowie-Zdroju

Huta Szkła 
Kryształowego „Julia” 
w Piechowicach

Pstrążna to dzielnica Kudowy-Zdroju, 
położona na wysokości 500-600 m 
n.p.m. w rejonie historycznego cze-
skiego kątka. Ma ona charakter wiej-
skiej osady,  gdzie wokół dawnej kuźni 
zgromadzono zabytkowe drewniane 
chałupy ze starymi meblami i sprzę-
tami gospodarskimi oraz budynki go-
spodarcze z terenu Sudetów, tworząc 
z nich skansen wsi sudeckiej. Zwie-
dzając go zapoznamy się z dawnymi 
obyczajami i rzemiosłem wiejskim 
oraz przygotujemy z zaczynu ciasta 
chlebowego prawdziwy wiejski chleb. 
Nasi mali turyści będą mogli spróbo-
wać świeżo wypieczonego chleba ze 
smalcem i herbatą stołowogórską.  
Na zakończenie wycieczki proponu-
jemy ognisko z kiełbaskami, gry i za-
bawy integracyjne.

Zabierzemy Was w podróż w prze-
szłość, podczas której poznamy rze-
miosło i wytwórczość naszych przod-
ków, m.in. garncarstwo, tkactwo, 
rękodzielnictwo. Odwiedzimy Chatę 
Chleba, by spróbować świeżo wypie-
kanego chleba z masłem lub smal-
cem. W Chatce Robótek Ręcznych 
odkryjemy świat starych przedmio-
tów do szydełkowania, wyplatania 
przędzy, liczenia i prania. Zajrzymy 
do wnętrza wiatraka typu Koźlak, a w 
Chacie Strojów Ludowych zobaczy-
my w co ubierali się dawniej tutejsi 
mieszkańcy. W Warsztacie Garncar-
skim każdy z uczestników wycieczki 
wykona samodzielnie naczynie z gli-
ny, które zabierze na pamiątkę.
Na zakończenie wycieczki proponu-
jemy ognisko z kiełbaskami, gry i za-
bawy rekreacyjne. 

Czym jest szkło i jak powstaje zoba-
czymy w najstarszej działającej w 
Karkonoszach hucie szkła  „Julia”, któ-
ra istnieje od 150 lat. W towarzystwie 
przewodnika będziemy obserwować 
pracę hutników, którzy tradycyjną 
metodą wytapiają szkło kryształowe, 
wydmuchują wyroby z masy szkla-
nej, formują maleńkie figurki zwierząt 
i kwiatów przy użyciu bardzo pro-
stych narzędzi i własnej wyobraźni. 
To prawdziwi artyści! Na stanowi-
skach zdobniczych przekonacie się o 
ich zdolności manualnych i precyzji. 
Będzie też czas na wizytę w sklepie 
firmowym. J Po zwiedzaniu przeje-
dziemy do Szklarskiej Poręby na spa-
cer do Wodospadu Szklarki. 

Żywe Muzeum Ceramiki 
w Bolesławcu

Ceramika bolesławiecka to skarb Dol-
nego Śląska! Przekonacie się o tym 
podczas pobytu w Manufakturze, 
która udostępnia swą linię produk-
cyjną dla zwiedzających, prezentując 
historię i  sztukę tworzenia naczyń 
ceramicznych. Zobaczycie z bliska, 
że ten bardzo skomplikowany proces 
nie zmienił się od wieków, począwszy 
od wytworzenia masy ceramicznej, 
poprzez proces odlewu form, ręczne 
toczenie, oczyszczanie, wypalanie, 
zdobienie, szkliwienie, po ostateczny, 
drugi wypał kamionkowych naczyń. 
Po zwiedzaniu zapraszamy na warsz-
taty ceramiczne, by spróbować słyn-
nej sztuki zdobienia naczyń metodą 
stempelkową. Być może ktoś z was 
odkryje w sobie artystę J. 

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ 

koszt od 69 zł koszt od 65 zł koszt od 65 zł koszt od 79 zł
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Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach Zdroju

Muzeum Kolejnictwa  
w Jaworzynie Śląskiej

Sudecka Zagroda 
Edukacyjna w Dobkowie

To jedyna w Polsce i jedna z nielicz-
nych w Europie czynna papiernia, 
znajdująca się w zabytkowym, ponad 
400-letnim młynie papierniczym. 
Podczas zwiedzania poznacie histo-
rię wytwarzania  papieru i materiałów 
używanych do pisania jak papirus czy 
pergamin, zobaczycie dawne formy 
czerpalne i drewniane prasy do pro-
dukcji papieru. Zwiedzicie multime-
dialną wystawę „Sztuka papieru” oraz 
wystawę „ Polski pieniądz papierowy”. 
Weźmiecie też udział w warsztatach 
czerpania papieru, by zgłębić tajniki 
tego rzemiosła - tu każdy może po-
czuć się jak czerpalnik!  
Po  zwiedzaniu  zapraszamy na spacer 
po uzdrowisku ze wstępem do pijalni 
wód mineralnych i Dworku Chopina 
w parku zdrojowym. 

Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa w 
Jaworzynie Śląskiej to pasjonująca 
podróż przez świat zabytkowych ma-
szyn. 40 lokomotyw, 60 wagonów, 
żurawie kolejowe, dźwigi węglowe… 
w sumie znajdziecie tu ponad 150 
maszyn, które zajmują 1,5 km torów! 
Najcenniejsze pojazdy możecie po-
dziwiać z zewnątrz, zaś te ustawio-
ne na bocznicy można zwiedzać i 
eksplorować od środka, przy użyciu 
specjalnie przygotowanych „żółtych 
schodów”. Wśród taboru znajduje 
się jedna z dwóch ocalałych w Euro-
pie lokomotyw parowych słynnego 
Orient Expressu. Podczas zwiedzania 
dowiecie się skąd wzięła się czerwona 
czapka dyżurnego ruchu i jak szybko 
pędziła najszybsza lokomotywa paro-
wa na świecie? 

Sudecka Zagroda Edukacyjna to no-
woczesne, interaktywne centrum 
edukacji, w którym dowiecie się wię-
cej o fascynującej przeszłości Ziemi. 
Zagroda mieści się w sercu Krainy 
Wygasłych Wulkanów, czyli w regio-
nie Gór i Pogórza Kaczawskiego. Dys-
ponuje sześcioma salami edukacyjny-
mi z interaktywnym wyposażeniem, 
salą laboratoryjną, salą warsztatową 
w dawnej stodole oraz salą konferen-
cyjną. Możecie zobaczyć ruch konty-
nentów, poczuć jak trzęsie się ziemia, 
samodzielnie wywołać powódź, prze-
prowadzić niesamowite eksperymen-
ty, zajrzeć do wnętrza wulkanu, po-
znać fascynujący świat minerałów…  
i wiele innych! Zapraszamy!
W celu umówienia tematu warszta-
tów prosimy o kontakt z biurem. 

Explorapark 
w Wałbrzychu

Wybierzcie się z nami do Parku Na-
uki i Techniki „ExploraPark”, gdzie  
w atmosferze zabawy i nauki, korzy-
stając z zaproponowanych na wy-
stawie interaktywnych eksponatów, 
przeprowadzicie proste i jednocze-
śnie zaskakujące eksperymenty. Do 
wyboru są następujące tematy: Mię-
dzy matematyką a zagadką,  Mozaiki  
i parkietarze, Lustrzane odbicia, Mate-
matyka a sztuka, Fraktale, Matematyka  
w przyrodzie, Twierdzenie Pitagora-
sa). Prosimy o wcześniejszą rezerwa-
cję terminu wycieczki i tematu zajęć. 

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ 

koszt od 69 zł koszt od 65 zł koszt od 89 zł koszt od 59 zł
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Piernikarnia Śląska 
w Niemczy

Wiedzieliście, że na Śląsku pierni-
ki wypiekano już w średniowieczu i 
pilnie strzeżono ich receptury? Pier-
niki kupowano w prezencie, z okazji 
chrzcin, urodzin a także na pamiątką 
jarmarku… te i inne ciekawostki po-
znacie podczas zwiedzania . W sali 
wystawowej zobaczycie różnorodne, 
misternie rzeźbione formy do robienia 
pierników, stół do wyciskania form, 
międlarnie do rozgniatania ciasta. Po 
zwiedzaniu zapraszamy na warsztaty, 
gdzie każdy wypracuje swoje ciasto i  
wykona własnoręcznie pamiątkowe 
pierniki w pięknych drewnianych for-
mach w oparciu o regionalne wzor-
nictwo.

Zagroda Pasternak 
– Sery lutomierskie

Jurapark 
w Krasiejowie

Zapraszamy miłośników serów (i nie 
tylko) do udziału w warsztatach wa-
rzenia sera na wesoło. Przydomowa 
serowarnia w Lutomierzu znajduje się 
na terenie gospodarstwa rolnego po-
łożonego u stóp malowniczych Gór 
Sowich. Poczujecie wszystkimi zmy-
słami  pracę w serowarni, poczujecie 
mleko, dotkniecie ziarno serowarskie, 
posmakujecie wyrobów mlecznych, 
usłyszycie jak muczą krowy! Gospo-
darze oprowadzą Was i  odpowiedzą  
na pytania: Jak powstaje dobry ser? Z 
czego wytwarza się masło? Co to jest 
maślanka? Na wszystkich czeka pysz-
ny poczęstunek – śniadanie u rolnika: 
sery, masło, maślanka, pieczywo lo-
kalne, sezonowe owoce, pasztet so-
jowy, ciasto/ciastka, ziołowe herbaty…

Odwiedziny  w  Parku  Dinozaurów  w  
Krasiejowie to pełna wrażeń podróż 
w czasie, podczas której poznamy 
władców tych stron sprzed ponad 200 
mln lat!  Zwiedzimy jedyny  na  świe-
cie  pawilon muzealny stojący nad 
czynnym stanowiskiem paleontolo-
gicznym, przejedziemy  tunel  czasu 
i prehistoryczne oceanarium, prze-
spacerujemy się ścieżką  edukacyjną  
z  placem zabaw pośród pradawnych 
gadów. 
Wycieczkę wzbogacić możemy o wi-
zytę w Parku Nauki i Ewolucji Czło-
wieka.

IQ Landia 
w Libercu

Wybierzcie się z nami do najwięk-
szego ośrodka edukacyjno-rozryw-
kowego  w  Czechach,  pełniące-
go  podobne  zadanie  jak  Centrum  
Nauki  Kopernik w Warszawie. Na 
odwiedzających czeka ponad dwie-
ście interaktywnych  i  edukacyjnych  
eksponatów ze wszystkich dziedzin 
życia., których każdy może dotknąć i 
przeprowadzić ciekawe eksperymen-
ty naukowe
* Wstęp dodatkowo płatny:
- Ekspozycje - 190 kc 
- Planetarium - 110 kc.

