KATOWICE

Co zapewniamy w cenie wycieczki?
Transport
Nieważne, czy chodzi o wyjazd na tydzień do Włoch, na trzy dni w Tatry, czy bliską, jednodniową wycieczkę, zawsze macie Państwo do dyspozycji komfortowy autokar,
wyposażony w klimatyzację, barek i DVD. Standardowy autokar ma dla Państwa grupy 48
miejsc. W zależności od programu i długości trasy, autokary są prowadzone przez jednego
lub dwóch kierowców.

Wyżywienie
Na wszystkich wycieczkach (poza jednodniowymi) zapewniamy wyżywienie w postaci śniadań i obiadokolacji. Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją przed
pierwszym noclegiem, kończą zaś śniadaniem po ostatnim noclegu.

Noclegi
Na wszystkich wycieczkach w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Litwie zapewniamy zakwaterowanie w pensjonatach i hotelach turystycznych. Standardem są pokoje z łazienkami,
bądź pokoje typu studio (łazienka na dwa pokoje). Jeśli wymagania grupy są wyższe, możemy zaproponować zakwaterowanie w hotelach trzygwiazdkowych.
Grupy nocujące we Włoszech, Hiszpanii, Grecji i Chorwacji zawsze korzystają z hoteli minimum dwugwiazdkowych, w których zapewniamy pokoje 2-4 osobowe z łazienkami. W
Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Danii i krajach Beneluksu, w zależności od wybranej
przez Państwa opcji, proponujemy noclegi w hostelach, hotelach sieci Formule 1 (pokoje
3-osobowe z umywalką i TV) lub hotelach typu Ibis Budget w pokojach z łazienkami.

Ubezpieczenie

Bilety
W cenę wycieczek krajowych wliczyliśmy koszt wszystkich biletów wstępu do
obiektów ujętych w programie, nie musicie też Państwo wnosić dodatkowych opłat
za usługi lokalnych przewodników. Przy wycieczkach zagranicznych informujemy o dodatkowej kwocie koniecznej do opłacenia wstępów. Kwota ta może być, w zależności od
Państwa woli, przeliczona na złotówki i doliczona do ceny wycieczki lub też przekazana
pilotowi w autokarze (w odpowiedniej walucie).
Dopłata, o której mowa powyżej, przeznaczona jest tylko i wyłącznie na opłacenie
biletów dla uczniów (muzea, kościoły, wieże widokowe, rejsy statkami, przejazdy
metrem itp.), bilety dla opiekunów zapewnia Biuro. Grupa nie musi też pokrywać dodatkowo
kosztów opłat parkingowych, autostradowych, lokalnych przewodników, ani żadnych innych
„opłat walutowych”. To wszystko wliczyliśmy już w cenę wycieczki.

Piloci i przewodnicy
Na wszystkich wyjazdach grupie towarzyszy pilot, którego zadaniem jest przeprowadzenie
imprezy w taki sposób, abyście Państwo nie musieli martwić się sprawami organizacyjnymi.
Zadania pilota to między innymi: pilotowanie autokaru, doprowadzenie grupy do
wszystkich odwiedzanych miejsc, załatwianie wszelkich formalności związanych
z realizacją programu, udzielanie podstawowych informacji o trasie wycieczki i zwiedzanych
obiektach. W miarę możliwości pilot organizuje też krótkie zabawy integrujące uczestników
wyjazdu. Na każdej wycieczce odbywa się konkurs z nagrodami.
W wielu miejscach korzystamy z usług sprawdzonych, lokalnych przewodników,
a ich koszt jest wliczony w cenę wycieczki.

Zabezpieczenia
Ceny wycieczek uwzględniają wymagane prawem składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy.

Wszyscy uczestnicy naszych wycieczek są ubezpieczeni w firmie UNIQA Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. w ramach polisy o numerze 15002.
Wycieczki krajowe - ubezpieczenie w wariancie podstawowym obejmuje NNW (następstwa
nieszczęśliwych wypadków) - suma ubezpieczenia 5000 PLN.
Wycieczki zagraniczne - ubezpieczenie w wariancie podstawowym każdej osoby
wyjeżdżającej z naszym biurem za granicę obejmuje: KL (koszty leczenia za granicą) - suma
ubezpieczenia 20000€, NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków za granicą) - suma
ubezpieczenia 2000€, ubezpieczenie bagażu podróżnego za granicą - suma ubezpieczenia
200€. Więcej informacji na stronie www.horyzont.net.pl

Ceny w poniższej publikacji obowiązują w przypadku wycieczek odbywających się do
końca roku kalendarzowego 2022.

Wszystkie ceny dotyczą wycieczek rozpoczynających się w Katowicach.
Inne grupy prosimy o kontakt.

Zadzwoń do nas - tel. 32 494 45 95
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
www.facebook.com/HoryzontBiuroTurystyczne

Dlaczego my?
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Bezpieczeństwo finansowe

Doświadczony organizator

Nasza gwarancja wystawiona przez firmę UNIQA, opiewa na kwotę

Działamy na rynku od 27 lat. Mamy na koncie ponad 11 tysięcy

840 tys. złotych. Jej wysokość, jak i fakt posiadania zezwolenia na

zrealizowanych wycieczek szkolnych i wciąż się rozwijamy. Dzięki

organizację wycieczek, można sprawdzić w Ewidencji Organiza-

wysokiej jakości naszej pracy wprowadziliśmy na rynek standard

torów Turystyki (www.ewidencja.ufg.pl, nasz numer ewidencyjny

Horyzontu: gwarancję korzystnej oferty, świetnej obsługi i poczu-

6404).

cia bezpieczeństwa.

Gwarancja utrzymania ceny

Przemyślane programy

Choć zgodnie z ustawą organizator wycieczki może podnieść jej

Przygotowujemy wycieczki w taki sposób, aby ich uczestnicy po-

cenę w uzasadnionych przypadkach, my tego nie zrobimy! Jeśli

znali, zobaczyli i spróbowali tego, co w danym miejscu jest najważ-

podpiszecie Państwo z nami umowę, możecie być pewni, że cena

niejsze, a jednocześnie mieli przestrzeń do zabawy i odpoczynku

wycieczki, przy danej liczbie uczestników, nie ulegnie zmianie.

od szkolnych obowiązków.

System indywidualnych płatności dla rodziców

Indywidualne i twórcze podejście

Organizując wyjazd z Horyzontem nie trzeba zbierać od uczniów

Każdą ofertę dostosowujemy do potrzeb oraz możliwości konkret-

gotówki. Oferujemy możliwość udostępnienia wydzielonego konta

nej grupy. Jesteśmy elastyczni i lubimy nowe wyzwania, dlatego

bankowego, na które rodzice mogą samodzielnie wpłacać pienią-

chętnie podejmujemy się realizacji niestandardowych programów.

dze. Regularnie przekazujemy informacje o stanie wpłat.

Zachęcamy do podzielenia się swoją wizją wymarzonego wyjazdu!
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Wycieczki z programu "Poznaj Polskę"
Kraków - Wieliczka (2 dni)

Warszawa (2 dni)

I dzień - zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce

I dzień - spacer z licencjonowanym przewodnikiem po
historycznym zespole miasta: plac Zamkowy, Zamek
Królewski (ze zwiedzaniem wnętrz), Rynek Starego
Miasta, Barbakan, Krakowskie Przedmieście, Grób Nieznanego Żołnierza, autentyczny fragment muru Getta
Warszawskiego

II dzień - spacer z licencjonowanym przewodnikiem po historycznym zespole miejskim
Krakowa (bez zwiedzania wnętrz): Kościół
Mariacki, Teatr im. Juliusza Słowackiego, Rynek Główny, Dom Długosza, Wawel
Cena: 412zł (44os.+4), 433zł (40os.+4)

Kraków i okolice (3 dni)
I dzień - zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce
II dzień - spacer z licencjonowanym przewodnikiem po historycznym zespole miejskim
Krakowa (bez zwiedzania wnętrz): Kościół Mariacki, Teatr im. Juliusza Słowackiego, Rynek
Główny, Dom Długosza, Wawel • spacer krakowskimi drogami kardynała Stefana Wyszyńskiego • wizyta w Ogrodzie Doświadczeń
III dzień - przejście przez Wąwóz Ciasne Skałki i Bramę Krakowską do Ojcowa • spacer od
Maczugi Herkulesa na zamek w Pieskowej Skale (przejście trasą zewnętrzną)
Cena: 639zł (44os.+4), 670zł (40os.+4)

Kraków - Zakopane (3 dni)
I dzień - spacer z licencjonowanym przewodnikiem po historycznym zespole miejskim Krakowa (bez zwiedzania wnętrz): Kościół Mariacki, Teatr im. Juliusza Słowackiego, Rynek
Główny, Dom Długosza, Wawel • spacer krakowskimi drogami kardynała Stefana Wyszyńskiego • spacer do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
II dzień - wycieczka górska z licencjonowanym przewodnikiem tatrzańskim, do wyboru
następujące trasy: Morskie Oko, Dolina Kościeliska (za dopłatą możliwość eksploracji nieoświetlonych jaskiń), Dolina Pięciu Stawów, Dolina Strążyska - Sarnia Skała, Hala Gąsienicowa i Czarny Staw... • wieczorne spotkanie z muzyką góralską, prezentacja instrumentów,
wspólny śpiew i zabawa
III dzień - zwiedzanie Zakopanego: stary kościółek i cmentarz na Pęksowym Brzyzku, Krupówki • spacer na Gubałówkę
Cena: 491zł (44os.+4), 520zł (40os.+4)
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II dzień - spacer po Parku Łazienkowskim do Pomnika Fryderyka Chopina • spacer po ogrodach na dachu
Biblioteki Uniwersyteckiej • wizyta w Centrum Nauki
Kopernik
Cena: 459zł (44os.+4), 483zł (40os.+4)

Warszawa (3 dni)
I dzień - spacer z licencjonowanym przewodnikiem po
historycznym zespole miasta: plac Zamkowy, Zamek
Królewski (ze zwiedzaniem wnętrz), Rynek Starego
Miasta, Barbakan, Krakowskie Przedmieście, Grób Nieznanego Żołnierza, autentyczny fragment muru Getta
Warszawskiego
II dzień - punkt widokowy na Stadionie Narodowym •
spacer po ogrodach na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej • wizyta w Centrum Nauki Kopernik
III dzień - spacer po Parku Łazienkowskim do Pomnika Fryderyka Chopina • udział w lekcji muzealnej na
terenie rezydencji Jana III Sobieskiego w Wilanowie,
spacer po parku pałacowym
Cena: 704zł (44os.+4), 735zł (40os.+4)

Wycieczki z programu "Poznaj Polskę"
Wrocław (2 dni)

Trójmiasto - Malbork (3 dni)

I dzień - spacer z przewodnikiem po zespole historycznego centrum Wrocławia, gdzie
poznamy najważniejsze zabytki miasta, m.in.:
Ostrów Tumski, katedra, gmach Uniwersytetu
Wrocławskiego, Stare Miasto, Rynek, ratusz,
ul. Jatki, kamieniczki „Jaś i Małgosia”, bulwar
Dunikowskiego • zwiedzanie Panoramy Racławickiej i Muzeum Narodowego

I dzień - zwiedzanie gdańskiej starówki z licencjonowanym przewodnikiem - miasto w zasięgu obwarowań
XVII w., Długi Targ, port nad Motławą, bazylika Mariacka, Krzyże Gdańskie • Westerplatte - spacer do Pomnika Obrońców Wybrzeża

II dzień - spacer do Hali Stulecia i Wrocławskiej Fontanny Multimedialnej • wizyta w Pawilonie
Czterech Kopuł • zwiedzanie wrocławskiego zoo i Afrykarium
Cena: 415zł (44 os.+ 4), 435zł (40 os.+ 4)

II dzień - koncert organowy w Katedrze Oliwskiej, spacer po Ogrodzie Botanicznym • zwiedzanie Gdyni: historyczny układ urbanistyczny, „Dar Pomorza”, skwer Kościuszki • molo
w Sopocie
III dzień - zwiedzanie zamku krzyżackiego w Malborku wraz z wystawą bursztynu
Cena: 705zł (44 os.+ 4), 750zł (40 os.+ 4)

Toruń - Bydgoszcz (3 dni)

Poznań - Szlak Piastowski (3 dni)
I dzień - spacer z przewodnikiem po historycznym zespole miasta Poznania: wizyta na Ostrowie Tumskim - kolebce państwa polskiego, zwiedzanie wnętrza bazyliki archikatedralnej św. Apostołów Piotra i Pawła wraz z podziemiami, spacer na Stary Rynek do ratusza i
koziołków • wizyta w Rogalowym Muzeum Poznania, udział w pokazie wypieku i degustacja
rogali świętomarcińskich
II dzień - spacer po Gnieźnie: katedra z
Drzwiami Gnieźnieńskimi, Muzeum Początków Państwa Polskiego • przejazd kolejką
wąskotorową • zwiedzanie rezerwatu archeologicznego w Biskupinie
III dzień - zwiedzanie Wielkopolskiego Parku
Etnograficznego w Dziekanowicach • wizyta
w Muzeum Pierwszych Piastów na Ostrowie
Lednickim
Cena: 719zł (44os.+4), 758zł (40os.+4)

I dzień - zwiedzanie Starego i Nowego Miasta Torunia z przewodnikiem: dom i pomnik Mikołaja Kopernika, ratusz staromiejski, Dwór Artusa, średniowieczne mury obronne z Krzywą
Wieżą • udział w warsztatach piernikowych
II dzień - gwiezdny seans w planetarium • zwiedzanie wystaw w Centrum Nowoczesności
Młyn Wiedzy • spacer po Parku Pamięci Narodowej
III dzień - zwiedzanie Bydgoszczy - malowniczej Wyspy Młyńskiej z nadrzeczną zabudową,
zabytkowe spichrze i makieta dawnego grodu, pomnik „Przechodzący przez Rzekę” • wizyta
w Muzeum Mydła i Historii Brudu (własnoręczna produkcja mydła) lub w Exploseum - dawnej fabryce dynamitu
Cena: 698zł (44 os.+ 4), 732zł (40 os.+ 4)

Kotlina Kłodzka (2 dni)
I dzień - spacer po Świdnicy, wizyta w Kościele Pokoju - zabytku z listy UNESCO, wejście
na wieżę widokową • zwiedzanie Twierdzy Srebrnogórskiej - nowożytnej warowni górskiej
z XVIII wieku
II dzień - przejazd do Parku Narodowego Gór Stołowych • przejście przez labirynt Błędnych
Skał lub spacer wśród fascynujących formacji skalnych Szczelińca Wielkiego - najwyższego
szczytu Gór Stołowych • pokaz produkcji papieru czerpanego w Muzeum Papiernictwa w zabytkowym młynie w Dusznikach
Cena: 434zł (44 os.+ 4), 456zł (40 os.+ 4)
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Warszawa i okolice
Warszawa (1 dzień)

Warszawa edukacyjna (1 dzień)

• zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem: Zamek Królewski (bez zwiedzania wnętrz), rynek
Starego Miasta z Syrenką, Barbakan, Krakowskie Przedmieście, Grób Nieznanego Żołnierza
• wizyta w Centrum Nauki Kopernik (lub za dopłatą w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin)

• Warszawa Szlakiem Szarych Szeregów •
wizyta w Mauzoleum Walki i Męczeństwa •
zwiedzanie największego więzienia śledczego na terenie okupowanej Polski - Muzeum
Więzienia „Pawiak” • Cmentarz Wojskowy na
Powązkach

Cena: 201zł (44 os.+ 4), 219zł (40 os.+ 4)

Warszawa (2 dni)
I dzień - zwiedzanie Warszawy: Zamek Królewski, rynek Starego Miasta, Krakowskie Przedmieście, Grób Nieznanego Żołnierza • punkt widokowy na Stadionie Narodowym

Cena: 191zł (44 os.+ 4), 208zł (40 os.+ 4)

Cena: 461zł (44 os.+ 4), 485zł (40 os.+ 4)

Wycieczkę 1-dniową do Warszawy możemy
zrealizować w różnych wariantach tematycznych, np. Szlakiem Lalki, Szlakiem Powstania
Listopadowego, Szlakiem Powstania Warszawskiego, Szlakiem Józefa Piłsudskiego.

