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ZOO we Wrocławiu zaprasza przedszkolaków i uczniów na ciekawe i innowacyjne zajęcia 
edukacyjne,prowadzone w otoczeniu przyrody i egzotycznych zwierząt.

- Rzetelne uzupełnienie wiedzy uzyskanej w szkolnej ławie,
- Nauka poprzez dyskusję, obserwację i zabawę,
- Budzenie w młodych umysłach ciekawości świata i szacunku dla przyrody,
- Doskonały pomysł na wycieczkę szkolną z elementami edukacji,
- Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych zooedukatorów.

Rezerwacje zajęć przyjmowane są telefonicznie. 71 34 07 109 i 71 34 07 125
Zajęcia prowadzimy w dni robocze w godzinach 9:00 - 15:00.
Lekcja trwa około 1 godziny. 
Karty pracy stanowią materiał podsumowujący zdobytą wiedzę. 

Więcej informacji na stronie www.zoo.wroclaw.pl w zakładce EDUKACJA.

OFERTA EDUKACYJNA ZOO to:
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Szanowni Państwo Dyrektorzy i Wychowawcy,
z przyjemnością oddajemy do Państwa dyspozycji nasz nowy katalog 
dedykowany specjalnie dla grup szkolnych!
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, na którą składają się wycieczki, 
warsztaty oraz białe i zielone szkoły.
Nasze imprezy turystyczne opracowane zostały w oparciu o podstawę 
programową. Zajęcia koncentrują się na najciekawszych zagadnieniach 
otaczającego świata, a ich celem jest poszerzanie wiedzy i rozbudzenie 
zainteresowań poprzez aktywną zabawę.
Biuro posiada Zezwolenie nr Z/3/2009 wydane przez Wojewodę 
Małopolskiego w 2009 roku oraz Gwarancję Ubezpieczeniowego  
Odpowiedzialności Cywilnej Organizatorów i Pośredników  
w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Signal Iduna.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Z wyrazami szacunku,
Roksana Marczyk - Bekas

właściciel Biura   

Przy zamówieniu dowolnej wycieczki jednodniowej płacisz 
za 40 osób, a każda kolejna (maksymalnie 6 osób) płaci  
połowę ceny! Za każdą zamówioną wycieczkę otrzymasz 
jedną pieczątkę w Paszporcie Podróżnika. Po uzbieraniu 
3 pieczątek odbierz dowolną nagrodę o wartości 150 zł! 
Mogą to być: książki, materiały papiernicze, słodycze lub 
bon do wykorzystania w Biurze Podróży „Prymus - Linguist”.

kazda wycieczka

z prymusem to pieczatka

w paszporcie podróznika

.

,

.

płacisz za 40 osób

a kolejne 6 płaci

połowe ceny,

3 pieczatki,

3 pieczatki,

150 zł

odbierz
prezent

lub
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- Doskonały pomysł na wycieczkę szkolną z elementami edukacji,
- Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych zooedukatorów.

Rezerwacje zajęć przyjmowane są telefonicznie. 71 34 07 109 i 71 34 07 125
Zajęcia prowadzimy w dni robocze w godzinach 9:00 - 15:00.
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SJO „PRYMUS - LINGUIST” s.c.
30-721 Kraków, ul. Lipska 63

tel. 515 097 930, tel. 12 654 00 94 
turystyka@prymuslinguist.com.pl

www.prymuslinguist.com.pl
Nr konta: Bank ING 14 1050 1445 1000 0092 1234 0732
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25 NAJPOPULARNIEJSZYCH IMPREZ TURYSTYCZNYCH 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE BIURO 

W ROKU 2016/2017

WARSZTATY W MIEŚCIE

SP1/1 - HISTORIA STROJU KRAKOWSKIEGO  19 zł
SP1/2 - W GRODZIE KRAKA  19 zł
SP1/7 - MASTERCHEF  26 zł
SP1/9 – KUCHCIKOWO  25 zł