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ 

koszt od 75 zł koszt od 75 zł koszt od 89 zł koszt od 75 zł



7

Multimedialne Muzeum 
Karkonoszy

Leśny Bank Genów 
w Kostrzycy

Centrum Ceramiki 
Unikatowej Starej Kopalni 
w Wałbrzychu

Odkryjcie z nami Multimedialne Mu-
zeum Karkonoszy zlokalizowane w 
Karpaczu, które bawi i uczy! Wyjątko-
wa Machina Wszech Czasu zabierze 
Was w fantastyczną wyprawę przez 
miliony lat dziejów Karkonoszy - od 
powstania kontynentów, poprzez erę 
wielkich gadów, epoki lodowcowe 
aż po czasy współczesne. Po ponad 
godzinnej przygodzie, wiedza jaką 
posiądą uczniowie znacznie zmieni 
postrzeganie regionu podczas gór-
skich wędrówek. Kocioł Małego Stawu 
nie będzie widziany tylko jako ma-
lownicze miejsce, kamienie budujące 
zbocza Śnieżki nie będą zwykłymi 
kamieniami, a nocne niebo stanie się 
bardziej wyjątkowe. Po zwiedzeniu 
muzeum zapraszamy na spacer na 
zaporę wodną na rzece Łomnicy w 
Karpaczu. 

Podczas zajęć edukacyjnych zapo-
znacie się z działalnością Leśnego 
Banku Genów w Kostrzycy, który re-
alizuje zbiory nasion chronionych i 
zagrożonych gatunków roślin ziel-
nych, drzew i krzewów z najcen-
niejszych obszarów przyrodniczych 
naszego kraju: parków narodowych, 
rezerwatów przyrody, czy obszarów 
Natura 2000. Zajęcia prowadzone są 
w sali seminaryjnej w formie warsz-
tatowej oraz na terenie arboretum. 
Do dyspozycji uczniów na terenie 
arboretum są: „Ścieżka zmysłów”, „Le-
śny dendrofon”, tablica interaktywna 
„Odgłosy lasu – odgłosy zwierząt”, 
wiata przeznaczona do zajęć, a tak-
że tablice edukacyjne rozmieszczone 
przy ścieżkach w różnych częściach 
arboretum. 

Na terenie dawnej kopalni węgla ka-
miennego Julia działa dziś Centrum 
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wał-
brzychu. W jednym z 17 unikatowych 
budynkach, wpisanych do rejestru za-
bytków, mieści się Centrum Ceramiki 
Unikatowej , gdzie artystyczne dusze 
odnajdą się w pracowni ceramicznej, 
poznają różne techniki lepienia w gli-
nie, spróbują toczenia naczyń na kole 
garncarskim, sięgając do wyobraźni 
tworzą unikalne rzeźby ceramiczne, 
wylepiają kubki i inne naczynia lub 
ozdobią naczynia techniką kalkoma-
nii. 
W celu wyboru tematyki warsztatów 
prosimy o kontakt z biurem. 

Wycieczka przyrodnicza na 
Ślężę 

Wyruszcie z nami na terenową lekcję 
przyrody na Śląski Olimp! Góra Ślęża 
(717 m n.p.m.), to bogactwo historii i 
przyrody. Poznacie legendy i dawne 
podania, odkryjecie tajemnicę budo-
wy geologicznej masywu, nauczycie 
się rozpoznawać różne gatunki drzew 
i krzewów.  Będzie  to  okazja  do  na-
uki orientowania mapy przy użyciu 
kompasu  i  do  poprzyglądania  się  
ciekawostkom  przyrodniczym  z  
wykorzystaniem lornetek turystycz-
nych. Zapewniamy sprzęt turystyczny 
(mapy, kompasy, lornetki)
Na zakończenie  wycieczki zorgani-
zujemy ognisko z pieczeniem kiełba-
sek, gry i zabawy integracyjne. 

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ 

koszt od 65 zł koszt od 65 zł koszt od 73 zł koszt od 50 zł
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Zdobywamy Śnieżkę! 
Karpacz – Kopa 
(wjazd kolejką)

Western City w Ścięgnach  
k/ Karpacza

Świątynia Wang w Karpaczu  
- Karkonoski Park Narodowy

To wycieczka dla wytrawnych pie-
churów, którzy choć przez chwilę 
chcieliby stanąć na „dachu świata”. 
Naszym celem jest zdobycie najwyż-
szego  szczytu  Karkonoszy i całych 
Sudetów -  Śnieżki - 1603  m  n.p.m.  
Wyruszymy z Karpacza koleją linową 
na Kopę (1377 m n.p.m.) w okolicy 
Śnieżki. Potem czeka nas wspinaczka 
na szczyt Królowej Sudetów. Zejście 
do Karpacza  zaplanowaliśmy przez 
malowniczy Kocioł Małego Stawu  do  
schroniska  Samotnia.  Odwiedzimy  
również  Domek  Myśliwski Karkono-
skiego Parku Narodowego (prelekcja 
pracownika KPN n/t przyrody Karko-
noszy).

Western City – Miasto Prawdziwych 
Kowbojów w Ścięgnach koło Kar-
pacza, to miejsce, gdzie każdy może 
przenieść się w czasie do świata 
szeryfów, rewolwerowców i poszu-
kiwaczy złota. Znajdziecie tu Saloon, 
biuro Szeryfa, który strzeże prawa i 
porządku, Western Press, Sklep Kolo-
nialny, Pocztę. Stojący w pobliżu Salo-
onu Bank często pada ofiarą napadów 
żądnych złota rewolwerowców. Im-
ponująca stadnina Western City liczy 
sobie w tej chwili ok. 40 koni, z czego 
większość jest rasy American Quarter 
Horse, która to rasa swoje korzenie 
ma oczywiście na Dzikim Zachodzie. 
W programie pobytu m.in.: strzelnica 
indiańska, rzut nożem, rzut włócznią, 
jazda konna (spacer) wejście na pal 
męczarni, przejazd indiańską kolejką. 
Atrakcją specjalną będzie pojedynek 
rewolwerowców i pokaz tańca in-
diańskiego.

Wybierzcie się z nami do Ogrodu 
Ducha Gór! W programie wycieczki 
zaplanowaliśmy zwiedzanie Świątyni 
Wang oraz górską wędrówkę z  prze-
wodnikiem  do  schroniska  Samotnia  
położonego  w  Kotle  Małego Stawu 
na terenie Karkonoskiego Parku Na-
rodowego. Po drodze zajrzymy do 
Domku Myśliwskiego  KPN  na  krót-
ki  wykład  o  przyrodzie Karkonoszy. 
Po  wycieczce  możemy  odpocząć  w  
Parku  Wodnym  Tropikana  w  Hotelu  
Gołębiewski  w  Karpaczu  (dodatko-
wo płatne 25 zł - dzieci do 14 lat). 

Karkonoskie Tajemnice 
w Karpaczu

W siedzibie Ducha Gór, strzeżo-
nej przez ogromną rzeźbę Władcy 
Karkonoszy, przeniesiemy się do 
magicznego świata legend i baśni 
karkonoskich.  Poznamy historie o 
zasiedlających Karkonosze zielarzach, 
poszukiwaczach minerałów Waloń-
czykach, legendy przedstawiające 
Ducha Gór i alchemiczną komnatę 
Czterech Żywiołów. Dzięki osiągnię-
ciom współczesnych technologii oraz 
wybitnemu rzemiośle artystycznemu, 
doświadczycie wszystkimi zmysłami 
magii i potęgi, która drzemie w Kar-
konoszach. Po zwiedzaniu zaplano-
waliśmy spacer nad rzekę Łomnicę w 
Karpaczu.

WYCIECZKI JEDNODNIOWE

koszt od 70 zł koszt od 75 zł koszt od 60 zł koszt od 60 zł
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Zamek Chojnik 
w Sobieszowie

Park Miniatur Zabytków 
Dolnego Śląska 
w Kowarach

Szklarska Poręba 
– Leśna Huta 
i Wodospad Kamieńczyka

Do  górującego  nad  Piekielną  Doli-
ną  zamku,  owianego słynną legendą 
o księżniczce Kunegundzie, powę-
drujemy  czarnym  szlakiem przez 
Zbójnickie Skały. Przekraczając bra-
my zamku przeniesiemy się w czasy 
średniowiecza, poznamy historię wa-
rowni i legendy opisujące  życie  daw-
nych  mieszkańców zamku. Nagrodą 
za  trudy  wspinaczki  będzie  piękny 
widok z zamkowej wieży na całe Kar-
konosze i Kotlinę Jeleniogórską.
* Wycieczkę  można  wzbogacić   
w  pobyt  w  Termach  Cieplickich.  
W tym celu prosimy o kontakt z biu-
rem.

Niezwykła podróż do najciekawszych 
zabytków Dolnego Śląska w jeden 
dzień  -  możliwa  jest  tylko  tu-
taj!  W  Parku  Miniatur  zobaczymy  
m.in.  Zamek Książ, Schronisko „Sa-
motnia”, wrocławski Ratusz i Kościół 
Pokoju w Świdnicy.  Po  zwiedzeniu  
Parku  przejedziemy  do  Karpacza,  
aby  zwiedzić  Świątynię  Wang  oraz  
przespacerujemy sie zaporą na rzece 
Łomnicy.
*Wycieczkę można połączyć ze zwie-
dzaniem Muzeum Sentymentów w 
Kowarach. 
W tym celu prosimy o kontakt z biu-
rem. 

Szklarska Poręba to druga obok Kar-
pacza słynna miejscowość Karkono-
szy. Stąd ruszymy szlakiem by zoba-
czyć najwyższy po polskiej stronie 
Karkonoszy Wodospad Kamieńczyka.  
Wejdziemy do Wąwozu Kamieńczyka, 
który jest nieco mroczony, miejscami 
wąski na 3 metry, a od stopami huczy 
potok… wszystko robi niesamowite 
wrażenie. Potem odwiedzimy Leśną 
Hutę, gdzie zobaczycie niezwykłą 
pracę mistrzów szklarskich, którzy  
z masy szklanej potrafią na oczach wi-
dzów wyczarować żółwie, kotki, sło-
nie, dinozaury. Wy też będziecie mogli 
sprawdzić swoje zdolności artystycz-
ne podczas warsztatów - będziecie 
mogli wygrawerować szklankę lub 
stworzyć szklaną biżuterię.

Zamek Bolczów i Sokoliki 

Malownicza trasa wiedzie szlakami 
Rudaw Janowickich wśród różno-
rodnych formacji skalnych przez Sta-
rościńskie Skały. Podczas wędrówki 
zdobędziemy ruiny zamku Bolczów, 
odwiedzimy schronisko Szwajcarka, 
a na najbardziej wytrwałych czeka  
szczyt Sokolik, z którego rozpościera 
się piękna panorama na Karkonosze i 
Kotlinę Jeleniogórską. Na zakończe-
nie wycieczki proponujemy ognisko z 
pieczeniem kiełbasek przy schronisku 
Szwajcarka, gry i zabawy rekreacyjne.  

WYCIECZKI JEDNODNIOWE

koszt od 60 zł koszt od 69 zł koszt od 75 zł koszt od 50 zł
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Szczeliniec WielkiRudawy Janowickie
Kolorowe Jeziorka

Szczeliniec Wielki 
i Błędne Skały

Aby  zwiedzić  największe skal-
ne miasto w Polsce, zdobędziemy 
Szczeliniec Wielki. To tu na trzech 
poziomach skalnych spotykamy nie-
zliczone formy skalne o fantazyjnych 
kształtach. Zobaczymy m.in.: Wiel-
błąda, Słonia, Konia, Żółwia, Gadające 
Głowy, podobiznę samego Duch Gór. 
Przemierzając labirynt poszukamy le-
gendarnego serca księżniczki Emilki, 
które Duch Gór zamienił w kamień i 
ukrył na szczycie góry. Z czterech ta-
rasów widokowych, w towarzystwie 
skamieniałego Małpoluda i Wilkołaka 
, będziemy podziwiać górskie pano-
ramy, a nawet zajrzymy do wnętrza 
góry w szczelinie skalnej nazywanej 
Piekiełkiem. Na  zakończenie  wy-
cieczki  proponujemy ognisko z pie-
czeniem kiełbasek.

