Bydgoszcz

Poznań
• wizyta na Ostrowie Tumskim – kolebce państwa polskiego, zwiedzanie wnętrza katedry wraz z podziemiami
• spacer szlakiem najważniejszych zabytków poznańskiej starówki,
spotkanie z Koziołkami
• wizyta w Rogalowym Muzeum Poznania: udział w pokazie wypieku
i degustacja rogali świętomarcińskich
lub
• zwiedzanie Poznańskiego Muzeum Pyry gdzie poznamy fascynującą historię ziemniaka – rozpoczniemy w inkaskim Peru aby przez
dwór Jana II Sobieskiego i tradycyjne wykopki zakończyć zwiedzanie w przestrzeni kosmicznej

Cena: 132 zł (przy grupie 40-osobowej)

Podana cena uwzględnia wyjazd z Bydgoszczy. Dla pozostałych
grup z woj. kujawsko-pomorskiego cena może się różnić o
+/-40 zł w zależności od miejscowości, z której wyjeżdża grupa.

Warszawa
• spacer po mieście: plac Zamkowy, Zamek Królewski, Rynek
Starego Miasta z syrenką, Krakowskie Przedmieście, Grób
Nieznanego Żołnierza
• zwiedzanie wnętrz Zamku Królewskiego lub Muzeum
Powstania Warszawskiego lub Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN lub rezydencji Jana III Sobieskiego w Wilanowie

Cena: 201 zł (przy grupie 40-osobowej)

Podana cena uwzględnia wyjazd z Bydgoszczy. Dla pozostałych
grup z woj. kujawsko-pomorskiego cena może się różnić o
+/-40 zł w zależności od miejscowości, z której wyjeżdża grupa.

Wrocław
• spacer po mieście: Ostrów Tumski z katedrą i Pałacem Biskupim,
budynki uniwersytetu, gotycki ratusz, kamienice „Jaś’ i „Małgosia”,
ulica Jatki, Plac Solny, wrocławskie krasnale
• rejs statkiem po Odrze
• wjazd na taras widokowy najwyższego budynku w Polsce – Sky
Tower
lub
• wizyta w Muzeum Pana Tadeusza („Rękopis Pana Tadeusza” czyli
fascynująca opowieść o powstaniu epopei oraz „Misja: Polska”
- wystawa o romantycznej idei wolności przeniesionej w realia II
wojny światowej i czasów powojennych)

Cena: 206 zł (przy grupie 40-osobowej)

Podana cena uwzględnia wyjazd z Bydgoszczy. Dla pozostałych
grup z woj. kujawsko-pomorskiego cena może się różnić o
+/-40 zł w zależności od miejscowości, z której wyjeżdża grupa.

Trójmiasto
I dzień
• zwiedzanie gdańskiej starówki – Długi Targ, port nad Motławą, bazylika Mariacka, Krzyże Gdańskie
II dzień
• przejazd na Westerplatte – spacer do Pomnika Obrońców
Wybrzeża
• zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej
• czas do dyspozycji grupy na sopockim molo i Monciaku
III dzień
• koncert organowy w katedrze oliwskiej, spacer po urokliwym
Ogrodzie Botanicznym
• wizyta w Europejskim Centrum Solidarności
Możliwość wydłużenia wycieczki o dodatkowy dzień:
• spektakl w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim (lub zwiedzanie teatru)
• rejs wycieczkowym galeonem z Westerplatte do Gdańska
• Muzeum Emigracji w zabytkowym budynku Dworca Morskiego w Gdyni

Cena: 683 zł (przy grupie 40-osobowej)

Podana cena uwzględnia wyjazd z Bydgoszczy. Dla pozostałych grup z woj. kujawsko-pomorskiego cena może się różnić
o +/-40 zł w zależności od miejscowości, z której wyjeżdża
grupa.