Warszawa (3 dni)

Warszawa edukacyjna (3 dni)

I dzień - zwiedzanie Warszawy: plac Zamkowy, Zamek Królewski, rynek Starego Miasta,
Barbakan, Krakowskie Przedmieście, Grób Nieznanego Żołnierza (opcja: „Stare miasto bez
sztampy - gra miejska” - dopłata 5 zł)

I dzień - zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem: ogród Saski, Grób Nieznanego Żołnierza, Krakowskie Przedmieście, rynek Starego
Miasta, plac Zamkowy, Zamek Królewski

II dzień - spacer po Parku Łazienkowskim do Pomnika Fryderyka Chopina • spacer po ogrodach na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego • wizyta w Centrum Nauki Kopernik
(lub za dopłatą w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin)

II dzień - spacer po Parku Łazienkowskim do Pomnika Fryderyka Chopina • spacer po ogrodach na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej • Centrum Nauki Kopernik (lub za dopłatą Muzeum
Historii Żydów Polskich Polin) • punkt widokowy na Stadionie Narodowym
III dzień - udział w lekcji muzealnej na terenie rezydencji Jana III Sobieskiego w Wilanowie,
spacer po parku pałacowym
Cena: 704zł (44 os.+ 4), 735zł (40 os.+ 4)

II dzień - spacer po Parku Łazienkowskim • zwiedzanie Ogrodu Botanicznego z przewodnikiem oraz udział w warsztatach botaniczno-kulinarnych • spacer po ogrodach na dachu
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego • wizyta w Centrum Nauki Kopernik
III dzień - wizyta w Muzeum Ziemi - zwiedzanie oraz udział w lekcji muzealnej lub warsztatach edukacyjnych • udział w lekcji przyrodniczej lub warsztatach w Wilanowie
Cena: 784zł (44 os.+ 4), 818zł (40 os.+ 4)

Suntago (1 dzień)
• całodzienny pobyt w Suntago Wodny Świat - największym zadaszonym parku wodnym w
Europie
Cena: 254zł (44 os.+ 4), 270zł (40 os.+ 4)

Warszawa - Suntago (3 dni)
I dzień - wizyta w Centrum Nauki Kopernik • zwiedzanie Stadionu Narodowego Trasą Piłkarskich Emocji
II dzień - całodzienny pobyt Parku Wodnym Suntago
III dzień - wizyta w Pinball Station - Interaktywnym Muzeum Flipperów • czas do dyspozycji
grupy • zabawa w Parku Trampolin
Cena: 828zł (44 os.+ 4), 860zł (40 os.+ 4)
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Kraków i okolice
Kraków - Wieliczka - Ojcowski
Park Narodowy (3 dni)
I dzień - zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce
lub Bochni
II dzień - zwiedzanie Krakowa: Kościół Mariacki (z zewnątrz), Rynek Główny, Sukiennice, Wawel - katedra, Dzwon Zygmunt, Groby
Królewskie • po południu czas do dyspozycji
grupy (za dopłatą możliwość pobytu w Parku Wodnym, zwiedzanie Kazimierza - dawnej
dzielnicy żydowskiej, wizyta w Fabryce Schindlera…)
III dzień - przejście przez Wąwóz Ciasne Skałki i Bramę Krakowską do Ojcowa • zwiedzanie
ruin zamku w Ojcowie • spacer od Maczugi
Herkulesa pod zamek w Pieskowej Skale
Cena: 640zł (44os.+4), 671zł (40os.+4)

Kraków - Oświęcim - Wieliczka (3 dni)
I dzień - zwiedzanie byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau
II dzień - zwiedzanie Krakowa: Kościół Mariacki (z zewnątrz), Rynek Główny, Sukiennice, Wawel - Katedra, Dzwon Zygmunt, Groby Królewskie • czas do dyspozycji grupy na Starówce (za
dopłatą możliwość pobytu w Parku Wodnym, zwiedzanie Kazimierza - dawnej dzielnicy żydowskiej, wizyta w Fabryce Schindlera …)
III dzień - zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce lub Bochni
Cena: 645zł (44os.+4), 677zł (40os.+4)
Opcja: zamiast zwiedzania kopalni soli proponujemy zabawę w Energylandii w Zatorze największym parku rozrywki w Polsce, kilkadziesiąt atrakcji m.in. Bajkolandia, Strefa Ekstremalna, Park Wodny, Strefa Familijna, kino 7D, sklepy z pamiątkami
Cena: 710zł (44os.+4), 741zł (40os.+4)

Kraków - Wieliczka (2 dni)
I dzień - zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce
II dzień - zwiedzanie Krakowa: Kościół Mariacki (z zewnątrz), Rynek Główny, Sukiennice, Wawel - katedra, Dzwon Zygmunt, Groby
Królewskie • czas do dyspozycji grupy (za
dopłatą możliwość pobytu w Parku Wodnym,
zwiedzanie Kazimierza - dawnej dzielnicy żydowskiej, wizyta w Fabryce Schindlera…)
Cena: 402zł (44 os. + 4), 423zł (40 os. + 4)

Kraków - Wieliczka - Energylandia
I dzień - zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce
II dzień - zabawa w Energylandii w Zatorze
- największym parku rozrywki w Polsce, kilkadziesiąt atrakcji m.in. Bajkolandia, Strefa
Ekstremalna, Park Wodny, Strefa Familijna,
kino 7D, sklepy z pamiątkami
III dzień - zwiedzanie Krakowa: Kościół Mariacki (z zewnątrz), Rynek Główny, Sukiennice, Wawel - katedra, Dzwon Zygmunt, Groby
Królewskie
Cena: 734zł (44 os. + 4), 764zł (40 os. + 4)

Kraków - Wieliczka (3 dni)
I dzień - zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce
lub Bochni
II dzień - zwiedzanie Muzeum Inżynierii Miejskiej w zabytkowej zajezdni tramwajowej •
Ogród Doświadczeń lub Muzeum Figur Woskowych • 2-godzinny pobyt w Parku Wodnym
III dzień - zwiedzanie Podziemi Rynku Głównego • Żywe Muzeum Obwarzanka
Cena: 718zł (44 os.+ 4), 749zł (40 os.+ 4)
Uwaga! W przypadku uczniów szkół średnich ceny wycieczek zawierających wstęp do Energylandii są wyższe o 30zł, natomiast zawierających zwiedzanie kopalni w Wieliczce - o 25 zł
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Trójmiasto i okolice
Trójmiasto - Malbork (3 dni)
I dzień - gdańska starówka - Długi Targ, port
nad Motławą, bazylika Mariacka, Krzyże
Gdańskie • Westerplatte - spacer do Pomnika
Obrońców Wybrzeża
II dzień - koncert organowy w Katedrze Oliwskiej • spacer po Ogrodzie Botanicznym •
zwiedzanie Gdyni: „Dar Pomorza”, Akwarium
Morskie • molo w Sopocie (wizytę w Oliwie możemy za dopłatą zamienić na Muzeum II
Wojny lub Europejskie Centrum Solidarności)
III dzień - zwiedzanie zamku krzyżackiego w Malborku wraz z wystawą bursztynu
Cena: 724zł (44 os.+ 4), 769zł (40 os.+ 4)

Gdańsk - Kaszuby (3 dni)

I dzień - zwiedzanie gdańskiej starówki z
przewodnikiem - Długi Targ, port nad Motławą, wejście na wieżę bazyliki Mariackiej,
Krzyże Gdańskie
II dzień - wycieczka ścieżką rowerową
wzdłuż Mierzei Helskiej z Władysławowa
przez Jastarnię i Juratę do Helu, po drodze
chwila relaksu na plaży, wizyta w Fokarium
III dzień - zwiedzanie Centrum Promocji Regionu Kaszubskiego w Szymbarku • wspaniała panorama Kaszubskiej Szwajcarii z punktu
widokowego na Wieżycy

I dzień - zwiedzanie Centrum Promocji Regionu Kaszubskiego z domem stojącym na głowie w Szymbarku • wspaniała panorama Kaszubskiej Szwajcarii z punktu widokowego na
Wieżycy • spacer brzegiem morza

Cena: 843zł (44 os. + 4), 891zł (40 os. + 4)

II dzień - gdańska starówka - Długi Targ, port nad Motławą, bazylika Mariacka, Krzyże Gdańskie • jedna z atrakcji do wyboru: wystawa w Centrum Hewelianum, Bursztynowy Stadion,
Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej

I dzień - Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie - lekcja muzealna • Westerplatte - spacer do Pomnika Obrońców Wybrzeża

III dzień - Westerplatte - spacer do Pomnika Obrońców Wybrzeża • Centrum Konserwacji
Wraków Statków w Tczewie - lekcja muzealna
Cena: 717zł (44 os.+ 4), 758zł (40 os.+ 4)

Gdańsk - rowerem na Hel (3 dni)
I dzień - zwiedzanie gdańskiej starówki - Długi Targ, port nad Motławą, bazylika Mariacka,
Krzyże Gdańskie • Westerplatte - spacer do Pomnika Obrońców Wybrzeża
II dzień - wycieczka rowerowa wzdłuż Mierzei Helskiej z Władysławowa przez Jastarnię i
Juratę do Helu, po drodze chwila relaksu na plaży, wizyta w Fokarium
III dzień - zwiedzanie Bursztynowego Stadionu • wizyta w Europejskim Centrum Solidarności lub w Muzeum II Wojny Światowej
Cena: 856zł (44 os.+ 4), 907zł (40 os.+ 4)
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Trójmiasto - Malbork - Hel (4 dni)

II dzień - przejazd na Półwysep Helski: wizyta w fokarium w Helu, wystawa „Ssaki naszego
morza” • wejście na latarnię morską na przylądku Rozewie • spacer wzdłuż klifowego brzegu
w Jastrzębiej Górze
III dzień - zwiedzanie gdańskiej starówki - Długi Targ, port nad Motławą, bazylika Mariacka,
Krzyże Gdańskie • jedna z atrakcji do wyboru: wystawa w Centrum Hewelianum, Bursztynowy Stadion, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej • spacer na
molo w Sopocie
IV dzień - zwiedzanie zamku krzyżackiego w Malborku wraz z wystawą bursztynu lub zwiedzanie Gdyni: „Dar Pomorza”, spacer po porcie, Centrum Nauki Experyment
Cena: 961zł (44 os.+ 4), 1009zł (40 os.+ 4)

Trójmiasto i okolice
Gdańsk - Reda (3 dni)

Trójmiasto edukacyjne (3 dni)

I dzień - zwiedzanie Bursztynowego Stadionu
• pobyt w Parku Wodnym w Redzie - największym i najnowocześniejszym aquaparku w
północnej Polsce

I dzień - spacer po Gdyni: „Dar Pomorza”,
skwer Kościuszki, port jachtowy • zwiedzanie
Akwarium Gdyńskiego i udział w zajęciach
laboratoryjnych (biologicznych lub chemicznych)

II dzień - zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej • wizyta w Muzeum Emigracji • seans
w kinie
III dzień - wizyta w Europejskim Centrum Solidarności • pobyt w parku trampolin Jump City
Cena: 877zł (44 os.+ 4), 922zł (40 os.+ 4)

Trójmiasto edukacyjne (2 dni)
I dzień - spacer po Gdyni: „Dar Pomorza”,
skwer Kościuszki, port jachtowy • zwiedzanie
Akwarium Gdyńskiego i udział w zajęciach
laboratoryjnych (biologicznych lub chemicznych)
II dzień - zwiedzanie gdańskiej starówki z
licencjonowanym przewodnikiem - Długi
Targ, port nad Motławą, bazylika Mariacka,
Krzyże Gdańskie • wizyta w Centrum Edukacji
smartLAB - udział w pokazie i warsztatach
chemicznych lub wizyta w Muzeum II Wojny
Światowej - zwiedzanie części ekspozycji i
udział w lekcji muzealnej
Cena: 557zł (44 os.+ 4), 592zł (40 os.+ 4)

II dzień - zwiedzanie gdańskiej starówki z licencjonowanym przewodnikiem - Długi Targ,
port nad Motławą, bazylika Mariacka, Krzyże
Gdańskie • wizyta w Centrum Edukacji smartLAB - udział w pokazie i warsztatach chemicznych lub wizyta w Muzeum II Wojny Światowej - zwiedzanie części ekspozycji i udział w
lekcji muzealnej • przejazd na Westerplatte - spacer do Pomnika Obrońców Wybrzeża
III dzień - zwiedzanie Centrum Nauki Experyment (lub Hewelianum) - udział w warsztatach
matematycznych, fizycznych, biologicznych lub chemicznych • czas do dyspozycji grupy na
molo w Sopocie
Cena: 741zł (44 os.+ 4), 783zł (40 os.+ 4)