Kolorowe Jeziorka to cztery barw-
ne stawy leżące u podnóża Wielkiej 
Kopy, nieopodal wsi Wieściszowice, 
które powstały w miejscu nieczyn-
nych już wyrobisk niemieckich ko-
palni. A obecnie można śmiało rzec, 
że to miejsce wyjątkowe, na skalę 
nie tylko krajową. W roku 2011 Kolo-
rowe Jeziorka w plebiscycie na nowe 
7 Cudów Polski National Geographic 
Traveler, wskoczyły na podium, zaj-
mując III miejsce. Podczas  wyciecz-
ki przejdziemy ścieżką dydaktyczną  
„Zielonym  szlakiem  przez Kolorowe 
Jeziorka” poznając historię tutejszego 
górnictwa w poszukiwaniu pirytów, 
dowiemy się jak budowano sztolnie 
i  poznamy ekosystem Rudawskiego 
Parku Krajobrazowego. Na zakończe-
nie  proponujemy  ognisko  z  piecze-
niem kiełbasek, gry i zabawy.

Zapraszamy na górską wyprawę do 
dwóch największych atrakcji tury-
stycznych Parku Narodowego  Gór  
Stołowych! Pierwszą z nich będzie 
tajemniczy labirynt  w Błędnych  Ska-
łach, gdzie pospacerujemy po krętych 
„korytarzach” pod sklepieniami skal-
nych grzybów i kolumn.  Zaś na naj-
wyższym  szczycie  Gór  Stołowych, 
Szczelińcu  Wielkim - 919  m  n.p.m.,  
poszukamy serca  legendarnej  księż-
niczki  Emilki, które Duch Gór  zamie-
nił  w  kamień i ukrył w labiryncie. 
Widoki oglądane podczas wędrówki 
dostarczą uczestnikom wycieczki nie-
zapomnianych wrażeń. 

Muzeum Papiernictwa 
w Dusznikach- Zdroju 
Góry Stołowe
To jedyna w Polsce i jedna z nielicz-
nych w Europie czynna papiernia, 
znajdująca się w zabytkowym, ponad 
400-letnim młynie papierniczym. 
Podczas zwiedzania poznacie histo-
rię wytwarzania  papieru i materiałów 
używanych do pisania, jak papirus czy 
pergamin, zobaczycie dawne formy 
czerpalne i drewniane prasy do pro-
dukcji papieru oraz pokaz produkcji 
rzemieślniczej papieru czerpanego. 
Po zwiedzaniu muzeum wędrujemy 
w góry! Czekają na Was skalny labi-
rynt Błędnych Skał lub Szczeliniec 
Wielki – najwyższy szczyt Gór Stoło-
wych.
Wycieczkę można wzbogacić o 
warsztaty czerpania papieru – prosi-
my o kontakt z biurem.

WYCIECZKI JEDNODNIOWE

koszt od 50 zł koszt od 55 zł koszt od 60 zł koszt od 69 zł
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Muzeum Gross-Rosen 
w Rogoźnicy

Wycieczka edukacyjna do Muzeum 
w Rogoźnicy jest lekcją historii w ze-
tknięciu  z  pozostałościami  dawnego 
hitlerowskiego obozu koncentracyj-
nego.  Podczas  przejścia  z  przewod-
nikiem obejrzymy makietę obozu, 
archiwalne  zdjęcia  i  dokumenty,  
zabudowania wartowni strażniczych, 
kuchni więźniarskiej oraz miejsce pra-
cy więźniów. W  programie  również  
projekcja  filmu  historycznego, przy-
gotowanego w oparciu  o  wspomnie-
nia  i  relacje  byłych więźniów.

Świdnica – szlakiem legend 
świdnickich

Baśniowy Książ  
Palmiarnia

Stara Kopalnia 
w Wałbrzychu

„O tresowanej kawce i smoku, co mie-
szał w piwnicy, 
 o królu zwanym Ślepym- czyli legen-
dy Świdnicy.”
Wybierzcie się z nami na spacer po 
zabytkowym Starym Mieście w Świd-
nicy  w poszukiwaniu potworów, siła-
czy i bazyliszków, który rozbudzi  za-
interesowanie najmłodszych historią 
miasta, jego zabytkami i legendami. 
Każde dziecko otrzyma malowaną, 
rozkładaną mapkę „Legendy świdnic-
kie”  oraz karty pracy do aktywnego 
zwiedzania miasta. Zaplanowaliśmy 
również wizytę w niezwykłym Ko-
ściele Pokoju – zabytku wpisanym na 
Listę Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO.

Baśniowe zwiedzanie to podróż do 
zamkowej krainy baśni  i legend - peł-
nej dziecięcej radości, zabawy i ma-
gii. Podczas aktywnej, edukacyjnej 
„podróży w czasie” dzieci spotykają 
średniowieczną księżną  Annę, z którą 
przemierzają zamkowe dzieje. Wę-
drując tajemniczymi piwnicami i sa-
lonami, mali podróżnicy szukają zagi-
nionego skarbu i magicznej Książęcej 
Skały. Gry i zagadki na trasie  posze-
rzają  ich wiedzę o zamku, rozwijają 
kreatywność i pozwalają odkryć potę-
gę wyobraźni.
Po zwiedzeniu zamku wybierzemy 
się na punkt widokowy na legendar-
nej Skale Olbrzyma w Książańskim 
Parku Krajobrazowym. Na zakończe-
nie udamy się do Palmiarni w Lubie-
chowie, gdzie oprócz egzotycznych 
roślin czekają na dzieci żółwie, pawie  
i … lemuryJ. 

Na terenie dawnej kopalni węgla ka-
miennego Julia działa dziś Centrum 
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wał-
brzychu. To wyjątkowa w skali euro-
pejskiej instytucja kultury i atrakcja 
turystyczna przekazująca wiedzę o 
górniczych tradycjach regionu. W 17 
unikatowych budynkach, wpisanych 
do rejestru zabytków, mieści się Mu-
zeum, Galeria Sztuki Współczesnej 
i Centrum Ceramiki Unikatowej z 
bogatą ofertą zajęć edukacyjno-ar-
tystycznych. Zwiedzimy kopalnię z 
przewodnikiem, zobaczymy ją „z lotu 
ptaka” z wieży widokowej lub będzie-
my uczestniczyć w grze terenowej 
(dwie opcje do wyboru nauczyciela – 
prosimy o kontakt z biurem).

WYCIECZKI JEDNODNIOWE

koszt od 60 zł koszt od 80 zł koszt od 75 zł koszt od 55 zł
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Podziemna Trasa Turystyczna 
w byłej Kopalni Węgla Kamien-
nego w Nowej Rudzie

ZOO Farma w Łącznej Twierdza w Srebrnej Górze 

W  programie  wycieczki:  zwiedzanie  
Podziemnej Trasy Turystycznej Kopal-
ni Węgla, przejazd pierwszą w Polsce 
podziemną kolejką, zwiedzanie mu-
zeum  minerałów.  Na  zakończenie  
proponujemy  ognisko,  gry  i  zaba-
wy  (Istnieje możliwość rozszerzenia 
oferty o atrakcje Czarodziejskiej Góry 
Relaks w Jedlinie-Zdrój).
Program wycieczki możemy posze-
rzyć o spacer na szczyt Wielkiej Sowy 
lub pobyt w Parku Aktywności „Cza-
rodziejska Góra” w Jedlinie Zdroju. W 
tym celu prosimy o kontakt z biurem.

Niepowtarzalny urok „Rajskiej Doliny” 
oraz możliwość obcowania z dziką 
zwierzyną,  to  niewątpliwa  gratka  
dla  dzieci  i  miłośników  przyrody.  
Obok  hodowli gatunków zwierząt 
spotykanych w sudeckich lasach, w 
gospodarstwie  mieszka  wiele  zwie-
rząt  egzotycznych  i  domowych  -  
hodowanych popularnie na wsi. Na  
zakończenie  wycieczki  proponujemy 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
gry i zabawy.

Ponad 300–letnie forty są najwięk-
szą fortyfikację górską w Europie. 
Podczas  wycieczki  czeka  na  nas  
spotkanie z żołnierzem 33 Historycz-
nego Regimentu  Srebrnogórskiego  i  
zwiedzanie XVIII-wiecznych kazamat, 
pokaz strzelania z karabinu skałko-
wego, zwiedzanie izby pamiątek oraz 
opowieść o dawnej broni używanej w 
twierdzy, zakończona pokazem salwy 
z repliki XVIII-wiecznej armaty. 

Wielka Sowa 

Zapraszamy na górską wyprawę na 
najwyższy szczyt Gór Sowich – Wiel-
ką Sowę 1015 m n.p.m. Podczas wę-
drówki szlakiem posłuchacie opowie-
ści o skałach, które budują najstarsze 
góry w Polsce, poznacie ciekawostki 
przyrodnicze o mieszkańcach sowio-
górskich lasów i tajemnicze legendy i 
podania. Na szczycie wdrapiemy się 
na 25-metrową wieżę z której roz-
pościera się przepiękna panorama na 
niemalże całe Sudety. 

WYCIECZKI JEDNODNIOWE

koszt od 65 zł koszt od 65 zł koszt od 65 zł koszt od 45 zł
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Zamek Grodno 
w Zagórzu Śląskim

Sztolnie Walimskie
Zamek Grodno

Tajemnicze Podziemne 
Miasto Osówka w Głuszycy

Zapraszamy na Szlak Zamków Pia-
stowskich! By zdobyć jedną z tych 
warowni musimy wejść na szczyt 
góry Choina, w  centrum rezerwatu 
przyrody z zabytkowym starodrze-
wem, gdzie dumnie wznosi się Zamek 
Grodno. Podczas wycieczki pozna-
my jego historię, usłyszymy podania  
i  legendy  o średniowiecznej studni, 
kamiennych krzyżach pojednania, 
wiekowej lipie sądowej i szkielecie 
księżniczki Małgorzaty w zamkowym 
lochu. Na zakończenie zaplanowali-
śmy ognisko z pieczeniem kiełbasek 
na zamkowym dziedzińcu.

Zapraszamy do Krainy Sowiogórskich 
Tajemnic! W  programie  wycieczki  
zaplanowaliśmy  zwiedzenie  kom-
pleksu Sztolni Walimskich, powsta-
łych w  czasie II wojny świtowej, w 
ramach tajemniczego projektu Riese. 
Następnie  przejedziemy do Zagórza  
Śląskiego i wyruszymy  do  malow-
niczych ruin zamku Grodno. Podczas 
spaceru z przewodnikiem usłyszy-
my ciekawe opowieści o dawnych  
mieszkańcach  zamku i duchu  Białej 
Damy, który do dziś strzeże warow-
ni. Na  zakończenie  zorganizujemy 
ognisko  z pieczeniem kiełbasek.

To jedna z części kompleksu pod-
ziemnych sztolni o nazwie „Riese” 
czyli  „Olbrzym”.  Podczas  zwiedzania 
zobaczymy  wąskie  korytarze  i  zala-
ne  przejścia,  betonowe  wartownie  
oraz potężne hale wykute w skale, 
których przeznaczenie  do  dziś  po-
zostaje  zagadką.
Program wycieczki możemy wzboga-
cić o zwiedzanie Zamku Grodno oraz 
spacer wzdłuż Jeziora Bystrzyckiego 
na tamę w Lubachowie. W tym celu 
prosimy o kontakt z biurem.