NASZE MIASTO KRAKÓW

SP2/1 - LEGENDY STAREGO KRAKOWA  30 zł
SP2/8 - DOOKOŁA RYNKU  26 zł
SP2/11 - FORTYFIKACJE MIEJSKIE   25 zł
SP2/16 - KOPCE KRAKOWSKIE  35 zł

WYCIECZKI JEDNODNIOWE

SP3/3 - OJCOWSKI PARK NARODOWY – WIZYTA W STARYM MŁYNIE  93 zł
SP3/5 - SZARE KOMÓRKI W AKCJI  66 zł
SP3/9 - DZIEŃ NA WSI  75 zł
SP3/33 - ZAKOPANE - GÓRSKA WYPRAWA  71 zł
SP3/56 - SANDOMIERZ - MIASTO KRÓLEWSKIE  84 zł
SP3/58 - CHORZÓW - ZOO POD GWIAZDAMI  79 zł
SP3/60 - TARNOWSKIE GÓRY - MUZEUM CHLEBA W RADZIONKOWIE

+ KOPALNIA LUB SZTOLNIA  93 zł
SP3/62 - OGRODZIENIEC - HISTORIA I ZABAWA  92 zł

WYCIECZKI KILKUDNIOWE

SP5/1 - PIENINY Z DUCHAMI 2 DNI  230 zł
SP5/2 - RABKA ZDRÓJ 2 DNI  200 zł
SP5/4 - ZAKOPANE 3 DNI  330 zł
SP5/21 - WROCŁAW 2 DNI  240 zł
SP5/25 - WARSZAWA 2 DNI  260 zł
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WARSZTATY W MIEŚCIE
Ceny zostały skalkulowane dla grupy minimum 20 osób płacących (grupa może 
liczyć maksymalnie 30 osób). Warsztaty odbywać się mogą w Państwa Szkole lub 
w siedzibie SJO „Prymus-Linguist” przy ul. Lipskiej 63.

SP1/1 - HISTORIA STROJU KRAKOWSKIEGO
Czerwone korale, pawie pióro, tybetka i haft – to charakterystyczne elementy 
stroju krakowskiego. Podczas zajęć poznajemy genezę stroju krakowskiego, 
wykonamy kwiaty i pawie oczka, nauczymy się tańczyć Krakowiaka.

SP1/2 - W GRODZIE KRAKA
W czasie warsztatów przeniesiemy się w czasy średniowiecznego Krakowa. Podczas 
pokazu multimedialnego zobaczymy jak powstawał Wawel. Zatańczymy taniec dwor-
ski, zrobimy korony i tarcze, poznamy kodeks rycerski, umeblujemy przestrzenną 
makietę komnaty królewskiej. Zajęcia urozmaici wizyta Smoka Wawelskiego, który 
zatańczy z dziećmi taniec dworski.

SP1/3 - KOMIKS - SCENA ZATRZYMANA W KADRZE
Poznamy polskie komiksy oraz dowiemy się jakim językiem jest napisany (zajęcia 
dźwiękonaśladowcze). Rysujemy swój własny komiks na dowolny lub zadany temat.

SP1/4 - SPOTKANIE Z MUMIĄ
Czy w starożytnym Egipcie z wielkim szacunkiem traktowano zmarłych? Jak 
postępowano po śmierci, po co balsamowano ciała zmarłych, do czego służył 
sarkofag? Poznamy historię przejścia ze świata żywych do świata zmarłych. 
Wykonamy Piramidę i maskę Tutenchamona.

SP1/5 - MŁODY ARCHEOLOG
Przygoda z archeologią, czyli dzieciaki na tropie prehistorii. Jak wygląda praca 
archeologa podczas wykopalisk. Przeszłość ukryta w głębi ziemi nie będzie już 
dla nas tajemnicą. Przy użyciu metod i narzędzi archeologicznych poszukamy 
śladów cywilizacji oraz samodzielnie odkryjemy skamieniałości dinozaurów.