Trójmiasto i okolice edukacyjne (4 dni)
I dzień - spacer po Gdyni: „Dar Pomorza”, skwer Kościuszki, port jachtowy • zwiedzanie
Akwarium Gdyńskiego i udział w zajęciach laboratoryjnych (biologiczne lub chemiczne)
II dzień - zwiedzanie gdańskiej starówki z licencjonowanym przewodnikiem - Długi Targ,
port nad Motławą, bazylika Mariacka, Krzyże Gdańskie • wizyta w Centrum Edukacji Smart
LAB - udział w pokazie i warsztatach chemicznych lub wizyta w Muzeum II Wojny Światowej
- zwiedzanie części ekspozycji i udział w lekcji muzealnej • przejazd na Westerplatte - spacer
do Pomnika Obrońców Wybrzeża
III dzień - wizyta w fokarium w Helu, zwiedzanie wystawy „Ssaki naszego morza” • wejście
na latarnię morską na przylądku Rozewie • spacer wzdłuż klifowego brzegu w Jastrzębiej
Górze
IV dzień - zwiedzanie Centrum Nauki Experyment (lub Hewelianum) oraz udział w warsztatach matematycznych, fizycznych, biologicznych lub chemicznych • czas do dyspozycji grupy na molo w Sopocie
Cena: 970zł (44 os.+ 4), 1018zł (40 os.+ 4)
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Wrocław i okolice
Wrocław (1 dzień)

Wrocław edukacyjny (2 dni)

• spacer z przewodnikiem po Wrocławiu:
Ostrów Tumski, Katedra, gmach Uniwersytetu Wrocławskiego, Stare Miasto, Rynek,
Ratusz, ul. Jatki, kamieniczki Jaś i Małgosia,
Bulwar Dunikowskiego • czas do dyspozycji
grupy na rynku • wizyta w zoo i Afrykarium

I dzień - spacer z przewodnikiem po Wrocławiu: Ostrów Tumski z monumentalną katedrą oraz Pałacem Biskupim, Uniwersytet
Wrocławski, gotycki ratusz, kamienice „Jaś’ i
„Małgosia”, ulica Jatki, bulwar Dunikowskiego
oraz Plac Solny • wizyta w Hydropolis - centrum wiedzy o wodzie

Cena: 183zł (44 os.+ 4), 197zł (40 os.+ 4)

Wrocław (2 dni)
I dzień - spacer z przewodnikiem po Wrocławiu: Ostrów Tumski, Katedra, gmach Uniwersytetu Wrocławskiego, Stare Miasto,
Rynek, Ratusz, ul. Jatki, kamieniczki Jaś i
Małgosia, Bulwar Dunikowskiego • czas do
dyspozycji grupy • rejs statkiem po Odrze
II dzień - zwiedzanie wrocławskiego zoo z
Afrykarium (lub wizyta w Hydropolis) • spacer do Hali Stulecia i Wrocławskiej Fontanny
Multimedialnej • wjazd na taras widokowy jednego z najwyższych budynków w Polsce - Sky
Tower (lub zwiedzanie Stadionu Wrocław)
Cena: 415zł (44 os.+ 4), 435zł (40 os.+ 4)

II dzień - wizyta w Muzeum Pana Tadeusza
- udział w dwóch lekcjach muzealnych • zwiedzanie wrocławskiego zoo i Afrykarium
Cena: 413zł (44 os.+ 4), 434zł (40 os.+ 4)

Wrocław - zamek Książ (3 dni)
I dzień - spacer z przewodnikiem po Wrocławiu: Ostrów Tumski, Katedra, gmach Uniwersytetu Wrocławskiego, Stare Miasto, Rynek,
Ratusz, ul. Jatki, Kamieniczki Jaś i Małgosia, Bulwar Dunikowskiego • czas do dyspozycji
grupy • rejs statkiem po Odrze
II dzień - lekcja muzealna w zamku Książ, zwiedzanie stajni zamkowych • spacer po Świdnicy, wizyta w Kościele Pokoju - zabytku z listy UNESCO, wejście na wieżę widokową
III dzień - zwiedzanie wrocławskiego zoo z Afrykarium (lub wizyta w Hydropolis) • spacer
do Hali Stulecia i Wrocławskiej Fontanny Multimedialnej • wjazd na taras widokowy jednego z
najwyższych budynków w Polsce - Sky Tower (lub zwiedzanie Stadionu Wrocław)
Cena: 703zł (44 os.+ 4), 733zł (40 os.+ 4)
Wizytę w Wałbrzychu możemy (za dopłatą) zastąpić pobytem w Parku Linowym we Wrocławiu lub okolicach - więcej informacji w Biurze.
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Wielkopolska
Poznań - Szlak Piastowski (2 dni)

Wielkopolska aktywnie (3 dni)

I dzień - wizyta na Ostrowie Tumskim - zwiedzanie wnętrza katedry i podziemi • spacer
szlakiem najważniejszych zabytków poznańskiej starówki • wizyta w Rogalowym Muzeum Poznania, udział w pokazie wypieku i
degustacja rogala świętomarcińskiego (możliwość zamiany na zwiedzanie Muzeum Pyry
lub stadionu Lecha Poznań)

I dzień - gra miejska Poznań QR Code - czyli
poznaj miasto przy użyciu nowoczesnych
technologii • wizyta w Rogalowym Muzeum
Poznania: udział w pokazie wypieku i degustacja rogali świętomarcińskich

II dzień - zwiedzanie Wielkopolskiego Parku
Etnograficznego w Dziekanowicach lub wizyta w Muzeum Pierwszych Piastów na Ostrowie Lednickim • spacer po Gnieźnie: katedra
z Drzwiami Gnieźnieńskimi, Muzeum Początków Państwa Polskiego
Cena: 493zł (44os.+4), 523zł (40os.+4)

Poznań - Szlak Piastowski (3 dni)
I dzień - wizyta na Ostrowie Tumskim - kolebce państwa polskiego, zwiedzanie wnętrza
katedry i podziemi • wizyta w Rogalowym Muzeum Poznania, udział w pokazie wypieku i
degustacja rogala świętomarcińskiego
II dzień - wizyta w Parku Dinozaurów w Rogowie • zwiedzanie rezerwatu archeologicznego
w Biskupinie • zajęcia dydaktyczne w Biskupinie • przejazd kolejką wąskotorową
III dzień - zwiedzanie Wielkopolskiego Parku
Etnograficznego w Dziekanowicach lub wizyta w Muzeum Pierwszych Piastów na Ostrowie Lednickim • spacer po Gnieźnie: katedra
z Drzwiami Gnieźnieńskimi, Muzeum Początków Państwa Polskiego
Cena: 729zł (44os.+4), 767zł (40os.+4)
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II dzień - 2-godzinny pobyt w Termach Maltańskich • czas do dyspozycji grupy nad Jeziorem Maltańskim (możliwość skorzystania
ze stoku narciarskiego, kolejki górskiej Adrenaline, zjazdu na pontonach, minigolfa, boisk,
placów zabaw itd.) • dodatkowe atrakcje do
wyboru przez uczestników: park trampolin,
ścianka wspinaczkowa, wrotkarnia, kino, tor
gokartowy, gry laserowe
III dzień - pobyt w parku linowym Cascader
Park - przejście wybraną trasą, zjazd tyrolką,
ognisko z kiełbaskami • gra terenowa na Ostrowie Lednickim - temat gry dostosowany do
wieku i aktywności uczestników
Cena: 796zł (44 os.+ 4), 834zł (40 os.+ 4)

Toruń i Bydgoszcz
Toruń

Toruń - Bydgoszcz (2 dni)

• spacer z przewodnikiem po starówce: dom
i pomnik Mikołaja Kopernika, ratusz staromiejski, Dwór Artusa, średniowieczne mury
obronne z Krzywą Wieżą, ruiny zamku krzyżackiego (bez zwiedzania wnętrz) • panorama
Torunia z wieży kościoła śś. Janów z największym średniowiecznym dzwonem w Polsce Tuba Dei • udział w warsztatach piernikowych
• seans w planetarium lub zwiedzanie Fortu
IV z pochodniami w towarzystwie pruskiego
żołnierza

I dzień - spacer z przewodnikiem po starówce: dom i pomnik Mikołaja Kopernika, ratusz staromiejski, Dwór Artusa,
średniowieczne mury obronne z Krzywą
Wieżą, ruiny zamku krzyżackiego (bez
zwiedzania wnętrz) • panorama Torunia
z wieży kościoła śś. Janów z największym średniowiecznym dzwonem w
Polsce - Tuba Dei • warsztaty piernikowe • gwiezdny seans w planetarium lub
zwiedzanie Fortu IV z pochodniami w
towarzystwie pruskiego żołnierza

Cena: 247zł (44 os.+ 4), 267zł (40 os.+ 4)

Odkrywanie toruńskich tajemnic
(gra miejska)
• alternatywna propozycja aktywnego zwiedzania grodu Mikołaja Kopernika, podczas
którego poza zwiedzaniem staromiejskich
zabytków, jak ratusz, katedra śś. Janów czy
Krzywa Wieża, grupa wykonuje zadania związane z historią Torunia • niezapomniana przygoda z dużą dawką wrażeń (każdy uczestnik
otrzymuje dyplom i słodki poczęstunek) •
udział w warsztatach piernikowych
Cena: 239zł (44 os.+ 4), 260zł (40 os.+ 4)

Bydgoszcz
• zwiedzanie „Bydgoskiej Wenecji” - malowniczej Wyspy Młyńskiej z nadrzeczną zabudową • zabytkowe spichrze i makieta dawnego
grodu • pomnik „Przechodzący przez rzekę” • rejs tramwajem wodnym lub wizyta w Exploseum - dawnej fabryce dynamitu • Muzeum Mydła i Historii Brudu (własnoręczna produkcja
mydła)
Cena: 260zł (44 os.+ 4), 282zł (40 os.+ 4)
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II dzień - zwiedzanie „Bydgoskiej Wenecji” - malowniczej Wyspy Młyńskiej z nadrzeczną
zabudową • zabytkowe spichrze i makieta dawnego grodu • pomnik „Przechodzący przez
rzekę” • rejs tramwajem wodnym lub wizyta w Exploseum - dawnej fabryce dynamitu • Muzeum Mydła i Historii Brudu (własnoręczna produkcja mydła)
Cena: 492zł (44 os.+ 4), 520zł (40 os.+ 4)

Toruń edukacyjny (1 dzień)
• spacer z przewodnikiem po Toruniu • 3-godzinne warsztaty w Centrum Chemii w Małej
Skali lub wizyta w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy - zwiedzanie wystaw i udział w
warsztatach fizycznych lub biologicznych
Cena: 247zł (44 os.+ 4), 267zł (40 os.+ 4)

Toruń edukacyjny (2 dni)
I dzień - spacer z przewodnikiem po starówce • 3-godzinne warsztaty w Centrum Chemii
w Małej Skali
II dzień - wizyta w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy - zwiedzanie wystaw i udział w
warsztatach fizycznych lub biologicznych • udział w warsztatach piernikowych
Cena: 500zł (44 os.+ 4), 526zł (40 os.+ 4)

Kotlina Kłodzka
Kotlina Kłodzka (1 dzień)

Kotlina Kłodzka - Wrocław (3 dni)

• spacer najpiękniejszymi szlakami Gór Stołowych przez labirynt Błędnych Skał lub wśród
fascynujących formacji skalnych Szczelińca
Wielkiego • pokaz produkcji papieru czerpanego w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach
lub wizyta w skansenie w Pstrążnej, udział w
lekcji muzealnej lub warsztatach

I dzień - zwiedzanie Kaplicy Czaszek w Czermnej, spacer przez park zdrojowy do pijalni
wód mineralnych w Kudowie • wizyta w skansenie w Pstrążnej, udział w lekcji muzealnej
lub w warsztatach edukacyjnych

Cena: 209zł (44 os.+ 4), 226zł (40 os.+ 4)

Kotlina Kłodzka (2 dni)
I dzień - zwiedzanie Kaplicy Czaszek w
Czermnej, spacer przez park zdrojowy
do pijalni wód mineralnych w Kudowie
• wizyta w skansenie w Pstrążnej, udział w
lekcji muzealnej lub w warsztatach edukacyjnych
II dzień - spacer najpiękniejszymi szlakami
Gór Stołowych przez labirynt Błędnych Skał
i wśród fascynujących formacji skalnych
Szczelińca Wielkiego • pokaz produkcji papieru czerpanego w Muzeum Papiernictwa w
starym młynie w Dusznikach
Cena: 401zł (44 os.+ 4), 422zł (40 os.+ 4)

Kotlina Kłodzka (3 dni)
I dzień - zwiedzanie Kaplicy Czaszek w Czermnej, spacer przez park zdrojowy do pijalni wód
mineralnych w Kudowie • wizyta w skansenie w Pstrążnej, udział w lekcji muzealnej lub w
warsztatach edukacyjnych
II dzień - przejście z przewodnikiem najpiękniejszymi szlakami Gór Stołowych: labiryntem
Błędnych Skał i wśród fascynujących formacji skalnych Szczelińca Wielkiego
III dzień - „Torfowisko pod Zieleńcem” - ścieżka edukacyjna o powstawaniu torfu • pokaz
produkcji papieru czerpanego w Muzeum Papiernictwa w starym młynie w Dusznikach •
park zdrojowy w Polanicy
Cena: 586zł (44 os.+ 4), 614zł (40 os.+ 4)
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II dzień - pokaz produkcji papieru czerpanego
w Muzeum Papiernictwa w starym młynie w
Dusznikach • przejście z przewodnikiem najpiękniejszymi szlakami Gór Stołowych: labiryntem Błędnych Skał i wśród fascynujących
formacji skalnych Szczelińca Wielkiego
III dzień - zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem - Ostrów Tumski, budynki uniwersytetu,
gotycki ratusz, kamienice „Jaś” i „Małgosia”,
ulica Jatki, Plac Solny (opcje za dopłatą: Afrykarium i zoo, Hydropolis)
Cena: 594zł (44 os.+ 4), 624zł (40 os.+ 4)