Wojsławice – Arboretum

Wycieczkę  do  filii  Ogrodu  Botanicz-
nego Uniwersytetu Wrocławskiego, 
szczególnie polecamy w maju- wtedy 
można  poczuć  się  jak  w  raju. To 
jedno z najpiękniejszych arboretów w 
Polsce – rośnie tu prawie 1,5 tysiąca  
gatunków i odmian roślin drzewia-
stych. Zobaczycie cedr libański, me-
tasekwoje chińską, mamutowiec ol-
brzymi i niezwykłą uprawę liliowców 
zachwycających swych zapachem. 
Spacer  z  przewodnikiem  wśród  
kwitnących  różaneczników  i  azalii,  
zakończymy ogniskiem oraz zabawa-
mi rekreacyjnymi.

WYCIECZKI JEDNODNIOWE

koszt od 63 zł koszt od 75 zł koszt od 60 zł koszt od 55 zł
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Średniowieczny 
Park Techniki 
w Złotym Stoku

Minieuroland w Kłodzku Kopalnia Złota 
w Złotym Stoku

Zwiedzanie Parku to podróż w czasie 
do epoki średniowiecza, gdzie w pra-
dawnej osadzie górniczej zobaczymy 
urządzenia techniczne napędzane siłą  
ludzkich  mięśni:  młyńskie  koło, kie-
rat,  ręczny  dźwig,  stęporowe  kru-
szarki  -  to  tylko  niektóre  z  wielu  
ciekawych  maszyn.  Na  odwiedzają-
cych w Parku Techniki czeka również 
pełen tajemnic i strachów podziemny 
tunel oraz Chata Złotostockiego Kata, 
który zdradzi, dlaczego ma w pracy 
„urwanie  głowy”.  Dodatkową  atrak-
cją  jest  średniowieczny plac zabaw.

Zwiedzanie  najnowszej  atrakcji  tu-
rystycznej Ziemi Kłodzkiej; na uczest-
ników czekają m.in. spacer wśród 
kilkudziesięciu  miniatur  słynnych  
budowli z całego świata oraz pobyt 
na nowoczesnym placu zabaw.
*Istnieje możliwość połączenia wy-
cieczki ze zwiedzaniem Twierdzy 
Kłodzkiej lub  Muzeum Papiernictwa 
w Dusznikach- Zdroju  W  tym  celu  
prosimy  o  kontakt z biurem.

Podczas zwiedzania najstarszej ko-
palni złota w Polsce zobaczymy Sztol-
nię Gertrudy z podziemnym Muzeum 
Przestróg, Uwag i Apeli, Chodnik 
Śmierci i Sztolnię Czarną z unikalnym 
w skali europejskiej podziemnym 
wodospadem. Po zwiedzaniu zapla-
nowaliśmy ognisko, gry i zabawy re-
kreacyjne. 
Zwiedzanie kopalni możemy wzboga-
cić o podziemny spływ łodzią, odle-
wanie sztabki złota, lub poszukiwanie 
diamentów!
W tym celu prosimy o kontakt z biu-
rem.

Jaskinia Niedźwiedzia 
w Kletnie i Masyw Śnieżnika

Odkryjcie z nami jedną z najdłuższych 
jaskiń w Polsce, która ze względu na 
bardzo bogatą i dobrze zachowaną 
szatę naciekową uchodzi za najpięk-
niejszą w naszym kraju. Program 
wycieczki obejmuje zwiedzanie naj-
większej sudeckiej jaskini oraz górską 
wyprawę na najwyższy ze szczytów 
otaczających Kotlinę Kłodzką –Śnież-
nik (1425m n.p.m.). 

WYCIECZKI JEDNODNIOWE

koszt od 69 zł koszt od 60 zł koszt od 75 zł koszt od 69 zł
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Wrocław ZOO 
AFRYKARIUM

Wrocław
Sky Tower 
i Stadion Wrocław

Wrocław 
Rejs statkiem i ZOO

Zapraszamy  wszystkich  małych  po-
dróżników  na  spacer  po  wrocław-
skim  ZOO. 
Zwiedzimy   AFRYKARIUM, a potem… 
odwiedzimy  samego  króla  zwierząt,  
a  także tych  największych,  naj-
mniejszych  i  najbardziej leniwych 
mieszkańców. Zobaczymy co słychać 
u psotnika Hipoczyściciela z rodu  
Krasnali  Wrocławskich,  który  już  na  
dobre  zadomowił  się  w  Ogrodzie  i  
oprócz żartów  i  niecnych  występ-
ków,  pomaga  w codziennym oporzą-
dzeniu egzotycznych podopiecznych.  

Widzieliście Wrocław z lotu ptaka? 
Jeśli nie, to wszystkich spragnionych 
oszałamiających widoków zaprasza-
my na najwyższy punkt widokowy 
w Polsce, na wysokości ponad 200 
metrów, w  Sky Tower!  To jedna z 
największych turystycznych atrakcji 
Wrocławia. Można zobaczyć stąd nie 
tylko miasto, ale także Ślężę, a przy 
dobrej pogodzie Chełmiec i Śnieżkę. 
Drugim punktem programu będzie 
zwiedzanie Stadionu Miejskiego - 
obiektu  Mistrzostw Europy UEFA Euro 
2012.

Miejski  Ogród  Zoologiczny  we  
Wrocławiu  to  najstarsza  tego  typu  
placówka w Polsce. Zwiedzimy Afry-
karium i odwiedzimy tych  najwięk-
szych,  najmniejszych  i  najbardziej  
leniwych  mieszkańców wrocławskie-
go zoo.  Po  zwiedzeniu zapraszamy 
na  rejs  statkiem po Odrze - atrakcją 
podczas rejsu będą legendy Ostro-
wa Tumskiego  opowiedziane  przez  
przewodnika wrocławskiego.

Wrocław
Szlakiem Legend Starego 
Miasta i rejs statkiem 
Podczas spaceru z przewodnikiem po 
wrocławskim Starym Mieście zoba-
czymy  jeden  z  największych  pla-
ców rynkowych  Europy  oraz  najwy-
żej  we  Wrocławiu  położony  most...  
łączący dwie  kościelne  wieże,  i  
dowiemy  się dlaczego  nazwano  go  
Mostkiem  Pokutnic? Usłyszymy też 
historie o świątyni  wygranej  w  kości  
i  najcięższym śląskim  dzwonie  zwa-
nym  Dzwonem  Grzesznika. Miłym 
zakończeniem wycieczki będzie rejs 
statkiem po Odrze.

WYCIECZKI JEDNODNIOWE

koszt od 80 zł koszt od 73 zł koszt od 95 zł koszt od 69 zł
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Wrocław 
Szlakiem Krasnoludkowym

Wrocław
Szlakiem Legend Ostrowa 
Tumskiego

Wrocław 
Z okien zabytkowego 
tramwaju

Wybierzcie się z nami na spacer po 
Wrocławiu w poszukiwaniu krasno-
ludków i ich osady pilnowanej przez 
Halabardnika Chraptuszka. Zobaczy-
my „przecudnie piekny” ratusz, przy 
którym przysiadł krasnal Życzliwek, 
znajdziemy dwie małe kamienicz-
ki trzymające się za ręce, nazywane 
Jasiem i Małgosią, z osadą krasnali, 
pójdziemy też do nestora krasnalo-
wego rodu czyli Papy Krasnalana. Zo-
baczymy czy krasnale Syzyfki wyko-
nały swoją ciężką pracę i poszukamy 
szczęścia przy Florianku J.
Każde z dzieci otrzyma „Mapę poszu-
kiwacza krasnali”.

Zapraszamy na spacer  po  najstarszej  
części  Wrocławia – wyspie katedral-
nej nazywanej Ostrowem Tumskim. 
Poznacie dawne podania i legendy 
m.in. o założeniu Wrocławia, o po-
wstaniu najważniejszego kościoła na 
Dolnym Śląsku i tajemniczej, kamien-
nej  głowie  na  katerze  wrocławskiej.
Dowiecie się, dlaczego przejście przy 
kościele św. Idziego  nazywa się Bra-
mą Kluskową i przed czym przestrze-
ga łysy aniołek. Zwiedzanie zakoń-
czymy wjazdem na wieżę katedralną, 
by zobaczyć panoramę miasta (opcja 
zwiedzania w terminach dostępności 
tarasów widokowych – prosimy o 
kontakt z biurem).

Podczas przejażdżki zabytkowym 
tramwajem,  w  towarzystwie  prze-
wodnika miejskiego,  poznamy  zasięg  
dawnego miasta, jego najcenniej-
sze zabytki oraz nowoczesną archi-
tekturę. Zwiedzimy Ogród Japoński 
znajdujący się w najstarszym i naj-
większym parku Wrocławia – Parku 
Szczytnickim.
Na zakończenie wycieczki obejrzymy 
pokaz Tańczącej Fontanny. 

Wrocław – Hydropolis

Wystawa Hydropolis znajduje się  w  
zabytkowym,  XIX-wiecznym  pod-
ziemnym  zbiorniku  wody  czystej  o  
powierzchni  4000  m².  Wystawa  po-
dzielona jest na 8 stref tematycznych. 
Każda  z  nich  przedstawia  wodę  z  
innego, fascynującego ujęcia: Ekolo-
gia, Planeta wody, Głębiny, 
Ocean życia, Strefa relaksu, Hydrope-
dia, Człowiek i woda, Historia inżynie-
rii wodnej).

WYCIECZKI JEDNODNIOWE

koszt od 67 zł koszt od 59 zł koszt od 65 zł koszt od 65 zł
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Misja archeologiczna 
BISKUPIN

Miejsce Pamięci i Muzeum 
Auschwitz-Birkenau

Muzeum Wsi Opolskiej 
w Opolu

Gród  w  Biskupinie  jest  jednym  z  
nielicznych  stanowisk  archeologicz-
nych w Polsce zawierających peł-
nowymiarowe  rekonstrukcje  wału  
obronnego, falochronu,  bramy,  ulic  i  
budynków  mieszkalnych. Zwiedzanie 
skansenu  liczącego  ponad  2000  lat  
odsłoni przed  uczestnikami  wyciecz-
ki  wiele  ciekawostek historycznych. 
Na  wycieczkę  zapraszamy  szczegól-
nie podczas festynu biskupińskiego 
organizowanego  w  każdym  trzecim 
tygodniu września.

Miejsce, które stało się dla świa-
ta symbolem terroru, ludobójstwa i  
Holocaustu  –  Muzeum  Auschwitz  
-Birkenau w Oświęcimiu. Program 
obejmuje: zwiedzanie wystawy sta-
łej oraz  obiektów  na  terenie  obozu  
macierzystego  Auschwitz  I;  zwie-
dzanie najważniejszych  obiektów  
poobozowych w obozie Auschwitz 
II-Birkenau: baraki  więźniarskie,  ram-
pa  wyładowcza,  ruiny  komór  ga-
zowych  i  krematoriów. Nie zaleca 
się zwiedzania Muzeum przez dzieci 
poniżej 14 roku życia.