SP1/6 - MAŁY NOBLISTA
Wspólna praca, rywalizacja między grupami oraz ciekawe tematycznie zadania 
i doświadczenia, przeniosą nas w świat zagadek Indiany Jones’a. Wędrówka po-
przez labirynt zagadek, doprowadzi zwycięską drużynę do odkrycia tajemniczej 
skrzyni z niespodzianką.

SP1/7 - MASTERCHEF
Poznamy zasady prawidłowego żywienia, a prezentacja multimedialna przybliży 
ten trudny temat. W grupach przygotujemy fantazyjną potrawę, weźmiemy udział 
w konkursach i dowiemy się do czego służy dany przedmiot lub naczynie.

SP1/8 - PIZZA ITALIANA
Poznamy tajniki przygotowania prawdziwej, włoskiej pizzy. Wykonamy samo-
dzielnie wspaniałą „pizzę Italiana”, podczas uczty poznamy historię tej tradycyj-
nej włoskiej potrawy.

SP1/9 - KUCHCIKOWO
Etykieta przy stole, sztuka nakrywania stołu oraz podawania potraw. Skąd po-
chodzi porcelana? Historia ewolucji sztućców. Samodzielnie wykonamy warzywne 
zwierzątka, owocowe statki i słodkie potworki.

Warsztaty w Mieście

25
zł

32
zł

26
zł

19
zł

22
zł

19
zł

25
zł

19
zł

19
zł
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NASZE MIASTO KRAKÓW

GRY TERENOWE 
Gry terenowe prowadzone są przez 2 animatorów przez około 3 godziny. Zabawa 

jest świetną okazją do przekazania wiedzy w oryginalny sposób, angażujący wszyst-
kich uczestników. Klasa podzielona zostanie na dwa zespoły, które rywalizując ze 
sobą, będą musiały zmierzyć się z szeregiem zadań, łamigłówek i zagadek prowa-
dzących zwycięski zespół do tajemniczej nagrody. Każda drużyna będzie musiała 
wykazać się doskonałą orientacją w terenie, a także spostrzegawczością, sprytem 
i umiejętnością pracy w grupie. Ceny skalkulowane zostały dla grupy minimum 20 
osób płacących (maksimum 30 osób) oraz 2 opiekunów gratis, cena nie zawiera 
transportu. 

SP2/1 - LEGENDY STAREGO KRAKOWA
Przechodząc przez Bramę Floriańską, przeniesiemy się do 
świata legend i tajemnic starego Krakowa. Zobaczymy: Ko-
ściół Mariacki, Sukiennice, Kościół śś. Piotra i Pawła oraz 
św. Andrzeja, odwiedzimy także Wzgórze Wawelskie i do-
wiemy się gdzie mieszkał Smok! Po drodze dowiemy się kim 
był Krwawy Czeczotka, dlaczego wieże Kościoła Mariackiego 
mają różne wysokości oraz z jakiego powodu w Sukiennicach 

wisi nóż. Poznamy świętych sprzed Kościoła Piotra i Pawła, dowiemy się czym są 
biforia, poznamy style architektoniczne oraz najbardziej znanych budowniczych 
Wawelu. Na zakończenie spotkamy Smoka Wawelskiego, który przekaże grupie 
swój skarb – oczywiście jeśli na to zasłużymy!

SP2/2 - KAZIMIERZ – DZIELNICA DWÓCH KULTUR 
Podczas wycieczki poznamy historię: Kościoła na Skałce, 
Kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Małgorzaty, 
Placu Wolnica, Placu Nowego, Synagog: Kupa, Starej oraz 
Remuh. Zobaczymy także Pomnik Zagłady Żydów Nusselbau-
mów, a po drodze dowiemy się kim byli św. Stanisław, Mar-
cin Baryczka oraz Berek Joselewicz. Poznamy także historię 
ulic Szerokiej i Kupa, a także odkryjemy z jakiego powodu nie 

ukończono budowy kościoła św. Katarzyny. Poznamy style architektoniczne i naj-
bardziej znane budowle Kazimierza.