Złoty Stok - Jaskinia Niedźwiedzia
- Ścieżka w Obłokach (3 dni)
I dzień - przejście Podziemną Trasą Turystyczną do wodospadu w kopalni złota w
Złotym Stoku • zwiedzanie Średniowiecznej
Osady Górniczej • możliwość przejażdżki
„czołgiem” Leonarda da Vinci (za dopłatą)
II dzień - Jaskinia Niedźwiedzia • wejście na Śnieżnik lub przez Wodospad Wilczki na Igliczną (trasa do wyboru) • czas do dyspozycji grupy w Międzygórzu
III dzień - przejazd do Dolnej Morawy w Czechach, wjazd kolejką krzesełkową i spacer Ścieżką w Obłokach
Cena: 626zł (44 os.+ 4), 656zł (40 os.+ 4), bilety wstępu w Czechach płatne dodatkowo

Kotlina Kłodzka
Spływ pontonowy - Szczeliniec Wrocław (3 dni)

Kotlina Kłodzka - Skalne Miasto ZOO Dvur Kralove (3 dni)

I dzień - spływ pontonowy przełomem Nysy
Kłodzkiej w okolicach Barda, na koniec spływu ognisko z kiełbaskami

I dzień - zwiedzanie Kaplicy Czaszek w Czermnej, spacer przez park zdrojowy do pijalni
wód mineralnych w Kudowie • wizyta w skansenie w Pstrążnej, udział w lekcji muzealnej
lub w warsztatach edukacyjnych

II dzień - przejście z przewodnikiem najpiękniejszymi szlakami Gór Stołowych: labiryntem Błędnych Skał i wśród fascynujących
formacji skalnych Szczelińca Wielkiego • pokaz produkcji papieru czerpanego w Muzeum
Papiernictwa w starym młynie w Dusznikach
III dzień - zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem - Ostrów Tumski, budynki uniwersytetu,
gotycki ratusz, kamienice „Jaś” i „Małgosia”,
ulica Jatki, Plac Solny
Cena: 637zł (44 os.+ 4), 668zł (40 os.+ 4)
Zwiedzanie Wrocławia możemy (za dopłatą)
zamienić na wizytę w Parku Linowym lub Afrykarium i zoo.

Kotlina Kłodzka aktywnie (3 dni)
I dzień - „Gra o Fort” - fascynująca przygoda
w Twierdzy Kłodzko • przejście Podziemną
Trasą Turystyczną w Kłodzku
II dzień - spływ pontonowy malowniczą trasą
Przełomu Bardzkiego (ok. 3 godz.) • przejazd
kolejką turystyczną • ognisko z kiełbaskami • gra terenowa na Folwarku Szyfrów - odkrywanie tajemnicy Pałacu Ławica
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II dzień - Afrykańskie Safari w Zoo Dvur Kralove • pobyt w Adrszpaskim Skalnym Mieście
połączony z przejażdżką łódkami po jeziorku
III dzień - pokaz produkcji papieru czerpanego w Muzeum Papiernictwa w starym młynie
w Dusznikach • zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej wraz z podziemnymi labiryntami
Cena: 605zł (44 os.+ 4), 634zł (40 os.+ 4)
bilety wstępu płatne dodatkowo

Kotlina Kłodzka - Praga - Wrocław (3 dni)
I dzień - spacer z przewodnikiem po Wrocławiu - Ostrów Tumski, budynki uniwersytetu,
gotycki ratusz, kamienice „Jaś’ i „Małgosia”,
ulica Jatki, Plac Solny (opcje za dopłatą: Afrykarium i zoo, Hydropolis...)
II dzień - zwiedzanie Pragi: spacer przez
Hradczany, katedra św. Wita, Mala Strana,
Most Karola i dzielnica żydowska, przejście
przez Plac Wacława

III dzień - przejście z przewodnikiem najpiękniejszymi szlakami Gór Stołowych: labiryntem
Błędnych Skał i wśród fascynujących formacji skalnych Szczelińca Wielkiego

III dzień - spacer najpiękniejszymi szlakami
Gór Stołowych wśród fascynujących formacji
skalnych Szczelińca Wielkiego • wizyta w jednym z kłodzkich uzdrowisk

Cena: 692zł (44 os.+ 4), 722zł (40 os.+ 4)

Cena: 633zł (44 os.+ 4), 670zł (40 os.+ 4)

Biuro Turystyczne Horyzont

Wycieczki szkolne i wyjazdy integracyjne

Tatry i Pieniny
Zakopane - Podhale (3 dni)

Zakopane - Szczawnica (3 dni)

I dzień - zwiedzanie Zakopanego: stary kościółek i cmentarz na Pęksowym Brzyzku, Krupówki • wjazd kolejką na Gubałówkę, zjazd
wyciagiem z Butorowego Wierchu • wieczorne spotkanie z muzyką góralską, prezentacja
instrumentów, wspólny śpiew i zabawa

I dzień - zwiedzanie Zakopanego: stary kościółek i cmentarz na Pęksowym Brzyzku, Krupówki • wjazd kolejką na Gubałówkę, zjazd
wyciągiem z Butorowego Wierchu • wieczorne spotkanie z muzyką góralską, prezentacja
instrumentów, wspólny śpiew i zabawa

II dzień - wycieczka z przewodnikiem tatrzańskim, do wyboru następujące trasy: Morskie
Oko, Dolina Kościeliska, Dolina Pięciu Stawów, Dolina Strążyska, Hala Gąsienicowa z Czarnym Stawem Gąsienicowym i inne

II dzień - wycieczka z przewodnikiem tatrzańskim, do wyboru następujące trasy: Morskie
Oko, Dolina Kościeliska, Dolina Strążyska,
Hala Gąsienicowa z Czarnym Stawem Gąsienicowym i inne

III dzień - warsztaty serowarskie, samodzielna produkcja oscypków • spacer pod skocznię
narciarską w Zakopanem • wjazd wyciągiem na taras widokowy na Wielkiej Krokwi
Cena: 541zł (44 os.+ 4), 570zł (40 os.+ 4)

Szczawnica i okolice (3 dni)
I dzień - spacer z Jaworek malowniczym Wąwozem Homole
II dzień - wejście na Trzy Korony - najwyższy szczyt Pienin, punkt widokowy na Beskidy i
Tatry • przejście grzbietem Pieninek na Sokolicę - jedną z piękniejszych pienińskich tras z
punktem widokowym na Przełom Dunajca, zejście do Szczawnicy
III dzień - rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim, spacer spod zamku w Niedzicy na zaporę na Dunajcu
Cena: 552zł (44 os.+ 4), 581zł (40 os.+ 4)

Cena: 519zł (44 os.+ 4), 547zł (40 os.+ 4)

Kraków - Zakopane (4 dni)
I dzień - zwiedzanie Krakowa: Kościół Mariacki (z zewnątrz), Rynek, Wawel - katedra,
Dzwon Zygmunt, Groby Królewskie

I dzień - spotkanie z beskidzkim góralem w zabytkowej chacie w Istebnej, prezentacja instrumentów, opowieść o regionalnych tradycjach • Muzeum Koronek z Koniakowa

II dzień - zwiedzanie Zakopanego, stary kościółek i cmentarz na Pęksowym Brzyzku, Krupówki • wjazd kolejką na Gubałówkę, zjazd wyciągiem z Butorowego Wierchu • warsztaty
serowarskie • wieczorne spotkanie z muzyką góralską, prezentacja instrumentów, wspólny
śpiew i zabawa

II dzień - wjazd kolejką na Czantorię • na szczycie: Sokolarnia - wejście z prelekcją i możliwością zrobienia zdjęcia z ptakami drapieżnymi, wieża widokowa i zjazd torem saneczkowym • zejście do Ustronia

III dzień - wycieczka z przewodnikiem tatrzańskim, do wyboru następujące trasy: Morskie
Oko, Dolina Kościeliska, Dolina Strążyska - Sarnia Skałka, Hala Gąsienicowa z Czarnym Stawem Gąsienicowym i inne

III dzień - spacer po malowniczej Wiśle • wjazd wyciągiem na skocznię w Malince • wizyta w
galerii „Sportowe Trofea Adama Małysza” lub zwiedzanie zamku w Pszczynie

IV dzień - zwiedzanie kopalni w Wieliczce

Beskidy (3 dni)

Cena: 582zł (44 os.+ 4), 610zł (40 os.+ 4)
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III dzień - spacer Wąwozem Homole i czas
do dyspozycji grupy w Szczawnicy lub rejs
statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim i spacer
spod zamku w Niedzicy na zaporę na Dunajcu

Biuro Turystyczne Horyzont

Wycieczki szkolne i wyjazdy integracyjne

Cena: 768zł (44 os.+ 4), 807zł (40 os.+ 4)

Wyspa Wolin
Szczecin - Wyspa Wolin (3 dni)

Wolin - rowerem do Niemiec

I dzień - zwiedzanie Szczecina: Wały Chrobrego, Zamek Książąt Pomorskich, Baszta Siedmiu Płaszczy, panorama miasta z wieży katedry, ratusz, Rynek Sienny • Podziemna Trasa
Turystyczna - zwiedzanie schronu z efektami
dźwiękowymi nalotu bombowego

I dzień - wizyta w Centrum Słowian i Wikingów w Recławiu (możliwość zorganizowania warsztatów edukacyjnych) • spacer
z molo w Międzyzdrojach brzegiem morza na
Kawczą Górę - punkt widokowy na klifie

II dzień - spacer z molo w Międzyzdrojach
brzegiem morza na Kawczą Górę - punkt
widokowy na klifie • zwiedzanie Świnoujścia:
spacer wzdłuż portu do Stawy Młyny - punktu
nawigacyjnego na falochronie • zwiedzanie
Fortu Gerharda
III dzień - wejście z Lubina na Wzgórze Zielonka - punkt widokowy na deltę wsteczną
Świny • spacer nad Jezioro Turkusowe - dawne kredowe wyrobisko • wizyta w Centrum
Słowian i Wikingów w Recławiu (możliwość
zorganizowania warsztatów)
Cena: 757zł (44 os.+ 4), 799zł (40 os.+ 4)

Wyspa Wolin - Świnoujście (3 dni)
I dzień - wizyta w Centrum Słowian i Wikingów w Recławiu (możliwość zorganizowania warsztatów edukacyjnych) • spacer
z molo w Międzyzdrojach brzegiem morza na Kawczą Górę - punkt widokowy na klifie

III dzień - wejście z Lubina na Wzgórze Zielonka - punkt widokowy na deltę wsteczną
Świny • spacer nad Jezioro Turkusowe - dawne kredowe wyrobisko
Cena: 775zł (44 os.+ 4), 818zł (40 os.+ 4)

Międzyzdroje - Dziwnów - Trzęsacz (3 dni)
I dzień - wizyta w Centrum Słowian i Wikingów w Recławiu (możliwość zorganizowania
warsztatów) • spacer po Dziwnowie: Aleja Gwiazd Sportu, port jachtowy, most zwodzony na
rzece Dziwnie • czas do dyspozycji grupy na plaży

II dzień - wizyta w Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego • zwiedzanie Świnoujścia:
spacer wzdłuż portu do Stawy Młyny - punktu nawigacyjnego na falochronie, czas do dyspozycji grupy na promenadzie (za dopłatą możliwość zwiedzania Fortu Gerharda i latarni
morskiej w Świnoujściu)

II dzień - spacer z Międzyzdrojów brzegiem morza na Kawczą Górę - punkt widokowy na
klifie • zwiedzanie Zagrody Pokazowej Żubrów i Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego
• czas do dyspozycji grupy na molo i promenadzie (możliwość wizyty w Oceanarium, Gabinecie Figur Woskowych, Labiryncie Luster lub kinie 7D) • wejście z Lubina na Wzgórze Zielonka - punkt widokowy na deltę wsteczną Świny • spacer nad Jezioro Turkusowe - dawne
kredowe wyrobisko

III dzień - spacer do żubrowiska • wejście z Lubina na Wzgórze Zielonka - punkt widokowy
na deltę wsteczną Świny • Jezioro Turkusowe - dawne kredowe wyrobisko

III dzień - wizyta w kompleksie rozrywkowym „OKO Iluzji” - edukacja z odrobiną magii • zwiedzanie multimedialnego Muzeum na Klifie i spacer do ruin kościoła w Trzęsaczu

Cena: 705zł (44 os.+ 4), 746zł (40 os.+ 4)

Cena: 732zł (44 os.+ 4), 775zł (40 os.+ 4)

Możliwość zorganizowania wycieczki autokarowej do Ahlbeck - dopłata 20 zł/osobę
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II dzień - wycieczka ścieżką rowerową ze
Świnoujścia do Niemiec „Szlakiem kurortów
cesarskich” - Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin
(łatwa, dostępna dla każdego trasa) • czas
do dyspozycji grupy na plaży • spacer wzdłuż
portu do Stawy Młyny - punktu nawigacyjnego na falochronie, czas do dyspozycji grupy
na promenadzie

Biuro Turystyczne Horyzont

Wycieczki szkolne i wyjazdy integracyjne

Świętokrzyskie

Kazimierz Dolny - Sandomierz

Góry Świętokrzyskie

I dzień - zwiedzanie zamku Krzyżtopór - największych ruin w Polsce • wizyta w Sandomierzu: starówka, katedra, Podziemna Trasa
Turystyczna, spacer do Wąwozu Jadwigi

I dzień - wejście Drogą Królewską z Nowej
Słupi na Święty Krzyż • zwiedzanie owianego
legendą klasztoru oraz multimedialnego Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego • Gołoborze Kobendzy
II dzień - spacer po Kielcach: malowniczy
rezerwat Kadzielnia, Aleja Sław, deptak Sienkiewicza, katedra i Pałac Arcybiskupów Krakowskich • zwiedzanie zamku królewskiego
w Chęcinach • wizyta w Jaskini Raj - jednej z
najpiękniejszych w Polsce, pełnej niesamowitych formacji skalnych
III dzień - wejście przez słynną Puszczę Jodłową na pokrytą gołoborzem Łysicę • wizyta
w galerii „Tajemnice Klejnotów” - pokaz pracy
szlifierza
Cena: 606zł (44 os.+ 4), 635zł (40 os.+ 4)