Na obszarze 10ha znajdują się do-
stępne  do  zwiedzania  samodzielne  
budynki użyteczności publicznej takie 
jak:  kościół,  szkoła,  wieża,  karczma 
oraz  wolnostojące  domy,  kuźnia,  
kapliczki  oraz  dwa  wiatraki.  Spacer  
po terenie  Muzeum  uzupełnić  moż-
na  o lekcje  muzealne  (dodatkowo  
płatne), stanowiące  element  edukacji  
regionalnej  (tematy:  „od  pyłku  do  
miodu”  – w zabytkowej pasiece, „od 
ziarenka do bochenka”).

Kopalnia Guido 
w Zabrzu

Wybierzcie się z nami na zwiedzanie  
autentycznych XIX-wiecznych pod-
ziemnych wyrobisk  kopalnianych  na  
poziomie 170  i  320  metrów  (trasa  
do  wyboru), poznać  można  sposo-
by  pracy  dawnych oraz obecnych 
górników, zobaczyć  przeróżne  ma-
szyny  górnicze, zjechać pod ziemię 
oryginalną „szolą” (windą) górniczą, 
poznać ciekawe historie  związane  
z  kulturą  oraz  tradycją,  nie  tylko  
przemysłu  górniczego, ale też całego 
Śląska.

WYCIECZKI JEDNODNIOWE

koszt od 95 zł koszt od 120 zł koszt od 75 zł koszt od 125 zł
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Adrspach Skalne MiastoZOO Safari 
w Dvur Kralove

Cottbus – fabryka  
czekolady i Dawna  
Kopalnia Babina

„Adrszpach jest wyjątkowy ze wzglę-
du na niezliczoną ilość stojących obok 
siebie skał. Wyobraźmy sobie wielkie 
miasto z domami wysokimi na sto 
pięćdziesiąt do czterystu stóp, które 
zostało przez pożar lub trzęsienie zie-
mi tak zniszczone, że pozostały tylko 
ściany i przedstawmy sobie, że kro-
czymy jego alejami, uliczkami, wśród 
szpalerów drzew, a będziemy mieć 
prawdziwy obraz tej prawdziwie cu-
downej gry przyrody.”  

John Quincy Adams
Wstęp dodatkowo płatny-ok.110 Kč.

To miejsce, które daje namiastkę 
afrykańskiego Safari, gdzie turyści w 
niezapomniany sposób przeżywają 
kontakt z otaczającą ich fauną afry-
kańską, w warunkach zbliżonych do 
naturalnych z samochodu lub safa-
ribusa. Obecnie w ZOO mieszka ok. 
2500 zwierząt z 300 gatunków, w tym 
wiele unikatowych, o których  dzieci 
i dorośli mogą się dowiedzieć wielu 
ciekawostek. 

*Wstęp dodatkowo płatny w zależności od 
terminu wycieczki.

Hornow i CONFICIERE FELICITAS, 
czyli Manufaktura Czekolady -  Od-
wiedziny w fabryce gdzie powstają 
„czekoladowe dzieła sztuki”. Czekają 
na Was: Degustacja czekolady, film 
w języku polskim o produkcji cze-
kolady i historii zakładu oraz słodkie 
warsztaty ze zdobienia czekolady dla 
każdego uczestnika. Po zwiedzaniu 
zapraszamy na spacer po ścieżce 
geoturystycznej Dawna Kopalnia Ba-
bina, położonej na terenie dawnej, 
podziemnej i odkrywkowej eksplo-
atacji węgli brunatnych oraz iłów 
ceramicznych, która na skalę przemy-
słową prowadzona była tutaj w latach 
1920-1973. Na zakończenie spaceru 
wejdziemy na wieżę widokową, z 
której rozpościera się przepiękna pa-
norama.
Wstęp dodatkowo płatny-ok.7 €.

Morawski Kras

Poznawanie Morawskiego Krasu roz-
poczniemy zwiedzaniem Jaskini 
Katarzyńskiej, słynącej z form nacie-
kowych – do najpiękniejszych na-
leżą kolorowo oświetlone formacje 
Czarownica oraz Las Bambusowy są 
tu niezwykle cienkie , kilkumetrowe 
stalagmity pałeczkowe.
Następnie udamy się kolejką elek-
tryczną w kierunku Jaskini Pun-
kwy gdzie trasa zwiedzania prowadzi 
przez olbrzymie sale i korytarze zdo-
bione stalaktytami na dno przepaści 
Macocha, skąd odbywa się rejs łódka-
mi po rzece Punkew.
Następnie wyjazd kolejką linową na 
górę Przepaści Macocha skąd jak głosi 
legenda macocha próbowała zrzucić 
swojego pasierba w celu przywłasz-
czenia majątku dla swojego syna.
Wstępy dodatkowo płatne-ok.400 Kč.

WYCIECZKI JEDNODNIOWE ZAgRANICZNE

koszt od 55 zł koszt od 55 zł koszt od 140 zł koszt od 90 zł
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Czeska Szwajcaria Spacerkiem po Berlinie Praga magiczna

Wędrówkę w  Czeskiej Szwajcarii  roz-
poczynamy w Hřensku, skąd szlak 
poprowadzi nas do Bramy Pravčicka, 
która uważana jest za symbol tego 
parku, a zarazem jest to największy 
naturalny skalny most w Europie. 
Tuż obok znajduję się Sokole Gniaz-
do – letni pałacyk księcia Edmunda. 
Następnie skalnymi wąwozami przej-
dziemy obok wiszących mostów u 
podnóży Małego Stożka i dotrzemy 
do małej turystycznej miejscowo-
ści Mezni Louki. Z tego miejsca czeka 
nas wycieczka połączona ze spływem 
łódkami przełomem rzeki Kamenice. 
Skalne pionowe wąwozy, kładki nad 
rzeką oraz „czeska Niagara” - to tylko 
niektóre atrakcje tego wspaniałego 
miejsca.
Wstęp dodatkowo płatny-ok.100 Kč.

Zapraszamy na wycieczkę do Berlina, 
podczas której poznacie najwięk-
sze atrakcje stolicy Niemiec. Jest on 
tętniącą życiem, nowoczesną me-
tropolią, w której codziennie coś się 
zmienia. Stolica Niemiec zauroczy 
Was niepowtarzalnymi zabytkami 
oraz klimatem otwartości. Podczas 
wycieczki zobaczymy: Reichstag, 
Bramę  Brandenburską, Mur Berliński 
Aleję Unter den Linden, Potzdammer 
Platz - nazywany Berlińskim Manhat-
tanem, Wyspę Muzealną wpisaną na 
listę UNESCO oraz wieżę telewizyjną. 
Po zwiedzaniu, czas do Waszej dys-
pozycji na Alexanderplatz - jednym z 
centralnych placów Berlina.
Wstęp dodatkowo płatny-ok.10 €.

Franz Kafka ostrzegał, „iż kto raz pod-
da się urokowi Pragi, nigdy się już 
spod niego nie wyzwoli”... I rzeczy-
wiście, trudno oprzeć się magicznej 
atmosferze, którą przesiąknięte jest to 
miasto.  
Historyczne miasto nad Wełtawą od 
wczesnego średniowiecza było waż-
nym skrzyżowaniem szlaków handlo-
wych oraz miejscem, gdzie spotykali 
się uczeni i artyści z całego świata. 
Ponad tysiąc lat nieustannego rozwo-
ju uczyniło z Pragi jedno z najpięk-
niejszych miast Europy, gdzie każda z 
epok pozostawiła na jej ulicach swój 
ślad.  
W programie: spacer na Plac Hrad-
czański, zwiedzanie Katedry św. Wita, 
Ogrody Wallensteina, przejście na 
Małą Stranę, spacer do Mostu Karola, 
Most Karola, przejście na Rynek, spa-
cer po Starym Mieście, Plac Wacława, 
czas do dyspozycji grupy. 

Willkommen in Dresden

Jeden dzień w najpiękniejszym baro-
kowym mieście Europy?Ta wycieczka 
pozwoli Wam poznać Drezno w cie-
kawy sposób! Zwiedź stolicę Sakso-
nii, malowniczo położoną nad Łabą, 
która od wieków była natchnieniem 
artystów. Poczujcie wyjątkowy klimat 
Drezna! 
w programie: Opera, Muzeum Jubi-
lerstwa i Złotnictwa Grunes Gewolbe 
lub barokowy Pałac Zwinger ze słynną 
Galerią Starych Mistrzow (do wyboru), 
Hofkirche - barkowa katedra, Tarasy 
Brula, kościoł Frauenkirche, czas do 
dyspozycji grupy.

WYCIECZKI JEDNODNIOWE ZAgRANICZNE

koszt od 95 zł koszt od 125 zł koszt od 95 zł koszt od 99 zł
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Lunapark w centrum 
rozrywki Babylon 
w Libercu

Kleinwelka 
- Oko w oko z gigantem

TROPICAL ISLANDS – Tropi-
kalna wyspa pod Berlinem

Do dyspozycji odwiedzających jest 
zadaszony teren z karuzelami, ściana 
wspinaczkowa, torem przeszkód, krę-
gielnia i wiele innych atrakcji. Bilety 
wstępu wliczone są w cenę wycieczki.
Wstęp dodatkowo płatny-ok.85 Kč.

Pobyt w Parku Dinozaurów natural-
nej wielkości . Zabawa w labiryncie 
z żywopłotu, gdzie najkrótsza droga 
do celu w środku obiektu wynosi 350 
metrów, zaś całość dróg w sieci to ok. 
1,5 kilometra! Do dyspozycji zwie-
dzających są także park miniatur oraz 
plac zabaw dla dzieci.
Bilet wstępu płatny dodatkowo- 10 €.

Jest niepowtarzalnym, największym w 
Europie, tropikalnym światem rozrywki 
i wypoczynku. Czekają na was Błękitna 
Laguna, las tropikalny, rajska plaża, gro-
ty, wodospady, jacuzzi oraz największa 
zjeżdżalnia wodna w Niemczech. Sło-
wem… mnóstwo zabawy!
Bilet wstępu płatny dodatkowo w za-
leżności od strefy. W tym celu prosimy  
o kontakt z biurem.

ITB BERLIN
Międzynarodowe Targi 
Turystyczne
To jedna z największych targowych 
imprez turystycznych na świecie. Swo-
ją ofertę prezentuje około 10.000 wy-
stawców z niemalże 180 krajów świata. 
Uczestnictwo w targach daje możliwość 
zyskania wielu informacji dotyczących 
m.in. atrakcji turystycznych, regionów 
oraz poznania nowych turystycznych 
destynacji. Na każdym stanowisku ist-
nieje możliwość pozyskania różnorod-
nych gadżetów, broszur, folderów, map, 
plakatów, a także posmakowania regio-
nalnych potraw.
Termin targów: 1. dekada marca,
Szczegóły- prosimy o kontakt z biurem
Wstęp płatny dodatkowo- 9€.

WYCIECZKI JEDNODNIOWE ZAgRANICZNE

koszt od 89 zł koszt od 99 zł koszt od 99 zł koszt od 110 zł
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Karkonosze 
i Rudawy Janowickie 

Karkonosze 
– Góry Olbrzymie 

Góry Stołowe 
– Kraina zaklęta w kamień 

Program 2 dni: Karkonosze nazywane 
Górami Olbrzymimi to jeden z naj-
piękniekjszych regionów w Polsce. 
Zobaczymy romantyczny Wodospad 
Szklarki na terenie Karkonoskiego Par-
ku Narodowego oraz urokliwą  Leśną 
Hutę, w której pielęgnuje się wielo-
wiekowe tradycje szkalrskie regionu. 
Drugiego dnia zdobędziemy Zamek 
Chojnik przedzierając się przez Zbój-
nickie Skały i niewielką jaskinię szcze-
linową, a po trudach wspinaczki od-
poczniemy w Termach Cieplickich, 
wykorzystujących do kąpieli wody 
fluorkowo-krzemowe z odwiertu o 
głębokości  niemal 2 km i temperatu-
rze 28-36°C.
+ 3 dzień – Górskie przejście szlakiem 
do ruin Zamku Bolczów, wejście na 
szczyt Sokolik i odpoczynek w urokli-
wym schronisku Szwajcarka.