Kazimierz Dolny i Sandomierz
I dzień
• zwiedzanie Sandomierza: Starówka, katedra, Podziemna Trasa Turystyczna, spacer do Wąwozu Jadwigi
• czas do dyspozycji grupy na sandomierskim rynku
II dzień
• zwiedzanie Kazimierza Dolnego – Góra Trzech Krzyży, Starówka,
ruiny zamku Kazimierza Wielkiego, baszta
• widokowy rejs statkiem po Wiśle
• spacer wąwozem lessowym w Kazimierskim Parku Krajobrazowym
III dzień
• spacer po Parku Zdrojowym w Nałęczowie: Pałac Małachowskich,
Stare Łazienki, „Książę Józef”, Dom Zdrojowy z pijalnią wód
• zwiedzanie pałacu w Puławach (Muzeum Czartoryskich)
Możliwość wydłużenia wycieczki o dodatkowy dzień:
• wizyta w Winnicy Sandomierskiej połączona z degustacją
• zwiedzanie unikalnej wystawy „Świat Ojca Mateusza”
• zamek Krzyżtopór – największe ruiny w Polsce

Cena: 755 zł (przy grupie 40-osobowej)

Podana cena uwzględnia wyjazd z Bydgoszczy. Dla pozostałych grup
z woj. kujawsko-pomorskiego cena może się różnić o +/-40 zł w zależności od miejscowości, z której wyjeżdża grupa.

Kraków
I dzień
• zwiedzanie Krakowa: Kościół Mariacki, Rynek Główny,
Sukiennice, bulwary nadwiślańskie, Wawel – katedra, Dzwon
Zygmunt, Groby Królewskie
• czas do dyspozycji grupy w okolicach Rynku Głównego
II dzień
• wizyta w Krypcie Zasłużonych na Skałce
• spacer z przewodnikiem po Kazimierzu – dawnej dzielnicy
żydowskiej, zwiedzanie Synagogi i cmentarza Remuh
• zwiedzanie Fabryki Schindlera
III dzień
• „podróż w czasie” przez Nową Hutę – Plac Centralny, Aleja
Róż, Schron Zarządzania Kryzysowego (pod Kombinatem),
Arka Pana
Możliwość wydłużenia wycieczki o dodatkowy dzień:
• kopalnia soli w Wieliczce
• zwiedzanie Podziemi Rynku
• Muzeum Witrażu – możliwość podejrzenia pracy krakowskich mistrzów

Cena: 764 zł (przy grupie 40-osobowej)

Podana cena uwzględnia wyjazd z Bydgoszczy. Dla pozostałych grup z woj. kujawsko-pomorskiego cena może się różnić
o +/-40 zł w zależności od miejscowości, z której wyjeżdża
grupa.

Tatry i Pieniny
I dzień
• zwiedzanie Zakopanego: kościółek i cmentarz na Pęksowym
Brzyzku, Krupówki
• wjazd koleją linowo-terenową na Gubałówkę
• wieczorne spotkanie z muzyką góralską, prezentacja instrumentów, śpiew i zabawa
II dzień
• spływ tratwami malowniczym przełomem Dunajca
• spacer po uzdrowisku w Szczawnicy i wizyta w pijalni wód
• spacer po zaporze na Dunajcu w Niedzicy
• przejazd wozami w świetle pochodni – góralskie ognisko na
polanie, pieczone kiełbaski, grzane wino
III dzień
• spacer z przewodnikiem jedną z tatrzańskich dolinek, np. Doliną Kościeliską (trasa dobrana do chęci i możliwości grupy)
Możliwość wydłużenia wycieczki o dodatkowy dzień:
• zwiedzanie Muzeum Oscypka z pokazem produkcji
• przejazd rowerami wzdłuż przełomu Dunajca
• relaks w termach Bukovina

Cena: 771 zł (przy grupie 40-osobowej)

Podana cena uwzględnia wyjazd z Bydgoszczy. Dla pozostałych grup z woj. kujawsko-pomorskiego cena może się różnić
o +/-40 zł w zależności od miejscowości, z której wyjeżdża
grupa.