Kielce i okolice
I dzień - pobyt w pełnym interaktywnych
atrakcji Centrum Nauki Leonardo da Vinci
lub Energetycznym Centrum Nauki • „żywy
skansen” w Tokarni (możliwość organizacji
warsztatów - tradycje wsi kieleckiej)
II dzień - zwiedzanie Kielc - Aleja Sław, deptak
Sienkiewicza, katedra, Pałac Arcybiskupów Krakowskich • spacer po geologicznym rezerwacie Kadzielnia na Skałkę Geologów (punkt widokowy), przejście trasą turystyczną przez
kompleks jaskiń • warsztaty historyczne w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej dawnym kieleckim więzieniu lub • bajkowe Muzeum Zabawek i Zabawy
III dzień - wejście przez słynną Puszczę Jodłową na pokrytą gołoborzem Łysicę • wizyta w
galerii „Tajemnice Klejnotów” - pokaz pracy szlifierza
Cena: 613zł (44 os.+ 4), 641zł (40 os.+ 4)

II dzień - wizyta w Kazimierzu Dolnym: Góra
Trzech Krzyży, starówka, ruiny zamku Kazimierza Wielkiego • spacer wąwozem lessowym • spacer po parku pałacowym w Puławach • zwiedzanie wystawy czasowej lub
lekcja muzealna w Pałacu Czartoryskich
III dzień - spacer do nadwiślańskich ruin zamku Firlejów w Janowcu (dla chętnych rejs
statkiem po Wiśle - za dopłatą) • zwiedzanie
domu Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
Cena: 649zł (44 os.+ 4), 681zł (40 os.+ 4)

Sandomierz i okolice
I dzień - pobyt w Europejskim Centrum Bajki
w Pacanowie - multimedialna, pełna efektów
specjalnych oraz iluzji wystawa, emocjonujący spektakl marionetkowy lub • spotkanie
„oko w oko” z dinozaurami w JuraParku oraz
Prehistorycznym Oceanarium w Bałtowie
II dzień - zwiedzanie Sandomierza: starówka,
katedra, Podziemna Trasa Turystyczna • panorama miasta z Wieży Opatowskiej • spacer
lessowym Wąwozem Jadwigi • zwiedzanie
zamku Krzyżtopór w Ujeździe - największych
ruin w Polsce
III dzień - Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie • wizyta w kopalni krzemienia pasiastego
w Krzemionkach Opatowskich (od 2019 roku na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO)
Cena: 686zł (44 os.+ 4), 717zł (40 os.+ 4)
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Biuro Turystyczne Horyzont

Wycieczki szkolne i wyjazdy integracyjne

Karkonosze
Karkonosze (2 dni)

Karkonosze (3 dni)

I dzień - spacer do Wodospadu Kamieńczyka, zejście w kaskach do fascynującego, malowniczego
wąwozu, wejście przez Szrenicę na punkt widokowy nad Śnieżnymi Kotłami lub • wejście na Śnieżkę
i zwiedzanie norweskiego kościółka Wang (za dopłatą możliwość wjazdu wyciągiem na Szrenicę lub
na Kopę pod Śnieżką)

I dzień - zwiedzanie protestanckiego Kościoła Pokoju w Jaworze (obiekt z listy UNESCO)
• Centrum Edukacyjne w Dobkowie - wizyta
pod hasłem „Poznaj moc Ziemi” - trzęsienie
ziemi, wybuchy gejzeru i wulkanu • spacer po
parku uzdrowiskowym w Cieplicach

II dzień - pokaz produkcji szkła w Hucie Julia - dmuchanie, formowanie, zdobienie szkła • wycieczka
Doliną Pałaców i Ogrodów - wspaniale podniesione
z ruin i odrestaurowane pałace i parki w Wojanowie, Karpnikach i Łomnicy (zwiedzanie pałacu i film
o jego odbudowie)
Cena: 432zł (44 os.+ 4), 456zł (40 os.+ 4)

Szklarska Poręba i okolice (3 dni)
I dzień - spacer do Dzikiego Wodospadu w Karpaczu, zwiedzanie zabytkowego, drewnianego kościółka Wang lub czas do dyspozycji grupy na torze
saneczkowym

i wspólne śpiewanie

II dzień - spacer do Wodospadu Szklarki lub na
punkt widokowy Złoty Widok z przepiękną panoramą Karkonoszy • wizyta w Centrum Edukacji
Ekologicznej • pokaz produkcji szkła w Hucie Julia
- dmuchanie, formowanie, zdobienie szkła • spotkanie z instrumentami sprzed wieków - nauka gry

III dzień - pałace Kotliny Jeleniogórskiej w Parku Miniatur w Kowarach lub wycieczka Doliną
Pałaców i Ogrodów - wspaniale podniesione z ruin i odrestaurowane pałace i parki w Wojanowie, Karpnikach i Łomnicy (zwiedzanie pałacu i film o jego odbudowie) • Arado - „zaginione laboratorium Hitlera” w Kamiennej Górze, jedna z najnowocześniejszych podziemnych
tras turystycznych w Polsce
Cena: 634zł (44 os.+ 4), 662zł (40 os.+ 4)
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Biuro Turystyczne Horyzont

Wycieczki szkolne i wyjazdy integracyjne

II dzień - spacer do Wodospadu Kamieńczyka, zejście w kaskach do fascynującego, malowniczego wąwozu, wejście przez Szrenicę
na punkt widokowy nad Śnieżnymi Kotłami
lub • wejście na Śnieżkę i zwiedzanie norweskiego kościółka Wang (za dopłatą możliwość wjazdu wyciągiem na Szrenicę lub na
Kopę pod Śnieżką)
III dzień - pokaz produkcji szkła w Hucie Julia - dmuchanie, formowanie, zdobienie • wycieczka Doliną Pałaców i Ogrodów - wspaniale podniesione z ruin i odrestaurowane pałace
i parki w Wojanowie, Karpnikach i Łomnicy
(zwiedzanie pałacu i film o jego odbudowie)
Cena: 636zł (44 os.+ 4), 666zł (40 os.+ 4)

Szklarska Poręba - Praga (Drezno) - Karpacz (3 dni)
I dzień - spacer do Dzikiego Wodospadu w Karpaczu, zwiedzanie zabytkowego, drewnianego kościółka Wang lub czas do dyspozycji grupy na torze saneczkowym
II dzień - wycieczka do Pragi: spacer przez Hradczany, katedra św. Wita, Mala Strana,
Most Karola i dzielnica żydowska, przejście przez Plac Wacława, czas do dyspozycji grupy
• lub wycieczka do Drezna: spacer tarasami nad Łabą, Stare Miasto, Frauenkirche, kompleks
pałacowy Zwinger, katedra, skarbiec elektorski • czas do dyspozycji grupy
III dzień - spacer do wodospadu Kamieńczyka, zejście w kaskach do fascynującego, malowniczego wąwozu • czas do dyspozycji grupy w Szklarskiej Porębie • spacer do Wodospadu
Szklarki
Cena: 610zł (44 os. + 4), 644zł (40 os. + 4)

Warmia i Mazury

Łeba - Kaszuby - Hel

Szlakiem zamków krzyżackich

Łeba - Kaszuby (3 dni)

I dzień - zwiedzanie zamku krzyżackiego w
Malborku • spacer brzegiem morza w poszukiwaniu bursztynu

I dzień - zwiedzanie Centrum Promocji Regionu Kaszubskiego z domem stojącym na
głowie w Szymbarku • panorama z Wieżycy

II dzień - zwiedzanie wzgórza katedralno-zamkowego we Fromborku - mieście Mikołaja
Kopernika, katedra - miejsce pochówku astronoma • seans w planetarium

II dzień - Muzeum Przyrodnicze • „oko w oko” ze
Słowińcami - skansen w Klukach • spacer przez
Wydmę Czołpińską • latarnia morska

III dzień - zamek krzyżacki w Gniewie • opactwo cystersów w Pelplinie • spacer po otoczonej murami starówce w Chełmnie
Cena: 727zł (44 os.+ 4), 768zł (40 os.+ 4)

Kraina tysiąca jezior
I dzień - wizyta na polu bitwy pod Grunwaldem oraz w multimedialnym muzeum walk z
Krzyżakami • zwiedzanie Wilczego Szańca - tajnej kwatery Hitlera
II dzień - spacer po Giżycku - port jachtowy, zabytkowy most obrotowy, taras widokowy na
wieży ciśnień - panorama miasta i jeziora Niegocin • wizyta w pruskiej Twierdzy Boyen • rejs
statkiem po jeziorach mazurskich • zwiedzanie krzyżackiego zamku w Rynie
III dzień - spacer po Mikołajkach - promenada, wioska żeglarska, kościół ewangelicki • zajęcia edukacyjne w Leśniczówce Pranie - twórczość Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
na wesoło
Cena: 737zł (44 os.+ 4), 778zł (40 os.+ 4)

Cena: 797zł (44 os.+ 4), 840zł (40 os.+ 4)

Łeba - Hel - Kaszuby (3 dni)
I dzień - zwiedzanie Centrum Promocji Regionu Kaszubskiego z domem stojącym na
głowie w Szymbarku • panorama z Wieżycy
II dzień - przejazd na Półwysep Helski, wizyta w Fokarium • spacer po Helu: port rybacki i jachtowy, deptak, wejście na latarnię morską
III dzień - spacer plażą do rezerwatu „Wydmy Ruchome” w Słowińskim Parku Narodowym,
powrót meleksami (możliwość rejsu statkiem po Jeziorze Łebsko - za dopłatą)
Cena: 766zł (44 os.+ 4), 810zł (40 os.+ 4)

Łeba - Hel - Gdańsk - Kaszuby (4 dni)

Warmia

I dzień - zwiedzanie Centrum Promocji Regionu Kaszubskiego z domem stojącym na głowie w Szymbarku • panorama Kaszubskiej Szwajcarii z punktu widokowego na Wieżycy

I dzień - wizyta na polu bitwy pod Grunwaldem oraz w multimedialnym muzeum walk z
Krzyżakami • 2-godzinny pobyt w aquaparku w Pluskach

II dzień - przejazd na Półwysep Helski, wizyta w Fokarium • spacer po Helu: port rybacki i jachtowy, deptak, wejście na latarnię morską

II dzień - zwiedzanie Olsztyna - spacer przez Stare Miasto do zamku Kapituły Warmińskiej,
wizyta w planetarium • spacer po skansenie budownictwa ludowego w Olsztynku

III dzień - spacer przez rezerwat „Wydmy Ruchome” w Słowińskim Parku Narodowym (rejs
statkiem po Jeziorze Łebsko lub przejazd meleksami - za dopłatą)

III dzień - zwiedzanie zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, udział w
warsztatach tematycznych • zabawa w parku linowym

IV dzień - zwiedzanie gdańskiej starówki z przewodnikiem - Długi Targ, port nad Motławą,
wejście na wieżę bazyliki Mariackiej, Krzyże Gdańskie

Cena: 817zł (44 os.+ 4), 857zł (40 os.+ 4)
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Cena: 913zł (44 os.+ 4), 961zł (40 os.+ 4)

Górny Śląsk

Energylandia

Górny Śląsk

Energylandia (1 dzień)

I dzień - zwiedzanie Kopalni Guido - spacer z
przewodnikiem na poziomach 170 i 320 m z
pokazem pracy maszyn górniczych i przejazdem kolejką podwieszaną • wizyta w multimedialnym Muzeum Śląskim

• całodniowa zabawa w Energylandii w Zatorze - największym parku rozrywki w Polsce,
kilkadziesiąt atrakcji m.in. Bajkolandia, Strefa
Ekstremalna, Park Wodny, Strefa Familijna,
kino 7D, sklepy z pamiątkami

II dzień - „Bajtel Szychta” w Kopalni Królowa
Luiza w Zabrzu - uczestnicy w sztygarskim
ekwipunku poznają trudy pracy pod ziemią •
zwiedzanie Parku 12C w Zabrzu - edukacyjnej
wystawy 4 żywiołów • spacer po Nikiszowcu
- zabytkowym osiedlu górniczym w Katowicach

Cena: 207zł (44 os. + 4), 217zł (40 os. + 4)

III dzień - zwiedzanie Kolejkowa w Gliwicach
- największej polskiej makiety kolejowej • wizyta w sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach - przeprawa łodziami zalanymi
chodnikami
Cena: 720zł (44os.+4), 749zł (40os.+4)

Górny Śląsk - Energylandia
I dzień - sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach - przeprawa łodziami zalanymi
chodnikami • zwiedzanie Kolejkowa w Gliwicach - największej polskiej makiety kolejowej
II dzień - zabawa w Energylandii w Zatorze - największym parku rozrywki w Polsce, kilkadziesiąt atrakcji m.in. Bajkolandia, Strefa Ekstremalna, Park Wodny, Strefa Familijna, kino
7D, sklepy z pamiątkami
III dzień - zwiedzanie Kopalni Guido - spacer z przewodnikiem na poziomach 170 m i 320 m z
pokazem pracy maszyn górniczych i przejazdem kolejką podwieszaną • wizyta w multimedialnym Muzeum Śląskim
Cena: 780zł (44os.+4), 810zł (40os.+4)
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Energylandia - Ojcowski Park Narodowy - Górny Śląsk (3 dni)
I dzień - wycieczka piesza lub zajęcia edukacyjne w Ojcowskim Parku Narodowym, do
wyboru: „Gdzie mieszkają nietoperze”, „Bóbr mieszkaniec OPN”, „Badamy wodę w rzece”,
„Jakie ślady i tropy zostawiają zwierzęta”...
II dzień - całodniowa zabawa w Energylandii
w Zatorze - największym parku rozrywki w
Polsce, kilkadziesiąt atrakcji m.in. Bajkolandia, Strefa Ekstremalna, Park Wodny, Strefa
Familijna, kino 7D, sklepy z pamiątkami
III dzień - „Bajtel Szychta” w Kopalni Królowa
Luiza w Zabrzu - uczestnicy w sztygarskim
ekwipunku poznają trudy pracy pod ziemią •
spacer po Nikiszowcu - zabytkowym osiedlu
górniczym w Katowicach
Cena: 715zł (44 os. + 4), 744zł (40 os. + 4)

Uwaga! W przypadku uczniów szkół średnich ceny wycieczek zawierających wstęp do Energylandii są wyższe o 30zł.