SP2/3 - NOWA HUTA – SOCREALIZM NA WESOŁO
W trakcie gry przemierzymy trasę: Plac Centralny, dawne 
Kino Świt, Teatr Ludowy, Kino Sfinks, Krzyż Nowohucki, Ale-
ja Róż, Park Ratuszowy, a także zwiedzimy Park Szwedzki 
oraz Muzeum PRL. Dowiemy się dlaczego zbudowano Nową 
Hutę oraz na czym wzorowano się projektując układ urbani-
styczny „nowoczesnego” miasta. Przybliżymy postaci pionie-
rów dzielnicy – Tadeusza Ptaszyckiego i Janusza Ingardena. 

Zwiedzając Muzeum PRL-u, poznamy życie codzienne mieszkańców Nowej Huty 
oraz dowiemy się dlaczego pod miastem zbudowano schrony atomowe.

Nasze miasto Kraków

30
zł

30
zł

30
zł
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25
zł

26
zł

35                                            
zł

31
zł

26
zł

36
zł

24
zł

25
zł

45
zł

SP2/4 - DROGA KRÓLEWSKA
Plac Matejki, Pomnik Grunwaldzki, Barbakan (z zewnątrz), Brama Floriańska, 
ul. Floriańska, Rynek Główny, Sukiennice, Kościół Mariacki, Wieża Ratuszowa  
(z zewnątrz), Collegium Maius (dziedziniec), Pałac Biskupi – „Okno Papieskie”,  
ul. Grodzka, Kościół św. Piotra i Pawła, ul. Kanonicza, Wzgórze Wawelskie, Kate-
dra Wawelska, Zamek Królewski (dziedziniec), Smok Wawelski nad Wisłą. 
Cena nie zawiera biletów wstępów (Kościół Mariacki 5 zł, Katedra Wawelska 6 zł).

SP2/5 - TAJEMNICE STAREGO KRAKOWA
Podążając śladami tajemnic i występków, odwiedzimy Kościół Mariacki, Rynek 
Główny, Klasztor Dominikanów, Klasztor i Kościół Franciszkanów oraz Plac 
Wszystkich Świętych. Poznamy historię średniowiecznego Krakowa.

SP2/6 - PODZIEMIA RYNKU GŁÓWNEGO
W magiczny sposób przeniesiemy się w czasy, gdy drogi Krakowa były brukowa-
ne. Na głębokości kilku metrów, odkryjemy prawdziwy skarbiec wiedzy o prze-
szłości Krakowa. Chcąc go poznać, wybierzemy się do Podziemi Rynku. Z pomocą 
kart pracy odnajdziemy w mieście inne średniowieczne zabytki.

SP2/7 - JAK KRAKÓW ZBUDOWANO?  
Zwiedzanie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Pałacu w Krzysztoforach 
– wystawa Cyberteka. Dowiemy się jak wyglądał Kraków przed wiekami, w jaki 
sposób zmieniał się wygląd domów i ludzi.

SP2/8 - DOOKOŁA RYNKU  
Zwiedzanie połączone z grą terenową odkrywającą tajemnice domów, pała-
ców i kamienic skupionych wokół Rynku. Dowiemy się czyją były własnością, 
kto je zamieszkiwał oraz jacy sławni ludzie je odwiedzali.

SP2/9 - TRASA UNIWERSYTECKA    
Collegium Juridicum, Pałac Larischa, Collegium Novum, Collegium Maius 
(ekspozycja stała m.in. Libraria, Aula Uniwersytecka), Kościół św. Anny, Semi-
narium Duchowne, Papieska Akademia Teologiczna, Biblioteka Jagiellońska, 
Audytorium Maximum.