Warszawa i okolice
I dzień
• wizyta w Żelazowej Woli – Dom Urodzenia Fryderyka Chopina –
odnowiona wystawa z unikalnymi pamiątkami; urokliwy park
II dzień
• zwiedzanie Warszawy: plac Zamkowy, Rynek Starego Miasta z
syrenką, Krakowskie Przedmieście, Grób Nieznanego Żołnierza
• wjazd na taras widokowy na XXX piętrze Pałacu Kultury i Nauki
• czas do dyspozycji grupy w Złotych Tarasach
III dzień
• spacer po Parku Łazienkowskim do Pomnika Fryderyka Chopina
• zwiedzanie wnętrz Zamku Królewskiego lub Muzeum Powstania Warszawskiego lub Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
lub rezydencji Jana III Sobieskiego w Wilanowie
Możliwość wydłużenia wycieczki o dodatkowy dzień:
• Muzeum Polskiej Wódki
• Niewidzialna Wystawa – niezwykła ekspozycja pogrążona w
ciemności
• Fotoplastikon Warszawski

Cena: 757 zł (przy grupie 40-osobowej)

Podana cena uwzględnia wyjazd z Bydgoszczy. Dla pozostałych
grup z woj. kujawsko-pomorskiego cena może się różnić o
+/-40 zł w zależności od miejscowości, z której wyjeżdża grupa.

Wrocław i Kotlina Jeleniogórska
I dzień
• spacer po starym Wrocławiu: Ostrów Tumski z katedrą i
Pałacem Biskupim, budynki uniwersytetu, gotycki ratusz,
kamienice „Jaś’ i „Małgosia”, ulica Jatki, Plac Solny
• przejście spod Hali Stulecia do Ogrodu Japońskiego
II dzień
• wędrówka do Wodospadu Kamieńczyka – trasa przez Krucze Skały – ciekawe formacje skalne, punkt widokowy
• wizyta w Hucie Szkła Kryształowego „Julia” w Piechowicach
– pokaz wyczarowywania kryształu – dmuchanie, formowanie, zdobienie
• czas wolny w Szklarskiej Porębie lub spacer na Wysoki
Kamień
III dzień
• wycieczka Doliną Pałaców i Ogrodów – wspaniale podniesione z ruin i odrestaurowane pałace i parki w Karpnikach,
Wojanowie i Łomnicy
• zwiedzanie protestanckiego Kościoła Pokoju w Jaworze
Możliwość wydłużenia wycieczki o dodatkowy dzień:
• widokowy rejs po Odrze i wizyta w Muzeum Pana Tadeusza
• wycieczka piesza lub rowerowa grzbietem Gór Izerskich

Cena: 736 zł (przy grupie 40-osobowej)

Podana cena uwzględnia wyjazd z Bydgoszczy. Dla pozostałych grup z woj. kujawsko-pomorskiego cena może się różnić
o +/-40 zł w zależności od miejscowości, z której wyjeżdża
grupa.

Szlakiem górskich uzdrowisk
I dzień
• spacer po parku uzdrowiskowym w Szczawnicy i wizyta w
pijalni wód
• wjazd wyciągiem krzesełkowym na Palenicę – wybitny punkt
widokowy na Pieniny i Beskid Sądecki
II dzień
• wizyta w gospodarstwie sadowniczym Manufaktura Maurera w
Łącku: czas na degustację i zakupy soków owocowych, win, itp.
• spacer na platformę widokową „Ślimak” w Woli Kroguleckiej
– oryginalny w kształcie punkt widokowy na Beskid Sądecki i
Wyspowy oraz Gorce
• spacer po Piwnicznej Zdroju: Pijalnia Artystyczna, Park Zdrojowy, Pijalnia wód „Piwniczanka”
III dzień
• przejazd widokową trasą wzdłuż Popradu przez Żegiestów –
dawną łemkowską wieś do Muszyny
• spacer po Muszynie: Park Zdrojowy, ogrody sensoryczne, wieża
widokowa, pijalnia wód
• wizyta w Krynicy-Zdroju: spacer deptakiem, Pijalnia Główna, Stary Dom Zdrojowy, Bulwary Dietla, Muzeum Nikifora, Sanatorium
„Patria” Jana Kiepury

Cena: 720 zł (przy grupie 40-osobowej)

Podana cena uwzględnia wyjazd z Bydgoszczy. Dla pozostałych
grup z woj. kujawsko-pomorskiego cena może się różnić o
+/-40 zł w zależności od miejscowości, z której wyjeżdża grupa.