Program 2 dni: Zwiedzimy Kościółek 
Wang, położony w Karpaczu Górnym, 
a potem szlakiem powędrujemy do 
Kotła Małego Stawu, by odpocząć w 
najpiękniej w Karkonosach położo-
noym schronisku Samotnia. Kolej-
nego dnia zaplanowaliśmy pobyt w 
miasteczku kowbojskim Western City 
w Ściegnach koło Karpacza.
+ 3 dzień – odwiedzimy Multimedial-
ne Muzeum Karkonoszy, przejedzie-
my się saneczkami na torze „Koloro-
wa” w Karpaczu (1 przejazd), spacer 
do zapory na rzece Łomnicy w Kar-
paczu.

Program 2 dni: Zdobędziemy najwyż-
szy szczyt Gór Stołowych – Szcze-
liniec Wielki 919 m n.p.m., przespa-
cerujemy się parkiem zdrojowym w 
Kudowie-Zdroju i posmakujemy wody 
mineralnej w pijalni wód. Następne-
go dnia zwiedzimy czynny od 400 
lat młyn papierniczy w Dusznikach-
-Zdroju, w którym mieści się jedyne 
w Polsce Muzeum Papiernictwa oraz  
Dworek Chopina, położony w samym 
sercu uzdrowiska.
+3 dzień – zwiedzimy Twierdzę 
Kłodzką z podziemnymi labiryntami, 
przespacerujemy się kłodzką starów-
ką, a na zakończenie czeka na nas 
spływ pontonowy po Nysie Kłodzkiej 
na trasie Ławica – Bardo.

Pod skrzydłami 
Wielkiej Sowy 
– Góry Sowie 
Program 2 dni: Zapalnowaliśmy gór-
ską wędrówkę szlakami Parku Kra-
jobrazowego Gór Sowich i zdobycie 
najwyższego szczytu – Wielkiej Sowy 
1015 m n.p.m, zwiedzimy ruiny Zamku 
Grodno w Zagórzu Śląskim, tajemni-
cze Sztolnie Walimskie i zaporę na 
Jeziorze Bystrzyckim, wybierzemy się 
również na   tor saneczkowy w kom-
pleksie „Czarodziejska Góra Relaks”  
w Jedlinie-Zdroju. 
+ 3 dzień - Podziemna Trasa Tury-
styczna w Nowej Rudzie (dawna ko-
palnia węgla kamiennego).

WYCIECZKI JEDNODNIOWE ZAgRANICZNEWYCIECZKI WIElODNIOWE

koszt od 230 zł koszt od 230 zł koszt od 230 zł koszt od 230 zł
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W krainie jaskiń 
i nietoperzy  
- Ojcowski Park Narodowy

Perła w Koronie 
Ziemi Kłodzkiej 
– Masyw Śnieżnika

Skarby Małopolski 

Program 2 dni: zamek na Pieskowej 
Skale (dziedziniec), Maczuga Herku-
lesa, Jaskinia Nietoperzowa, Muzeum 
Ojcowskiego Parku Narodowego, Ka-
plica na Wodzie, zwiedzanie krakow-
skiej starówki - Rynek, Kościół Mariac-
ki, Sukiennice, Barbakan, Collegium 
Maius, Dzwon Zygmunta, Katedra na 
Wawelu
+ 3 dzień: zwiedzanie Kopalni Soli w 
Wieliczce lub Zamku w Ogrodzieńcu 
oraz Pustyni Błędowskiej.

Program 2 dni – Spływ pontonowy po 
Nysie Klodzkiej na trasie Ławica Bar-
do lub Jaskinia Niedźwiedzia w Klet-
nie, Międzygórze Wodospad Wilczki, 
Sanktuarium Maryjne na Górze Iglicz-
nej, Ogród Bajek, Śnieżnik– wejście na 
szczyt Śnieżnika (1425 m n.p.m.)
+3 dzień - Złoty Stok– zwiedzanie naj-
starszej w Polsce kopalni złota.

Program 3 dni:  Starówka Krakowa - 
Rynek,  Kościół Mariacki, Sukiennice, 
Barbakan, Collegium Maius, Dzwon 
Zygmunta, Katedra na Wawelu, Groby 
Królewskie, Dolina Kościeliska,  Jaski-
nia Mylna – pokonywanie jaskini z la-
tarkami, Sanktuarium M.B. Fatimskiej 
na Krzeptówkach, Stary Cmentarz na 
Pęksowym Brzysku, Krupówki, Kopal-
nia Soli w Wieliczce,  Na terenie ośrod-
ka znajduje się basen oraz duży teren 
rekreacyjny.

Tatry  - góralskie bajania

Program 3 dni - Dolina Kościeliska, 
Jaskinia Mylna – pokonywanie ja-
skini z latarkami, Schronisko Ornak, 
spacer do wyboru: Hala Gąsienicowa, 
Morskie Oko, Dolina Strążyska, Dolina 
Pięciu Stawów Polskich,  Sanktuarium 
M.B. Fatimskiej na Krzeptówkach, Sta-
ry Cmentarz na Pęksowym Brzysku, 
Krupówki, wejście na Gubałówkę, 
Wielka Krokiew. Atrakcją specjalną 
będzie spotkanie z kapelą góralską 
lub prelekcja „Góralskie Bajania” (opo-
wieści o kulturze i zwyczajach Górali, 
przebieranie w stroje góralskie). Na te-
renie ośrodka znajduje się basen oraz 
duży teren rekreacyjny.

WYCIECZKI WIElODNIOWE

koszt od 230 zł koszt od 230 zł koszt od 440 zł koszt od 390 zł
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Góry jak malowane 
– Beskidy 

Gdzie dlabeł nie wejdzie … 
- Zawoja 

Do początków Państwa 
Polskiego

Program 3 dni: wejście z przewodni-
kiem na Baranią Górę, spacer po Wiśle 
i Szczyrku. Istebna - Kurna Chata Ka-
wuloka – pobyt w unikalnym obiekcie 
architektury drewnianej, Koniaków 
- Muzeum Koronek, tradycyjne ręko-
dzieła z dwustuletnią historią, zamek 
w Pszczynie,  skansen i zagroda żu-
brów. 

Program 3 dni: Muzeum Babiogór-
skiego Parku Narodowego oraz Al-
pinarium, Hala Barankowa – miejsce 
wypasu owiec, degustacja prawdzi-
wych oscypków oraz żętycy, spacer z 
przewodnikiem „Górnym Płajem” do 
najstarszego w Beskidach schroniska 
górskiego Markowe Szczawiny, skan-
senu im. Józefa Żaka w Zawoi Marko-
wej, Wadowice – zwiedzanie domu 
Jana Pawła II lub zagroda żubrów w 
Pszczynie.

Program 3 dni: Ostrów Tumski w 
Poznaniu, Katedra z grobami pierw-
szych Piastów, Stare Miasto z rene-
sansowym ratuszem, gra miejska na 
trakcie królewskim, zwiedzanie grodu 
w Biskupinie. Przejazd kolejką wąsko-
torowąna trasie Biskupin – Wenecja, 
Skansen Kolejki Wąskotorowej w We-
necji, Rogalowe Muzeum – pokaz wy-
twarzania rogali, pobyt na Termach 
Maltańskich.

Zakochaj się w Warszawie

Program 3 dni: Park Fontann, Zamek 
Królewski, Trakt Królewski, Stare Mia-
sto, Ogród Łazienkowski, dzielnica 
rządowo-administracyjna, Pomnik 
Getta, Grób Nieznanego Żołnierza, 
zwiedzanie Sejmu, Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego, pobyt w Centrum 
Nauki Kopernik, Stadion Narodowy.

WYCIECZKI WIElODNIOWE

koszt od 420 zł koszt od 440 zł koszt od 440 zł koszt od 480 zł
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Kraina śpiącego rycerza 
– Tatry

Kraina Lessowych Wąwozów  
– Lubelszczyzna

W krainie czarownic  
– Świętokrzyskie 

Program 4 dni - Dolina Kościeli-
ska,Sanktuarium M.B. Fatimskiej na 
Krzeptówkach,
Stary Cmentarz na Pęksowym Brzy-
sku, Krupówki, wycieczka do wyboru: 
Hala Gąsienicowa, Morskie Oko, Do-
lina Strążyska, Dolina Pięciu Stawów 
Polskich. Zamek w Niedzicy, zapora 
na Jez. Czorsztyńskim, Szczawnica, 
wejście na Gubałówkę, Wielka Kro-
kiew. Pobyt na basenach termalnych 
Gorący Potok. Atrakcją specjalną bę-
dzie spotkanie z kapelą góralską lub 
prelekcja „Góralskie Bajania” (opo-
wieści o kulturze i zwyczajach Górali, 
przebieranie w stroje góralskie).

Program 4 dni: Puławy: Muzeum 
Czartoryskich w Puławach, Świąty-
nia Sybilli, Domek Chiński, Kozłówka 
– Muzeum Zamoyskich, Kazimierz 
Dolny - Spacer po starej części: Ka-
mienice Braci, Rynek, Fara, Zamek i 
Baszta, Góra Trzech Krzyży, Wąwóz 
Korzeniowy Dół. Nałęczów - Spacer 
po Parku Zdrojowym – Sanatorium 
Książe Józef,  Lublin – Stare Miasto: 
Zamek z kaplicą Trójcy Świętej, Brama 
Grodzka, Plac Po Farze, Bazylika oo. 
Dominikanów, Rynek, Trybunał Ko-
ronny, Wieża Trynitarska, Archikatedra 
z Zakrystią Akustyczną i Skarbcem, 
Brama Krakowska. Zamek w Barano-
wie Sandomierskim - Po zwiedzaniu 
zamku warsztaty savoir vivre w Salach 
Biesiadnych.

Program 4 dni - Jędrzejów – Mu-
zeum  Zegarów, Tokarnia – Muzeum 
Wsi Kieleckiej, Zamek Królewski w 
Chęcinach, Nowa Słupia: kamienny 
pielgrzym, Muzeum Hutnictwa Sta-
rożytnego, dymarki. Piesza wędrówka 
na Święty Krzyż, Muzeum Świętokrzy-
skiego Parku Narodowego, Klasztor 
Benedyktynów, wejście na Łysicę, 
Ujazd - Zamek Krzyżtopór, Kopalnia 
Krzemienia Pasiastego w Krzemion-
kach Opatowskich, Park Jurajski w 
Bałtowie, Muzeum Henryka Sienkie-
wicza w Oglęborku, Jaskinia Raj.