Polska wschodnia - Kresy
Wilno - Augustów - Wigry (3 dni)

Lubelszczyzna (3 dni)

I dzień - zwiedzanie klasztoru kamedułów
w Wigrach • czas do dyspozycji grupy nad
jeziorem Wigry • zwiedzanie interaktywnego
Muzeum Wigier w Starym Folwarku

I dzień - zwiedzanie zespołu parkowo-pałacowego Zamojskich w Kozłówce • wizyta w Muzeum na Majdanku - na terenie
byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego

II dzień - zwiedzanie Wilna: spacer zabytkową ul. Zamkową do Ostrej Bramy i katedry św.
Stanisława, cerkiew Trójcy Świętej i klasztor
Bazylianów, pałac prezydencki, ratusz • największa w Europie starówka • punkt widokowy na miasto na Górze Trzech Krzyży • czas
do dyspozycji grupy
III dzień - rejs statkiem z Augustowa do Studzienicznej, po drodze śluzowanie na kanale
Augustowskim • spacer po Tykocinie
Cena: 822zł (44 os.+ 4), 871zł (40 os.+ 4)
dodatkowo płatne bilety wstępu w Wilnie

Puszcza Białowieska (3 dni)
I dzień - wizyta w Tykocinie - spacer po mieście, zwiedzanie Muzeum Kultury Żydowskiej
i synagogi • spacer po Białymstoku: Rynek
Kościuszki z dawnym Ratuszem, Archikatedra Białostocka, ogrody Pałacu Branickich • „Spacer w przeszłość” - multimedialna ścieżka
historyczna (piwnice i reprezentacyjne pomieszczenia Pałacu Branickich oraz Muzeum Historii Medycyny i Farmacji)
II dzień - spacer z przewodnikiem po rezerwacie ścisłym Puszczy Białowieskiej • wizyta
w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym Białowieskiego Parku Narodowego i Rezerwacie Pokazowym Żubrów • spacer przez park pałacowy do cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy
III dzień - spacer na pokrytą tysiącami krzyży Świętą Górę prawosławia w Grabarce oraz
do cudownego źródełka • zajęcia edukacyjne lub warsztaty z hodowli zwierząt gospodarskich, ziołolecznictwa, pszczelarstwa, tradycji ludowych lub technik rolniczych w skansenie
w Ciechanowcu
Cena: 744zł (44 os.+ 4), 780zł (40 os.+ 4)
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II dzień - zwiedzanie Muzeum Roztoczańskiego Parku Narodowego i kościółka na wodzie
w Zwierzyńcu • spacer szlakiem szumów w
rezerwacie „Nad Tanwią” • spacer po Starym
Mieście w Zamościu
III dzień - zwiedzanie podziemi kredowych w
Chełmie • spacer po Starym Mieście w Lublinie, panorama miasta z Wieży Trynitarskiej
Cena: 715zł (44 os.+ 4), 753zł (40 os.+ 4)

Bieszczady (3 dni)
I dzień - zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego, wozowni oraz stajni w Łańcucie
• przejazd w Bieszczady
II dzień - przejście z Brzegów Górnych do
schroniska na Połoninie Wetlińskiej - odpoczynek w schronisku • spacer przez Połoninę
Wetlińską i Smerek do Wetliny
III dzień - spacer po najwyższej w Polsce
zaporze wodnej w Solinie • rejs statkiem po
Jeziorze Solińskim • zwiedzanie Skansenu
Budownictwa Ludowego w Sanoku
Cena: 645zł (44 os.+ 4), 678zł (40 os.+ 4)

Praga - Czechy
Praga - Czeski Raj - Skalne Miasto
(3 dni)

Sudeckie zamki - Skalne Miasto
- Zoo Safari (3 dni)

I dzień - pobyt w Adrszpaskim Skalnym Mieście połączony z przejażdżką łódkami po jeziorku (jako alternatywę proponujemy wizytę
w Teplickim Skalnym Mieście)

I dzień - zwiedzanie ruin owianego legendą
zamku Grodno • wędrówka podziemnymi
korytarzami sztolni w Walimiu - część kompleksu „Riese” z II wojny światowej

II dzień - zwiedzanie Pragi z przewodnikiem:
spacer przez Hradczany, katedra św. Wita,
Mala Strana, Most Karola i dzielnica żydowska, przejście przez Plac Wacława, czas do
dyspozycji grupy

II dzień - Afrykańskie Safari w Zoo Dvur Kralove • pobyt w Adrszpaskim Skalnym Mieście
połączony z rejsem łódkami po jeziorku

III dzień - spacer do ruin zamku Trosky na
szczycie starego wulkanu • zwiedzanie Dolomitowych Jaskiń Bożkowskich

III dzień - wizyta w zamku Książ - odkrywanie dziejów zamku podczas kreatywnej lekcji
muzealnej • spacer po Świdnicy - zwiedzanie
słynnego Kościoła Pokoju (na liście UNESCO)
i wejście na wieżę widokową

Cena: 714zł (44 os.+4), 751zł (40 os.+4),
bilety wstępu płatne dodatkowo

Cena: 650zł (44 os.+ 4), 680zł (40 os.+ 4),
bilety wstępu w Czechach płatne dodatkowo

Praga - Ścieżka w Koronach Drzew
- Skalne Miasto (3 dni)

Sudeckie zamki - Ścieżka w Koronach Drzew (3 dni)

I dzień - pobyt w Adrszpaskim Skalnym Mieście połączony z przejażdżką łódkami po
jeziorku lub wizyta w Czeskim Raju (zamek
Trosky i Jaskinie Bożkowskie)
II dzień - zwiedzanie Pragi z przewodnikiem:
spacer przez Hradczany, katedra św. Wita,
Mala Strana, Most Karola i dzielnica żydowska, przejście przez Plac Wacława
III dzień - spacer Ścieżką w Koronach Drzew w Jańskich Łaźniach, wjazd kolejką gondolową
na Cerną Horę - wspaniała panorama Karkonoszy
Cena: 712zł (44 os.+4), 749zł (40 os.+4), bilety wstępu płatne dodatkowo
Zamiast Jańskich Łaźni możemy odwiedzić Kutną Horę - Królewskie Miasto Górnicze,
wpisane na listę UNESCO, od XIII wieku związane z górnictwem srebra.
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I dzień - zwiedzanie ruin owianego legendą
zamku Grodno • wędrówka podziemnymi
korytarzami sztolni w Walimiu - część kompleksu „Riese” z II wojny światowej
II dzień - spacer Ścieżką w Koronach Drzew
w Jańskich Łaźniach • wjazd kolejką gondolową na Cerną Horę - wspaniały punkt widokowy na Karkonosze
III dzień - wizyta w zamku Książ - odkrywanie dziejów zamku podczas kreatywnej lekcji
muzealnej • spacer po Świdnicy - zwiedzanie
słynnego Kościoła Pokoju (na liście UNESCO)
i wejście na wieżę widokową
Cena: 639zł (44 os.+ 4), 668zł (40 os.+ 4),
bilety wstępu w Czechach płatne dodatkowo

Wiedeń - Praga - Budapeszt
Wiedeń (2 dni)

Praga - Wiedeń (3 dni)

I dzień - zwiedzanie z przewodnikiem wiedeńskim zabytków ringu - Opera, Hofburg i Muzeum Sisi, katedra św. Szczepana, spacer po
ogrodach Belwederu, Hundertwasser Haus •
zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej lub
Muzeum Historii Sztuki

I dzień - zwiedzanie Jaskini Punkvy z Przepaścią Macocha • spacer po zespole pałacowo-parkowym w Lednicach - dawnych posiadłościach rodu Liechtensteinów, wpisanych na
listę UNESCO

II dzień - zwiedzanie pałacu i ogrodów Schönbrunn • wizyta w Domu Muzyki - interaktywnym muzeum dźwięków • czas do dyspozycji
grupy na Praterze
Cena: 643zł (44 os.+ 4), 682zł (40 os.+ 4),
bilety wstępu płatne dodatkowo

Wiedeń - Macocha (3 dni)
I dzień - spacer do Mogiły Pokoju na polu
bitwy Trzech Cesarzy pod Austerlitz • zwiedzanie Brna - katedra św. Piotra i Pawła
(jedna z trzech wielkich gotyckich katedr w
Czechach), spacer po twierdzy Spilberk, Stare
Miasto
II dzień - całodzienny pobyt w Wiedniu • zwiedzanie z przewodnikiem wiedeńskim zabytków ringu - Opera, Hofburg (bez zwiedzania
wnętrz), katedra św. Szczepana, spacer po
ogrodach Belwederu, Hundertwasser Haus •
czas do dyspozycji grupy na Praterze • zwiedzanie jednego z muzeów: Muzeum Historii
Naturalnej, Muzeum Historii Sztuki
III dzień - spacer po zespole pałacowo-parkowym w Lednicach - dawnych posiadłościach
rodu Liechtensteinów, wpisanych na listę UNESCO • zwiedzanie Jaskini Punkvy z Przepaścią Macocha
Cena: 770zł (44 os.+ 4), 811zł (40 os.+ 4), bilety wstępu płatne dodatkowo

II dzień - całodzienny pobyt w Wiedniu
• zwiedzanie z przewodnikiem wiedeńskim
zabytków ringu - Opera, Hofburg (bez zwiedzania wnętrz), katedra św. Szczepana, spacer
po ogrodach Belwederu, Hundertwasser Haus
• czas do dyspozycji grupy na Praterze • zwiedzanie jednego z muzeów: Muzeum Historii
Naturalnej, Muzeum Historii Sztuki
III dzień - zwiedzanie Pragi - spacer przez Hradczany, katedra św. Wita, Mala Strana, Most Karola i dzielnica żydowska • przejście przez Plac
Wacława
Cena: 878zł (44 os.+ 4), 929zł (40 os.+ 4),
bilety wstępu płatne dodatkowo

Budapeszt - Wiedeń (3 dni)
I dzień - zwiedzanie Szentendre - spacer po
zabytkowym naddunajskim miasteczku, zwiedzanie Muzeum Marcepanu • przejazd do Budapesztu, spacer po Vaci Utca, czas na kupno pamiątek w słynnej budapeszteńskiej hali
targowej Nagy Vásárcsarnok
II dzień - zwiedzanie Budapesztu: Parlament, Góra Zamkowa - kościół Macieja, Pałac Królewski, Baszta Rybacka, Most Łańcuchowy, bazylika św. Stefana, Plac Millenium, dziedzińce
zamku Vajdahunyad • wejście na Górę Gelerta - panorama miasta
III dzień - zwiedzanie z przewodnikiem wiedeńskim zabytków ringu - Opera, Hofburg (bez
zwiedzania wnętrz), katedra św. Szczepana, spacer po ogrodach Belwederu, Hundertwasser
Haus
Cena: 935zł (44 os.+ 4), 983zł (40 os.+ 4), bilety wstępu płatne dodatkowo,
możliwość organizacji rejsu statkim po Dunaju
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Berlin i Brandenburgia
Berlin dla każdego

Poczdam - historia wśród ogrodów

• zwiedzanie Berlina: Mur Berliński, Reichstag - panorama miasta z kopuły, Brama Brandenburska, plac Poczdamski • spacer aleją Unter den Linden na Alexanderplatz • Muzeum
Historii Niemiec, Pergamońskie, Egipskie lub Galeria Narodowa (jedno do wyboru) • przejazd
w okolice Dworca Zoo, wizyta w Kościele Pamięci

• zwiedzanie Sanssouci - jednej z najwspanialszych niemieckich rezydencji • spacer przez
dzielnice: rosyjską i holenderską • zwiedzanie
pałacu Cecilienhof - miejsca konferencji
poczdamskiej

Cena: 311zł (44 os.+ 4), 341zł (40 os.+ 4), bilety wstępu: w cenie wycieczki

Berlin - technika i przyroda
• zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej największy na świecie szkielet brachiozaura,
ekspozycja poświęcona ewolucji • spacer
z Alexanderplatz aleją Unter den Linden do
Bramy Brandenburskiej • czas do dyspozycji
grupy na Placu Poczdamskim • zwiedzanie
Muzeum Techniki: Centrum Nauki SPECTRUM, wystawa samochodów i wiele innych

Poczdam i okolice

Cena: 311zł (44 os.+ 4), 341zł (40 os.+ 4),
bilety wstępu płatne dodatkowo

Poczdam - świat roślin i filmu

Tropical Islands
• całodniowy pobyt w aquaparku Tropical Islands
Cena: 309zł (44 os.+ 4), 339zł (40 os.+ 4), bilety wstępu płatne dodatkowo

Berlin - Tropical Islands

• zwiedzanie Sanssouci - jednej z najwspanialszych niemieckich rezydencji • spacer
ścieżką w koronach drzew „Baum & Zeit” nad
opuszczonym sanatorium w Beelitz
Cena: 347zł (44 os.+ 4), 381zł (40 os.+ 4),
bilety wstępu płatne dodatkowo
• wizyta w Parku Filmowym Babelsberg show kaskaderów w wulkanie, awaria na
łodzi podwodnej, uliczka horrorów
• Biosphäre - egzotyczna dżungla na wyciągnięcie ręki, piękne rośliny i zwierzęta z
dalekiego świata

• zwiedzanie Berlina: Mur Berliński, Reichstag, Brama Brandenburska, plac Poczdamski •
przejazd aleją Unter den Linden • Muzeum Historii Niemiec, Pergamońskie lub Egipskie (jedno do wyboru) • 3,5-godzinny pobyt w aquaparku Tropical Islands

Cena: 347zł (44 os.+ 4), 381zł (40 os.+ 4),
bilety wstępu płatne dodatkowo

Cena: 340zł (44 os.+ 4), 373zł (40 os.+ 4), bilety wstępu płatne dodatkowo

I dzień - zwiedzanie Berlina: Mur Berliński, Reichstag, Brama Brandenburska, plac Poczdamski, spacer aleją Unter den Linden • Muzeum Pergamońskie lub Egipskie • spacer na
Alexanderplatz • przejazd w okolice Dworca Zoo, wizyta w Kościele Pamięci

Spreewald - Park Mużakowski
• rejs łodziami przez Spreewald - „niemiecką Wenecję” • wizyta w urokliwej, położonej na
wysepkach, miejscowości Lehde oraz w skansenie serbołużyckim • spacer po transgranicznym Parku Mużakowskim, wpisanym na listę UNESCO, przez jeden z najpiękniejszych ogrodów Europy do bajkowego pałacu
Cena: 297zł (44 os.+ 4), 326zł (40 os.+ 4), bilety wstępu płatne dodatkowo
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Berlin - Poczdam (2 dni)