Drezno i Saksonia
I dzień
• wizyta w Moritzburgu – spacer wokół barokowego pałacu
na wodzie
• spacer po Starym Mieście w Miśni, zwiedzanie Manufaktury
Miśnieńskiej połączone z pokazem produkcji porcelany
II dzień
• zwiedzanie Drezna: spacer tarasami nad Łabą, Frauenkirche,
Orszak Książęcy, katedra
• wizyta w kompleksie pałacowym Zwinger (Galeria Starych
Mistrzów, Wystawa Porcelany Miśnieńskiej)
• czas do dyspozycji grupy na Starym Mieście
III dzień
• przejazd do Saksońskiej Szwajcarii: przejście na Bastei –
pozostałości skalnego zamku elektorów saskich, punkt
widokowy na Dolinę Łaby
• zwiedzanie pruskiej twierdzy Koenigstein
Możliwość wydłużenia wycieczki o dodatkowy dzień:
• Radebeul – spacer po winnicy, degustacja saksońskich win
• wizyta w Szklanej Manufakturze Volkswagena
• rejs statkiem przełomem Łaby

Cena: 885 zł (przy grupie 40-osobowej) + 36€

Podana cena uwzględnia wyjazd z Bydgoszczy. Dla pozostałych grup z woj. kujawsko-pomorskiego cena może się różnić
o +/-40 zł w zależności od miejscowości, z której wyjeżdża
grupa.

Weekend w SPA
Proponujemy:
• 3-dniowy pobyt w 3 lub 4-gwiazdkowym hotelu
• dostęp do strefy relaksu (basen, jacuzzi, sauny)
• dostęp do strefy fitness (siłownia)
• bon na dwa zabiegi w SPA – zależnie od hotelu do wyboru
m.in. masaże, zabiegi pielęgnacyjne na twarz, dłonie, stopy,
całe ciało
Możliwość dodania wyjątkowych atrakcji*:
• grupowe zajęcia sportowe (np. joga, aerobik, nordic walking)
• wycieczki krajoznawcze po najbliższej okolicy
*dostępność konkretnych atrakcji potwierdzimy po dokonaniu przez Państwa wyboru hotelu

Na zapytanie przedstawimy ofertę kilku hoteli wraz z cenami.

Co zapewniamy w cenie wycieczki?
•
•
•
•

Transport: nowoczesne autokary (klimatyzacja, barek z napojami, DVD, wygodne fotele)
Noclegi: zakwaterowanie w hotelach **/*** lub pensjonatach w pokojach 2, 3-osobowych (wysoki standard)
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, obiad w dniu powrotu
Opieka pilota: pilot dba o sprawy organizacyjne i udziela informacji krajoznawczych w odwiedzanych miejscach
• Bilety wstępu: opłacone wstępy dla wszystkich uczestników i usługi miejscowych przewodników
• Ubezpieczenie: wycieczki po Polsce: NNW 5000zł; zagraniczne: koszty leczenia 10000€, NNW 2000€, bagaż
200€

Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły!
• Wszystkie oferty dostosowujemy do potrzeb i możliwości konkretnej grupy. Z chęcią zaproponujemy kilka
wariantów, różniących się m.in. liczbą noclegów, standardem miejsca zakwaterowania, atrakcjami.
• Żaden z wymienionych kierunków Państwa nie zainteresował? To również nie problem – podejmujemy się
organizacji wyjazdów we wszystkie inne części Polski i Europy, od popołudniowych spotkań w restauracji,
po wycieczki samolotem do Paryża, Rzymu, Londynu.

Biuro Turystyczne Horyzont, oddział Bydgoszcz
ul. Podolska 1, 85-055 Bydgoszcz
telefon: 52 322 66 54,
e-mail: btb@horyzont.net.pl