W krainie wilków  
– Bieszczady

Program 4 dni: zwiedzanie Ojcow-
skiego Parku Narodowego - zwiedza-
nie: dziedziniec zamku na Pieskowej 
Skale, Maczuga Herkulesa, Grota Ło-
kietka - lub Jaskinia Nietoperzowa, 
wycieczka z przewodnikiem” Dużą 
Obwodnicą Bieszczadzką” , przejazd 
trasą: Lesko, Baligród, Cisna, Wetlina - 
piesza wycieczka w góry na Połoninę 
Wetlińską do „Chatki Puchatka” – 1228 
m.n.p.m.  spacer na tamę na Jeziorze 
Solińskim, rejs po Jeziorze Solińskim,  
przejazd kolejką wąskotorową na tra-
sie Majdan k/Cisnej – Przysłup- spływ 
pontonowy na Sanie na trasie Zwie-
rzyń – Średnia Wieś, Lesko – Posto-
łów, Sanok – Międzybrodzie.

WYCIECZKI WIElODNIOWE

koszt od 630 zł koszt od 550 zł koszt od 660 zł koszt od 599 zł
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W królestwie Ducha Gór  
- Karkonosze – Sokoliki 

Ziemia Kłodzka 5 dni górskiej przygody – 
Zawoja 

Program 5 dni:  Kowary – Muzeum 
Miniatur, Leśny Bank Genów – Ko-
strzyca – zajęcia edukacyjne Karpacz 
- zapora na Łomnicy, Kościółek Wang, 
spacer do Kotła Małego Stawu, pobyt  
w Parku Wodym Tropikana w Karpa-
czu,  Szklarska Poręba- Wodospad 
Szklarki, Leśna Huta, Zamek Chojnik; 
Sokoliki - Krzyżna Góra lub Sokolik, 
schr. Szwajcarka, Zamek Bolczów,  

Program 5 dni – Góry Stołowe – 
Szczeliniec Wielki lub Błędne Skały, 
Duszniki Zdrój - spacer po parku, wi-
zyta w pijalni wód mineralnych, Dwo-
rek Chopina, Muzeum Papiernictwa, 
Skalne Miasto Adrspach, Kudowa Zdrój 
– spacer po uzdrowisku, Szlak giną-
cych zawodów w Kudowie Czermnej, 
Jaskinia Niedźwiedzia, Międzygórze,  
spływ poztonowy po Nysie Kłodzkiej 
na trasie Ławica – Bardo.

Program 5 dni:  – Muzeum Babiogór-
skiego Parku Narodowego oraz Alpi-
narium, Hala Barankowa – miejsce 
wypasu owiec, degustacja oscypków 
oraz żętycy, spacer do najstarszego w 
Beskidach schroniska górskiego Mar-
kowe Szczawiny im. H. Zapałowicza, 
skansen im Józefa Żaka; wycieczka 
autokarowa do Krakowa - spacer z 
przewodnikiem po krakowskiej sta-
rówce, zwiedzanie Kościoła Mariac-
kiego, Sukiennic, Collegium Maius UJ, 
Katedry na Wawelu; Zawoja – zwie-
dzanie przysiółka Przysłop – miejsce 
wytwarzania szachów dla trzech gra-
czy, izby regionalnej, spacer scieżką 
dydaktyczną, warsztaty folklorystycz-
ne „ptaszki stryszawskie” w Beskidz-
kim Centrum Zabawki Drewnianej; 
zagroda żubrów w Pszczynie.

Z wizytą u Świętej Kingi

Program 5 dni:  krakowska starówka- 
Rynek, Kościół Mariacki, Sukiennice, 
Barbakan, Collegium Maius, , Katedra 
na Wawelu, Groby Królewskie, Dzwon 
Zygmunta; Zakopane- Sanktuarium 
M.B. Fatimskiej na Krzeptówkach, Sta-
ry Cmentarz na Pęksowym Brzysku, 
Krupówki, kompleks skoczni narciar-
skich, Dolina
Kościeliska, Jaskinia Mylna (pokony-
wanie jaskini z latarkami), wycieczka 
do wyboru: Hala Gąsienicowa, Mor-
skie Oko, Dolina Strążyska, Dolina 
Pięciu Stawów Polskich, pobyt na ter-
mach „gorący Potok”, Kopalnia Soli w 
Wieliczce.

WYCIECZKI WIElODNIOWE

koszt od 630 zł koszt od 630 zł koszt od 655 zł koszt od 670 zł
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Hej Góry Nase Góry 
– Tatry

Pod znakiem ryb, fok 
i żaglowców – Trójmiasto 

Zielona kraina – Dźwirzyno 
– Kołobrzeg  

Program 5 dni: Starówka Zakopane-
go; Muzeum Tatrzańskie, willa Atma 
–  dom Karola Szymanowskiego, stary 
cmentarz na Pęksowym Brzysku, Ka-
plica na Jaszczurówce, Sanktuarium 
M.B. Fatimskiej na Krzeptówkach, 
Krupówki, kompleks skoczni narciar-
skich, piesze wejście  na Gubałówkę,   
Tatrzański Park Narodowy; Dolina Ko-
ścieliska, Jaskinia Mylna (pokonywa-
nie jaskini z latarkami), wycieczka do 
wyboru: Hala Gąsienicowa, Morskie 
Oko, Dolina Strążyska, Dolina Pięciu 
Stawów Polskich, pobyt na termach 
„Gorący Potok” lub Wadowice – Mu-
zeum Dom Rodzinny Ojca Świętego  
Jana Pawła II. 

Program 5 dni: Gdańsk; Starówka, 
Bazylika Mariacka, Złota Brama, Fon-
tanna Neptuna, Dwór Artusa Dłu-
gi Targ,  Długie Pobrzeże - Żuraw, 
Westerplatte,  Cmentarz Obrońców 
Westerplatte,  Pomnik Obrońców 
Wybrzeża, Gdańsk Stare Miasto, Wiel-
ki Młyn, Kościół Św. Brygidy, Poczta 
Polska, Historyczna Stocznia Gdań-
ska,  Plac Solidarności i Pomnik Pole-
głych Stoczniowców, PGE Arena, Mu-
zeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 
Gdynia - wizyta w porcie, żaglowiec 
„Dar Pomorza” lub okręt wojenny 
„Błyskawica”, plażowanie - „piaskowe 
budowle” konkurs na najokazalsze 
dzieło z piasku. Sopot  - spacer po 
molo,  pobyt na plaży - gry, zabawy 
rekreacyjne, Zamek w Malborku.

Program 5 dni: Kołobrzeg - latarnia 
morska, muzeum minerałów, ratusz, 
Katedra WNMP, port, rejs statkiem , 
Zieleniewo: Mini Zoo z przewodni-
kiem, przejażdżki bryczką i konno w 
siodle, Strzelanie z łuku w indiańskiej 
strzelnicy oraz indiańskie narty, Ogni-
sko w wigwamie i tańce indiańskie / 
Pokazy kaskaderskie  -  w sezonie 
pełnym/Scenka westernowa, Woliński 
Park Narodowy - pokazowa zagroda 
żubrów, Turkusowe Jeziorko,  spa-
cer po Międzyzdrojach, molo, Aleja 
Gwiazd, latarnia  morska w Niecho-
rzu, przejazd Rewalską Kolejką Wą-
skotorową - „Ciuchcią Retro Expres, 
Trzęsacz – ruiny kościółka.

„AHOJ!” - Szkoła pod 
żaglami – rejs po Mazurach

Program 5 dni: To wyprawa grupy 
jachtów szlakiem Wielkich Jezior Ma-
zurskich. Podzieleni na załogi żeglu-
jemy, codziennie nocując w dużych 
i znanych portach jak Mikołajki, Ryn, 
czy Giżycko, małych przystaniach, 
stanicach i wyspach. Każda załoga ma 
swojego sternika, pod opieką którego 
żegluje, wypoczywa, wspólnie przy-
rządza posiłki. Żeglujemy, kąpiemy 
się, opalamy, wypoczywamy, zwie-
dzamy atrakcyjne miejsca, położone 
na trasie rejsu, często niedostępne od 
strony lądu tj.  XIX wieczna budowla 
forteczna – Twierdza Boyen – Gi-
życko, Pradawna Kraina Ludu (żywy 
skansen) zamieszkującego dawne 
Mazury – „Galindia” na Jeziorze Beł-
dany. Ponadto: gry, zabawy integra-
cyjne, ogniska z „szantami”, regaty 
drużynowe, chrzest żeglarski z nada-
niem imion, imprezy szantowe!

WYCIECZKI WIElODNIOWE

koszt od 830 zł koszt od 730 zł koszt od 750 zł koszt od 999 zł
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Poznajmy się! – klasowa 
integracja – Ślęża 

Park Trampolin 
– Wrocław

Rafting w Kotlinie Kłodzkiej 
– Bardo 

To integracyjna impreza w szczegól-
ności adresowana dla klas pierwszych 
realizowana w Masywie Ślęży pn. 
„klasowe zamieszki sprawnościowe”.  
Uczniowie podzieleni na drużyny 
rywalizują ze sobą o główną nagro-
dę – niespodziankę. Specjalnie przy-
gotowane konkurencje m.in. bieg w 
4-osobowych nartach, chodzenie na 
szczudłach, skoczki, skakanka inte-
gracyjna sprawią, że wyjazd na dłu-
go zapadnie wszystkim w pamięci. W 
programie wspinaczka na szczyt „Ślą-
skiego Olimpu” oraz ognisko z piecze-
niem kiełbasek. 

Dwugodzinna zabawa w Parku Tram-
polin GOjump i GOair – Powietrzne 
Miasto To największy kompleks roz-
rywki na Dolnym Śląsku (aż 5000 m2)!
To idealne miejsce na wycieczkę i in-
tegrację.
Blisko 40 stref atrakcji. Łączymy sport 
z zabawą.
Czekają na Was trampoliny, strefa zbi-
jaka, poduchy i wiele więcej.
W GOjump i GOair dzieciaki nie tylko 
ćwiczą kondycję, zwinność i spędzają 
aktywnie czas, ale i rozwijają umiejęt-
ność współpracy zespołowej.

To prawie 2,5 - godzinny spływ na 
trasie Ławica- Bardo, Podzieleni na 
4-6 osobowe zespoły pod okiem in-
struktorów wsiadamy do pontonów i 
płyniemy Nysą Kłodzką. Płytka rzeka 
i spokojny nurt daje nam możliwość 
podziwiania Przełomu Bardzkiego 
meandrującego między lasami oraz 
miejscami z wysokimi skalistymi 
brzegami. Jest on uznawany za jeden 
z najpiękniejszych odcinków przeło-
mowych, a tym samym jest najwięk-
szą atrakcją turystyczną w Sudetach a 
może i w Polsce. Dodatkową atrakcją 
będzie ognisko z pieczeniem kiełba-
sek.

Folwark szyfrów i paintball 
– Pałac Ławica

Folwark Szyfrów – interaktywna za-
bawa mająca na celu poznanie historii 
Dolnego Śląska, gdzie musicie wy-
kazać się sprytem, spostrzegawczo-
ścią, logicznym myśleniem i przede 
wszystkim, działać zespołowo.
Paintball - terenowa gra strzelec-
ka, w której mali i duzi chłopcy oraz 
dziewczynki mają okazję zatracić się 
w szaleństwie. Emocje sięgają zeni-
tu, adrenalina krąży w żyłach – każ-
dy strzał musi być celny, ale samemu 
trzeba uniknąć kulki. To nie jest łatwe 
zadanie. Dajcie się ponieść zabawie i 
sprawdź się na polu walki. Po zabawie 
zapraszamy na ognisko z pieczeniem 
kiełbasek.