II dzień - przejazd do Poczdamu • zwiedzanie Sanssouci - jednej z najwspanialszych
niemieckich rezydencji • spacer przez dzielnice: rosyjską i holenderską • zwiedzanie Cecilienhofu - miejsca konferencji poczdamskiej
Cena: 644zł (44 os.+ 4), 687zł (40 os.+ 4), bilety wstępu płatne dodatkowo

Drezno - Saksonia

Bawaria

Drezno (1 dzień)

I dzień - wyjazd w godzinach wieczornych,
nocny przejazd do Monachium

• zwiedzanie Drezna: spacer tarasami nad
Łabą, Stare Miasto, Frauenkirche, kompleks
pałacowy Zwinger (Galeria Starych Mistrzów,
Wystawa Porcelany Miśnieńskiej), katedra,
skarbiec elektorski • czas do dyspozycji w
centrum handlowym
Cena: 240zł (44 os.+ 4), 263zł (40 os.+ 4)

Drezno - Miśnia (2 dni)
I dzień - spacer po Budziszynie - mury miejskie, Ortenburg, ruiny kościoła św. Mikołaja,
Domek Czarownic • pokaz produkcji porcelany w Manufakturze Miśnieńskiej
II dzień - zwiedzanie Drezna: spacer tarasami nad Łabą, Stare Miasto, Frauenkirche,
kompleks pałacowy Zwinger (Galeria Starych
Mistrzów, Wystawa Porcelany), katedra, skarbiec elektorski
Cena: 527zł (44 os.+ 4), 561zł (40 os.+ 4)

Drezno - Saksonia (2 dni)
I dzień - zwiedzanie Drezna: spacer tarasami
nad Łabą, Stare Miasto, Frauenkirche • kompleks pałacowy Zwinger (Galeria Starych Mistrzów, Wystawa Porcelany), katedra, skarbiec elektorski
II dzień - zwiedzanie Saksońskiej Szwajcarii: spacer na Bastei - pozostałość skalnego zamku elektorów saskich, punkt widokowy na Dolinę Łaby • zwiedzanie pruskiej twierdzy Koenigstein i ruin zamku Stolpen - miejsca uwięzienia hrabiny Cosel
Cena: 552zł (44 os.+ 4), 586zł (40 os.+ 4)
Wizytę w Dreźnie możemy wzbogacić o jedną z atrakcji: Muzeum Higieny, Muzeum Komunikacji i Transportu, Szklana Manufaktura Volkswagena.
Na wycieczkach do Drezna dodatkowo płatne wstępy, cena zależy od wieku uczniów.

II dzień - zwiedzanie stolicy Bawarii: starówka (Marienplatz, ratusz, Frauenkirche, kościół
św. Piotra, Stary Dwór), Park Olimpijski • BMW
Welt - muzeum i salon wystawowy
III dzień - zwiedzanie zamków Neuschwanstein (posiadłość Ludwika II, pierwowzór zamku Disneya) i Hohenschwangau • spacer po bawarskim miasteczku Füssen - starówka ze
średniowiecznymi domkami, Wysoki Zamek, klasztor św. Magnusa
IV dzień - wjazd kolejką na Zugspitze (2962 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Niemiec • spacer
po Garmisch-Partenkirchen - słynnym ośrodku narciarskim • nocny przejazd do Polski
Cena: 1119zł (44 os.+ 4), 1186zł (40 os.+ 4), dodatkowo płatne bilety wstępu

Góry Harz
I dzień - spacer po Goslar „Rzymie Północy”,
mieście u stóp Harzu, które wraz z kopalnią
w Rammelsbergu znajduje się liście UNESCO
• zwiedzanie podziemnego muzeum, dawniej
kopalni rud miedzi, cynku i ołowiu
II dzień - zwiedzanie Wernigerode - romantycznego starego miasta z szachulcową
zabudową wraz z neogotyckim zamkiem
warownym • wjazd kolejką wąskotorową i
podejście na na Brocken - 1142 m n.p.m. - najwyższy szczyt gór Harz • zejście ze szczytu
widokową Drogą Goethego
III dzień - spacer po Gernrode: zespół klasztorny z kościołem św. Cyriaka, ratusz, budynki
fabryki zegarów i dom w kształcie zegara z największą na świecie kukułką • zwiedzanie
Quedlinburga - średniowiecznego miasta Hanzy z unikalną zabudową
Cena: 1022zł (44 os.+4), 1077zł (40 os.+4), dodatkowo płatne bilety wstępu
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Wycieczki szkolne i wyjazdy integracyjne

Paryż - Disneyland - Londyn
Paryż (5 dni)

Paryż - Disneyland (5 dni)

Wariant optymalny dla tych, którzy mimo krótkiego pobytu chcą jak najwięcej zwiedzić i jak najlepiej wykorzystać czas spędzony we francuskiej
stolicy.

I dzień - wyjazd około południa, nocny przejazd do Francji

I dzień - wyjazd około południa, nocny przejazd
do Francji
II dzień - przyjazd do Paryża w godzinach rannych, spacer po wyspie la Cite - kolebce miasta z
katedrą Notre-Dame • czas do dyspozycji grupy
w Dzielnicy Łacińskiej • przejazd metrem do Pałacu Inwalidów, zwiedzanie Mauzoleum Napoleona • wjazd na wieżę Eiffela
III dzień - zwiedzanie Paryża: bazylika Sacre-Coeur, spacer przez Montmartre - dzielnicę artystów do kabaretu Moulin Rouge
• cmentarz Pere-Lachaise z grobem Chopina
• zwiedzanie Wersalu - rezydencji Ludwika XIV
Króla Słońce, spacer po pałacowych ogrodach
IV dzień - zwiedzanie Paryża: spacer Polami Elizejskimi do Łuku Triumfalnego, Plac Concorde,
Ogrody Tuileries • zwiedzanie Luwru - jednego z
największych muzeów sztuki na świecie • Centrum Pompidou, czas do dyspozycji grupy w
Halach • możliwość zorganizowania rejsu statkiem po Sekwanie (za dopłatą) • nocny przejazd
do Polski
V dzień - powrót w godzinach popołudniowych
Cena: 1416zł (44 os. + 4), 1514zł (40 os. + 4),
dodatkowo płatne bilety wstępu

II dzień - całodzienny pobyt w parku rozrywki
Eurodisneyland koło Paryża
III dzień - wizyta w Wersalu, spacer po pałacowych ogrodach • zwiedzanie Paryża: spacer Polami Elizejskimi do Łuku Triumfalnego,
Plac Concorde, Ogrody Tuileries, wizyta w Luwrze, czas do dyspozycji grupy
IV dzień - spacer po wyspie la Cite obok katedry Notre-Dame • bazylika Sacre-Coeur, spacer
przez Montmartre do kabaretu Moulin Rouge • wjazd na wieżę Eiffela
V dzień - powrót w godzinach popołudniowych
Cena: 1412zł (44 os. + 4), 1509zł (40 os. + 4), dodatkowo płatne bilety wstępu

Londyn - Paryż - Disneyland (7 dni)
I dzień - wyjazd około południa, nocny przejazd do Londynu
II dzień - przyjazd do Londynu w godzinach porannych • spacer po mieście: Big Ben, Opactwo Westminsterskie, przejście spod katedry Westminsterskiej pod Pałac Buckingham uroczysta zmiana warty • słynne Muzeum Historii Naturalnej
III dzień - zwiedzanie Londynu: Tower Bridge, zwiedzanie twierdzy-więzienia Tower of London • spacer przez City do katedry św. Pawła • zakupy na Oxford Street • wyjazd z Londynu
w godzinach wieczornych, nocny przejazd do Paryża
IV dzień - spacer po wyspie la Cite obok katedry Notre-Dame • bazylika Sacre-Coeur, spacer
przez Montmartre do kabaretu Moulin Rouge • wjazd na wieżę Eiffela
V dzień - wizyta w Wersalu, spacer po pałacowych ogrodach • zwiedzanie Paryża: spacer
Polami Elizejskimi do Łuku Triumfalnego, Plac Concorde, Ogrody Tuileries, wizyta w Luwrze,
czas do dyspozycji grupy
VI dzień - całodzienny pobyt w parku rozrywki Eurodisneyland koło Paryża
VII dzień - powrót w godzinach popołudniowych
Cena: 2155zł (44 os. + 4), 2285zł (40 os. + 4), dodatkowo płatne bilety wstępu
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Wycieczki szkolne i wyjazdy integracyjne

Londyn

Legoland

Najczęściej wybierany wariant wycieczki do Wielkiej
Brytanii, trzy pełne dni zwiedzania Londynu pozwolą
dobrze poznać jego główne atrakcje i z pewnością
zachęcą do kolejnych odwiedzin.

I dzień - wyjazd w godzinach wieczornych

I dzień - wyjazd około południa, nocny przejazd do
Londynu

II dzień - przeprawa promowa z Rostoku
do Gedser • zwiedzanie Kopenhagi: pomnik
Syrenki, cytadela Kastellet, Pałac Królewski
(uroczysta zmiana warty), spacer najdłuższym deptakiem północnej Europy - Stroger

II dzień - przyjazd do Londynu w godzinach porannych • spacer po mieście: Big Ben, Opactwo Westminsterskie, przejście spod katedry Westminsterskiej pod Pałac Buckingham - uroczysta zmiana
warty, spacer obok gmachów Parlamentu, przez
Downing Street obok siedziby premiera Wielkiej Brytanii na Trafalgar Square • wizyta w Muzeum Figur
Woskowych Madame Tussauds

III dzień - Roskilde - zwiedzanie Muzeum
Łodzi Wikingów • przejazd do Odense przez
najdłuższy most wiszący w Europie • wizyta w domu Hansa Christiana Andersena

III dzień - zwiedzanie Londynu: słynne Muzeum Historii Naturalnej, Picadilly Circus, Chinatown, Covent
Garden • zwiedzanie British Museum lub National
Gallery - jednej z największych galerii sztuki na świecie lub wizyta na południku 0° w Greenwich

Cena: 1565zł (44 os.+ 4), 1655zł (40 os.+ 4), dodatkowo płatne bilety wstępu

IV dzień - zwiedzanie Londynu: Tower Bridge, zwiedzanie twierdzy-więzienia Tower of London • spacer
przez City do katedry św. Pawła • zakupy na Oxford
Street • London Eye • wyjazd z Londynu w godzinach
wieczornych, nocny przejazd do kraju
V dzień - powrót w godzinach popołudniowych
Cena: 1771zł (44 os. + 4), 1879zł (40 os. + 4), dodatkowo płatne bilety wstępu

Zachęcamy również do wizyty w Windsorze - rezydencji brytyjskiej królowej lub Oxfordzie siedzibie jednego z najstarszych uniwersytetów na świecie.
Ciekawą propozycją może być wzbogacenie programu o pobyt w Warner Bros. Pictures - wytwórni filmowej, w której powstały filmy o Harrym Potterze.

IV dzień - przejazd do Billund • całodzienny pobyt w Legoland - w słynnym parku rozrywki
czeka m.in. ponad 50 roller coasterów, karuzel i zjeżdżalni, safari, nawiedzony dom, park
miniatur, a wszystko to stworzone z pomocą 60 milionów klocków Lego!
V dzień - powrót w godzinach popołudniowych

Bruksela-Amsterdam
I dzień - wyjazd w godzinach wieczornych,
nocny przejazd do Holandii
II dzień - zwiedzanie Amsterdamu: przejażdżka tramwajem wodnym po kanałach,
plac Dam, Muzeum Van Gogha • zwiedzanie
Centrum Nauki Nemo w Amsterdamie
III dzień - spacer nad Morzem Północnym w
Scheveningen • zwiedzanie Brukseli: katedra,
Grand Place, Manneken Pis
IV dzień - zwiedzanie Brukseli: spacer wokół Parlamentu Europejskiego, Atomium, Muzeum Czekolady • wizyta w Królewskim Belgijskim Instytucie Nauk Przyrodniczych • powrót
w godzinach nocnych
Cena: 1552zł (44 os.+ 4), 1646zł (40 os.+ 4), dodatkowo płatne bilety wstępu
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Wycieczki szkolne i wyjazdy integracyjne

Promem przez Bałtyk

Barcelona

Ryga - Sztokholm - Helsinki Tallinn

Lazurowe Wybrzeże - Barcelona

I dzień - wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Rygi
II dzień - zwiedzanie Rygi: Stare Miasto, Dom
Bractwa Czarnogłowych, ratusz, katedra, Parlament, średniowieczne kamieniczki • przejazd do
Tallina • nocny rejs do Sztokholmu
III dzień - zwiedzanie Sztokholmu: Stare Miasto
Gamla Stan, Ratusz Sztokholmski, Pałac Królewski, Muzeum Vasa • nocny rejs do Turku
IV dzień - krótki spacer po Turku - najstarszym
fińskim mieście • przejazd do Helsinek • zwiedzanie miasta: aleja Mannerheima, Parlament,
Park Sibeliusa, Plac Senacki z katedrą i pomnikiem cara Aleksandra II • rejs do Tallinna
V dzień - zwiedzanie Tallinna: Wzgórze Toompea, zamek z wieżą Długi Herman, katedra
Aleksandra Newskiego, Katedra Domska, Dolne
Miasto - rynek, ratusz, kamieniczki Trzy Siostry •
nocny przejazd do Polski
VI dzień - powrót w godzinach porannych
Cena: 1605zł (44 os. + 4), 1716zł (40 os. + 4)
+ koszt biletów wstępu