AKtYWNE UCIECZKI lAtO

koszt od 59 zł koszt od 75 zł koszt od 79 zł koszt od 95 zł



28

Mandoria Energylandia Suntago Wodny Swiat 
– Park of Poland

Mandoria Miasto Przygód to pierwszy 
w centralnej Polsce całoroczny park 
rozrywki, inspirowany epoką rene-
sansu. Atrakcje stanowią integralną 
część wykreowanego świata, a go-
ście Mandorii mają się czuć tak, jak-
by wkraczali do prawdziwego miasta 
sprzed wieków.
Park w całości wystylizowano na XVI-
-wieczne miasto handlowe. W Mieście 
Przygód czekają na Was różnorodne 
atrakcje. Znajdziemy tam zarówno fa-
milijne roller-coastery, jak i klasyczne 
karuzele, czy pływające po wodzie 
łódki, dwupoziomową karuzelę we-
necką, zjeżdżalnię na 6 torów, figloraj 
i inne.

Wizyta w największym najnowo-
cześniejszym parku rozrywki w Pol-
sce. Na powierzchni 35 ha znajduje 
się ponad 70 różnego rodzaju no-
woczesnych urządzeń, od ekstre-
malnych, poprzez rodzinne, i takie 
dla najmłodszych. Nikt nie ma prawa 
się nudzić pośród takich atrakcji jak: 
Mega Coaster HYPERION, Apocalypto, 
Tsunami Drop, Space Booster, Aztec 
Swing. Ponadto gry i zabawy: super 
statki, malowanie twarzy, auto speed 
race, salon gier, codziennie pokazy 
artystyczne, pirotechniczne czy wi-
zualne, kino 7D, Park podzielony jest 
na 5 stref tematycznych:  Bajkolandia, 
Water Park, strefa familijna, strefa eks-
tremalna, Smoczy gród i najnowsza 
Aqualantis z najnowocześniejszym 
rollercosterem Abyssus rozwijającym 
prędkość ponad 100 km/h! Nie może 
Was tu zabraknąć!

Czas na zabawę w Jumago! To to je-
dyna w swoim rodzaju wodna dżun-
gla pełna atrakcji i niespodzianek na 
światowym poziomie! Czekają na 
Was: Baseny– tropikalny, termalny 
a może gigantyczny basen z olbrzy-
mią falą. Aż 18 różnych basenów o 
powierzchni 3500 metrów kw. do-
starczy wrażeń każdemu miłośnikowi 
wodnej zabawy!32 zjeżdżalnie wodne 
(w tym 320 – metrowa, najdłuższa w 
Europie), basen z falami, basen relax z 
tzw. dziką rzeką, basen „Rzeka przy-
gód”, Wodny plac zabaw,  Maszyna 
Surf-Air, która umożliwia surfowanie 
pod dachem, Zewnętrzny wodny 
plac zabaw z podgrzewaną wodą,  3 
baseny solankowe Dead Sea, 5 base-
nów witalnych, wypełnionych wodą 
z minerałami. Zapewniamy - będzie 
odjazdowo!

Majaland

Majaland - to nowa atrakcja na tury-
stycznej mapie Polski. Ten całoroczny 
park rozrywki znajdujący się w woje-
wództwie lubuskim przyciąga dzieci 
niesamowitymi atrakcjami i niepo-
wtarzalną atmosferą. Pszczółka Maja , 
Gucio i Filip zapraszają najmłodszych 
do wspólnej zabawy w bajkowej sce-
nerii parku. Kilkadziesiąt atrakcji po-
dzielonych jest na trzy strefy: Świat 
pszczółki Mai i jej przyjaciół, alpejski 
świat Heldi i farma ze zwierzętami 
oraz ekstremalny świat Wikingów. Do 
najciekawszych atrakcji parku należą 
m.in. Tańcząca Fontanna, Wielki Drak-
kar, Rollercoaster Wikingów, Karuzela 
Kwiatów, Góra Wspinaczkowa, Samo-
chodziki czy Super Ślizg. Dodatkową 
atrakcję stanowią pokazy taneczne i 
teatralne. 

PARKI ROZRYWKI

koszt od 165 zł koszt od 155 zł koszt od 110 zł koszt od 139 zł
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Jarmark Bożonarodzeniowy 
we Wrocławiu

Fabryka Ozdób 
Choinkowych w Złotoryi

Baśniowy Książ Świętego 
Mikołaja

Zapraszamy na wycieczkę w ist-
nie świątecznym klimacie.. Jarmark 
Bożonarodzeniowy we Wrocławiu 
to najpiękniejszy jarmark w Polsce. 
W tym wyjątkowym czasie serce 
Wrocławia zaczyna bić mocniej, a 
Wrocławski Rynek staje się tłem dla 
bajkowej scenerii. W Bajkowym La-
sku na najmłodszych gości Jarmar-
ku czekać będą przepiękne bajki, 
które swoja magiczną wizualizacją 
i oprawą dźwiękową wprowadzą 
wszystkich do bajkowego świata. Na 
jarmarku można będzie spróbować 
różnych pyszności takich jak słodkie 
pierniki czy czekoladowe smakoły-
ki. Wycieczkę możemy wzbogacić o 
atrakcje do wyboru: Hydropolis, Park 
Trampolin, Czekoladziarnia, Manufak-
tura „Słodie Czary Mary” i inne:).

Zapraszamy na wycieczkę do fabryki 
bombek, gdzie poznamy cykl powsta-
wania  ozdób z cieniutkiego szkła. W 
programie wycieczki zwiedzanie po-
szczególnych sal fabryki: dmuchal-
nia, srebrzalnia, dekoratornia oraz 
wzorcownia. Na  zakończenie każde 
z dzieci otrzymuje bombkę ze swoim 
imieniem. *Istnieje możliwość uczest-
nictwa w warsztatach - własnoręcz-
ne dekorowanie bombek (Warsztaty 
dekorowania bombek są dodatkowo 
płatne - 12 zł. Dzieci do dekorowania 
dostają 3 okrągłe bombki oraz ma-
teriały dekoracyjne - brokat, klej i 
pędzelki; mają również zapewnione 
fartuszki ochronne). Po zwiedzeniu 
fabryki udamy się na spacer po mie-
ście, podczas którego poznamy kilka 
ciekawych legend. 

W grudniu zimowy chłód powoli 
staje się odczuwalny, ale to oznacza 
również nadchodzącą magię Świąt, 
ogień w kominku, zapach piernika i … 
prezenty! W tym wyjątkowym czasie 
zaplanujcie spotkanie z Mikołajem w 
magicznym Zamku Książ! W progra-
mie dla najmłodszych zaplanowali-
śmy bajkowe zwiedzanie Zamku Książ 
w poszukiwaniu św. Mikołaja, gry, za-
bawy i konkursy dla dzieci, spotkanie 
z Mikołajem przy kominku w jednej z 
komnat zamkowych i wręczanie pre-
zentów z możliwością robienia zdjęć 
w świątecznej oprawie. 

Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Pradze

Zwiedzanie Starego Miasta; spacer na 
Plac Hradczański, Katedra św. Wita,  
przejście na Małą Stranę, Most Karola, 
Rynek, Plac Wacława. Czas do dys-
pozycji grupy na Jarmarku  Bożona-
rodzeniowym, gdzie w drewnianych 
chatach można kupić tradycyjne cze-
skie wyroby rzemieślnicze (np. ręczne 
rzeźbione lalki i zabawki z drewna), 
ozdoby choinkowe, a także przebierać 
w całej gamie słodyczy (m.in. trdelniki 
– tradycyjne czeskie pieczone ciast-
ka z cynamonem). Poczujcie zapach 
Świąt!

MAgIA ŚWIĄt

koszt od 50 zł koszt od 49 zł koszt od 75 zł koszt od 95 zł



30

Białe szaleństwo w Górach 
Sowich

Szkolenie – narty biegowe 
w Jakuszycach 

Góry Sowie zimą 
– szkolenie na nartach 
biegowych

Nauka i doskonalenie jazdy na nar-
tach i snowboardzie? Tak! Instruk-
torzy szkoły narciarskiej Ski Sowa 
zapraszają do Rzeczki w Górach So-
wich. Pod ich okiem przeprowadzone 
zostanie dwugodzinne szkolenie (1 
instruktor na max. 10 uczestników). 
Do dyspozycji mamy tu stoki o zróż-
nicowanym nachyleniu oraz kilka wy-
ciągów, w tym dla osób, które dopiero 
zaczynają swoją przygodę z nartami. 
Po zajęciach na śniegu, zapraszamy 
na ciepły poczęstunek (ognisko z 
pieczeniem kiełbasek. Przybywajcie! 
Czekamy na Was! 

Zapraszamy na całodzienną wyciecz-
kę na nartach biegowych w Górach 
Izerskich. Po przyjeździe do Jaku-
szyc, stolicy narciarstwa biegowego 
zaczynamy prawdziwą przygodę. 
Nasi instruktorzy wprowadzą Was 
w tajniki poruszania się na nartach, 
po czym ruszymy na trasę. Naszym 
celem będzie schronisko Orle i Chat-
ka Górzystów, gdzie serwują znane 
na całą Polskę  naleśniki. Uwierzcie 
… naprawdę warto! J W cenie wy-
cieczki zapewniamy sprzęt narciarski, 
szkolenie instruktorskie i… mnóstwo 
zabawy! 

Naszą wycieczkę zaczynamy na Prze-
łęczy Jugowskiej, w Masywie Wiel-
kiej Sowy,  która stanowi centrum 
„Sowiogórskich Tras do Narciarstwa 
Biegowego”. Po spasowaniu sprzętu 
ruszymy na przygotowane trasy, któ-
re tutaj mają ciekawe nazwy: Niedź-
wiedź, Nietoperz, Lis, czy Sowa Nasi 
instruktorzy przedstawią podstawo-
wą technikę poruszania się na nar-
tach. Naszym celem będzie dojście do 
Schroniska Sowa, gdzie będzie na nas 
czekało ognicho z kiełbaskami. Jeste-
ście gotowi na białe szaleństwo? 

Lodowisko w Świdnicy

W okresie zimowym, zapraszamy na 
lodowisko do Świdnicy, gdzie pod 
czujnym okiem instruktora będziemy 
się uczyć jazdy na łyżwach oraz pro-
stych trików. Przeplatanka przodem, 
jazda tyłem. 
Zaplanowaliśmy również wizytę w 
niezwykłym Kościele Pokoju – zabyt-
ku wpisanym na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO.

AKtYWNE UCIECZKI ZIMA

koszt od 99 zł koszt od 100 zł koszt od 100 zł koszt od 55 zł



Zaplanuj 
swoją wycieczkę 

z zabytkami techniki

www.muzeatechniki.pl



NARTY BIEGOWE W GÓRACH SOWICH
INSTRUKTORZY – WYPOŻYCZALNIA – WYCIECZKI Z PRZEWODNIKIEM

TEL. 693 771 391, 667 364 119

SZKOŁA 
NARCIARSKO – SNOWBOARDOWA 

SKI SOWA

SZKOLENIA INDYWIDUALNE 
I GRUPOWE

LOKALIZACJA: RZECZKA (GÓRY SOWIE) PRZY WYCIĄGU 
NR 2 KOMPLEKS WYCIĄGÓW NARCIARSKICH  GÓRNIK

TEL. 501106 133, 667 364 119

WWW.NARTYRZECZKA.PL