I dzień - wyjazd w godzinach południowych,
nocny przejazd do Monako
II dzień - spacer po Monako - malownicza
starówka, port, Pałac Książęcy - siedziba rodu
Grimaldich, kasyno w Monte Carlo, ogród
egzotyczny • przejazd pociągiem do Nicei,
spacer po mieście - Promenada Anglików,
starówka
III dzień - spacer Promenadą Gwiazd w Cannes • wycieczka do Grasse - zwiedzanie fabryki i Muzeum Perfum Fragonard • przejazd na
Costa Brava
IV dzień - spacer po centrum Barcelony: Las
Ramblas, Dzielnica Gotycka, katedra św. Eulalii, Plac Królewski • wizyta na La Boqueria
- jednym z najsłynniejszych bazarów w Hiszpanii • zwiedzanie Stadionu Camp Nou przejście trasą Camp Nou Experience
V dzień - zwiedzanie Barcelony: Park Güell
Gaudiego, kościół Sagrada Familia, Casa Milà
- jeden z domów zaprojektowanych przez
Gaudiego • czas do dyspozycji grupy • nocny
przejazd do Strasbourga
VI dzień - całodzienny pobyt w Strasbourgu,
zwiedzanie miasta: katedra Notre Dame z
zegarem astronomicznym, Ratusz, spacer po
Grand Ile - zabytkowej części miasta, budynki
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
VII dzień - powrót w godzinach południowych
Cena: 1974zł (44 os. + 4), 2110zł (40 os.+ 4) + koszt biletów wstępu
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Wycieczki szkolne i wyjazdy integracyjne

Prowansja - Lazurowe Wybrzeże

Normandia

Prowansja - Lazurowe Wybrzeże - Genewa

Bretania - Normandia

I dzień - wyjazd w godzinach południowych, nocny przejazd do Monako

I dzień - przejazd do Francji, nocleg w okolicach
Caen

II dzień - spacer po Monako - malownicza starówka, port, Pałac Książęcy - siedziba rodu
Grimaldich, kasyno w Monte Carlo, ogród egzotyczny • przejazd pociągiem do Nicei, spacer
po mieście - Promenada Anglików, starówka
III dzień - spacer Promenadą Gwiazd w Cannes •
wycieczka do Grasse - zwiedzanie fabryki i Muzeum
Perfum Fragonard • przejazd trasą widokową Corniche Sublime nad wąwozem Verdon do jeziora Sainte
Croix
IV dzień - spacer Szlakiem Ochry w Rousillon • zwiedzanie Les Baux-de-Provence - spacer po miasteczku
położonym w masywie Alpilles • przejazd przez Deltę
Rodanu • spacer po Aigues-Mortes - mieście otoczonym potężnymi, średniowiecznymi murami
V dzień - spacer po Awinionie - Pałac Papieski, mury
obronne, katedra Notre Dame, zabytkowy most na
Rodanie • spacer do Pont du Gard - zachowanego
fragmentu rzymskiego akweduktu

III dzień - zwiedzanie Bayeux - katedra i Muzeum Tkaniny z Bayeux • Point du Hoc - 30-metrowy klif, jeden z kluczowych punktów alianckiej
inwazji na Normandię w czerwcu 1944 roku •
wizyta na Mont Saint Michel, skalistej wysepce
z klasztorem Michała Archanioła

VI dzień - całodzienny pobyt w Genewie: wystawa
„Microcosm” w CERN-ie, fontanna Jet d’Eau, starówka, katedra św. Piotra, ratusz, Maison Tavel - najstarszy dom w Genewie, wizyta w muzeum zegarów
firmy Patek-Phillippe, spacer pod Pałac Narodów •
wyjazd w stronę Polski, nocny przejazd

IV dzień - pobyt w Cité des Télécoms w Pleumeur Bodou - interaktywne centrum nauki
poświęcone telekomunikacji • wyprawa na
najpiękniejszą bretońską wyspę - Ile de Brehat,
spacer wzdłuż malowniczego wybrzeża (za dodatkową opłatą możliwość wynajęcia rowerów)

VII dzień - powrót w godzinach południowych

V dzień - całodniowy przejazd do Polski

Cena: 2183zł (44 os. + 4), 2306zł (40 os.+4) + koszt
biletów wstępu zależny od wieku uczestników

Cena: 2298zł (44 os. + 4), 2424zł (40 os.+4) +
koszt biletów wstępu

Dodatkowy dzień: Wokół Jeziora Genewskiego
Cena: 2637zł (44 os. + 4), 2771zł (40 os.+4) + koszt
biletów wstępu zależny od wieku uczestników
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II dzień - zwiedzanie muzeum w Montormel pole bitwy z sierpnia 1944 znanej pod nazwą
„kotła pod Falaise”; w bitwie udział wzięła m.in.
1 Dywizja Pancerna generała Maczka • wizyta
na cmentarzu żołnierzy polskich w Urville Langannerie • Caen Memorial - Muzeum Pokoju w
Caen poświęcone II wojnie światowej, lądowaniu w Normandii i zimnej wojnie • spacer plażą
w Arromanches-les-Bains i wizyta w „okrągłym
kinie”, gdzie na 9 ekranach wyświetlane są materiały filmowe z czasu bitwy o Normandię

Wycieczki szkolne i wyjazdy integracyjne

Włochy
Włochy w pigułce (7 dni)

Włochy Północne (5 dni)

I dzień - wyjazd z Polski w godzinach przedpołudniowych, nocny przejazd do Włoch

I dzień - wyjazd w godzinach popołudniowych, nocny
przejazd do Włoch

II dzień - zwiedzanie Wenecji: Pałac Dożów na
Placu św. Marka oraz Bazylika św. Marka, przejażdżka tramwajem wodnym po Canale Grande,
spacer po uliczkach Starego Miasta, wieczorny
spacer po adriatyckiej plaży

II dzień - zwiedzanie Mediolanu: Piazza del Duomo,
Galleria Vittorio Emanuele II, opera La Scala
III dzień - pobyt nad jeziorem Garda • widokowa trasa
do Sirmione z zamkiem Scaligerich • wjazd kolejką na Monte Baldo • spacer po Malcesine

III dzień - spacer po Asyżu: zwiedzanie Bazyliki św. Franciszka z jego relikwiami, Plac Ratuszowy z rzymską świątynią Minerwy

IV dzień - wizyta w Weronie: rzymski amfiteatr, Piazza dei Signori, Casa Capuleti z balkonem Julii • zwiedzanie historycznego centrum Padwy

IV dzień - zwiedzanie Rzymu: spacer przez Wzgórze Kapitolińskie do Forum Romanum
i Koloseum obok Łuku Konstantyna, Palatynu i Ust Prawdy - najważniejszych pozostałości
starożytnego Rzymu, zwiedzanie rzymskich katakumb oraz kościoła „Domine Quo Vadis”
przy Via Appia Antica - miejsca spotkania Chrystusa ze św. Piotrem

V dzień - zwiedzanie Wenecji: Pałac Dożów, Bazylika św. Marka, przejażdżka tramwajem
wodnym po Canale Grande

V dzień - zwiedzanie Watykanu: Bazylika św. Piotra z grobem Jana Pawła II, Muzea
Watykańskie z Kaplicą Sykstyńską • spacer po Rzymie - antyczny Panteon, Fontanna di Trevi, fontanna Barcaccia, Schody Hiszpańskie

VI dzień - nocny przejazd do Polski
Cena: 1587zł (44 os.+4), 1688zł (40 os.+4), dodatkowo płatne bilety wstępu
Opcja: park rozrywki Mirabilandia lub Gardaland

Toskania (5 dni)

VI dzień - zwiedzanie Florencji - miasta Leonarda da Vinci: przejście słynnym krytym
mostem - Ponte Vecchio, wizyta w Katedrze
Santa Maria del Fiore oraz przylegającym do niej
Baptysterium, zwiedzanie franciszkańskiego
kościoła Santa Croce z freskami Giotta • nocny
przejazd do Polski

I dzień - wyjazd z Polski w godzinach południowych, nocny przejazd do Włoch

VII dzień - powrót w godzinach popołudniowych

IV dzień - zwiedzanie Pizy: kompleks zabytków przy
Placu Cudów z Krzywą Wieżą oraz Piazza dei Cavalieri główny plac Pizy • zwiedzanie Lukki

Cena: 1992zł (44 os.+4), 2116zł (40 os.+4)
dodatkowo płatne bilety wstępu

II dzień - spacer po Pistoi - toskańskim miasteczku • przejazd do Montecatini Terme • wjazd
kolejką na starówkę Montecatini Alto
III dzień - zwiedzanie Sieny: plac Il Campo, Palazzo Publico, katedra • przejazd do Monteriggioni - charakterystyczne toskańskie krajobrazy, wyjątkowa architektura • wizyta w San
Gimignano, zwanym średniowiecznym Manhattanem

V dzień - zwiedzanie Florencji: kościół Santa Croce,
Piazza Signoria, katedra Santa Maria del Fiore, Most
Złotników, nocny przejazd do Polski
VI dzień - powrót w godzinach popołudniowych
Cena: 1655zł (44 os.+4), 1762zł (40 os.+4), dodatkowo
płatne bilety wstępu
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Wycieczki szkolne i wyjazdy integracyjne

Jarmarki świąteczne
Tradycja organizowania jarmarków bożonarodzeniowych jest od kilku lat obecna również w naszym kraju! Pięknie
przystrojone polskie miasta z roku na rok przyciągają coraz więcej osób spragnionych świątecznej atmosfery.
Kraków

Warszawa

• zwiedzanie Krakowa: Kościół Mariacki (z zewnątrz), Rynek Główny, Sukiennice, Wawel katedra, Dzwon Zygmunt, Groby Królewskie • czas do dyspozycji grupy na jarmarku bożonarodzeniowym

• spacer z przewodnikiem po Starówce - plac Zamkowy, Rynek z pomnikiem Syrenki, Barbakan, Grób Nieznanego Żołnierza • wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum
Historii Żydów Polskich Polin lub Centrum Nauki Kopernik • czas do dyspozycji grupy na
pięknie oświetlonym Krakowskim Przedmieściu, jarmarku rzemieślniczym na Międzymurzu
lub w Złotych Tarasach

Cena: 185zł (44 os.+4), 200zł (40 os.+4)

Toruń
• spacer po starówce z przewodnikiem - dom i pomnik Mikołaja Kopernika, ratusz staromiejski, Dwór Artusa, średniowieczne mury obronne z Krzywą Wieżą, ruiny zamku krzyżackiego
• panorama Torunia z wieży kościoła św. Janów z największym średniowiecznym dzwonem
w Polsce - Tuba Dei • udział w warsztatach piernikowych • czas do dyspozycji grupy na
jarmarku bożonarodzeniowym na Rynku Staromiejskim - liczne atrakcje i stoiska z rękodziełem, ozdobami świątecznymi, regionalnymi smakołykami
Cena: 225zł (44 os.+4), 245zł (40 os.+4)

Cena: 200zł (44 os.+4), 218zł (40 os.+4)
Możliwe atrakcje dodatkowe: Królewski Ogród Światła - multimedialne widowisko w ogrodach
pałacu w Wilanowie (za dopłatą)

Wrocław
• spacer z przewodnikiem po mieście: Ostrów Tumski z monumentalną katedrą oraz Pałacem Biskupim, budynki uniwersytetu, gotycki ratusz, kamienice Jaś i Małgosia, ulica Jatki,
Plac Solny • czas do dyspozycji grupy na jarmarku bożonarodzeniowym, powszechnie uważanym za najpiękniejszy w Polsce
Cena: 131zł (44 os.+4), 144zł (40 os.+4)
Możliwe atrakcje dodatkowe: Hydropolis (+21 zł/os.), zoo z Afrykarium (+40 zł/os.)

P

Weihnachtsmarkt - Jarmarki świąteczne
Berlin

Drezno

• spacer po mieście: Alexanderplatz, Nikolaiviertel, Unter den Linden, Brama Brandenburska,
Reichstag (dodatkowo proponujemy wizytę i zakupy w czekoladziarni: Ritter Schokowelt
lub Rausch Schokoladenhaus) • zwiedzanie Muzeum Egipskiego (ekspozycja w Neues Museum), Historii Niemiec lub Pergamońskiego • spacer obok Pomnika Ofiar Holocaustu na
Potsdamer Platz • czas do dyspozycji grupy w centrum handlowym • pobyt na tradycyjnym
Weihnachtsmarkt (miejsce do wyboru)
Cena: 268zł (44 os.+4), 294zł (40 os.+4)

• zwiedzanie Starego Miasta w Dreźnie - „Florencji Północy”: Frauenkirche - symbol pojednania,
odbudowany po zniszczeniach wojennych, tarasy
nad Łabą, porcelanowy poczet elektorów saskich,
katedra katolicka, dziedziniec Zwingeru z Bramą
Koronną • czas do dyspozycji grupy w centrum
handlowym • pobyt na Striezelmarkt - jarmarku
o niemal 600-letniej tradycji

Możliwość zamiany w/w muzeów na Muzeum Techniki lub Historii Naturalnej (2€)

Cena: 270zł (44 os.+4), 296zł (40 os.+4)

Poczdam
• spacer przez poczdamską starówkę - dzielnicę holenderską i rosyjską • czas do dyspozycji
grupy w centrum handlowym • spacer do pałacu Sanssouci - jednej z najwspanialszych
niemieckich rezydencji • pobyt na tradycyjnym Weihnachtsmarkt w Poczdamie

Możliwe atrakcje dodatkowe za dopłatą: Galeria Porcelany, Skarbiec Elektorski, Muzeum
Higieny, Muzeum Transportu

Hornow - Cottbus

Cena: 292zł (44 os.+4), 321zł (40 os.+4)

• zwiedzanie Fabryki Czekolady Confiserie Felicitas w
Hornow, warsztaty z ozdabiania czekolady • seans w
Planetarium (prelekcja w języku polskim) • pobyt na
tradycyjnym Weihnachtsmarkt w Cottbus

Możliwe atrakcje dodatkowe za dopłatą: Pałac Cecilienhof - miejsce konferencji poczdamskiej, Pałac Sanssouci, Biosfera

Tropical Islands - Frankfurt

Cena: 239zł (44 os.+4), 262zł (40 os.+4)
+ bilet wstępu: 11€

• 5-godzinny pobyt w aquaparku Tropical Islands • spacer po Frankfurcie nad Odrą: Ratusz, Kościół Mariacki, Uniwersytet Viadrina •
pobyt na tradycyjnym Weihnachtsmarkt
Cena: 262zł (44 os.+4), 288zł (40 os.+4)
+ bilet wstępu 25-32€ (zależnie od terminu)

b i u r o

t u r y s t y c z n e

Biuro Turystyczne Horyzont
ul. Powstańców Śląskich 116,
53-333 Wrocław
tel. 32 494 45 95
www.horyzont.net.pl

Napisz do nas: katowice@horyzont.net.pl
www.horyzont.net.pl

Polub nas na Faceboku!