SP2/10 - SZLAK ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Ulica Oleandry - miejsce wymarszu I Kompanii Kadrowej, ul. Piłsudskiego,  
Katedra Wawelska - krypta Józefa Piłsudskiego, Wieża Ratuszowa (z zewnątrz), 
Rynek Główny, Pomnik Nieznanego Żołnierza, Plac Matejki.

SP2/11 - FORTYFIKACJE MIEJSKIE  
Jak wyglądała obrona miasta, kto się nią zajmował, czym się broniono, po co utwo-
rzono Planty? Wyprawa z kartami pracy, podczas której dzieci zdobędą wiedzę o tym, 
czym jest Bractwo Kurkowe, skąd baszty wzięły swoje nazwy, gdzie znajdowały się 
arsenały, czym była Gęsia Szyja i do czego służył Barbakan. Poszukamy także śla-
dów średniowiecznych murów.

SP2/12 - TRASA PAMIĘCI 1939 – 1945  
Miejsca związane z dziejami Krakowa w okresie II wojny światowej. Zwiedzając 
„Muzeum Fabryka Oskara Schindlera”, młodzież poznaje życie okupowanego 
Krakowa. Wyprawa ulicami dawnego Getta oraz odwiedzenie „Apteki pod Orłem” 
przybliży losy narodu żydowskiego oraz cichych bohaterów – „Sprawiedliwych 
Wśród Narodów Świata”. Dodatkowo istnieje możliwość zwiedzania Muzeum  
„Ulica Pomorska”.

Nasze miasto Kraków
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25
zł

36
zł

30
zł

35
zł

36
zł

36
zł

32
zł

30
zł

35
zł

36
zł

36
zł

Nasze miasto Kraków

SP2/13 - KAZIMIERZ – KOLEBKA JUDAIZMU KRAKOWSKIEGO 
Podczas wycieczki podążać będziemy trasą: ul. Szeroka, Synagoga Stara - wy-
stawa stała „Dzieje i Kultura Żydów”, Synagoga Remuh i Cmentarz, Synagoga 
Izaaka (z zewnątrz), Synagoga Kupa (z zewnątrz), Synagoga Tempel (z zewnątrz), 
Plac Nowy.

SP2/14 - NOWA HUTA
Zwiedzając rozproszone muzeum w stylu socrealizmu w Nowej Hucie, zobaczy-
my: Plac Centralny, Muzeum PRL, osiedla i plany zabudowy, Kombinat - Centrum 
Administracyjne HTS, kościół Arka Pana z Kaplicą Pojednania oraz Opactwo  
w Mogile. Cena nie zawiera transportu.

SP2/15 - CMENTARZ RAKOWICKI
Poznamy historię Cmentarza, zobaczymy groby znanych ludzi i usłyszymy cieka-
we opowieści z nimi związane. Zobaczymy Cmentarz jako zabytek architektury, 
odwiedzimy również pamiątkę narodową - Cmentarz Wojskowy.

SP2/16 - KOPCE KRAKOWSKIE 
Odwiedzimy Kopiec Krakusa, Wandy oraz Kopiec Kościuszki. Poznamy historię 
kopców krakowskich oraz posłuchamy ciekawych legend i opowieści (nie zawiera 
transportu).

POZNAJEMY WZGÓRZE WAWELSKIE

SP2/17 - WAWEL - REPREZENTACYJNE KOMNATY KRÓLEWSKIE  
Zwiedzimy z przewodnikiem komnaty królewskie - dowiemy się jak wyglądało 
życie na Wzgórzu Wawelskim.

SP2/18 - WAWEL - SKARBIEC I ZBROJOWNIA 
Poznamy oręże przechowywane w Zbrojowni oraz klejnoty ze zbiorów Królów 
Polski.

SP2/19 - WAWEL ZAGINIONY    
Czyli jak rozwijało się osadnictwo na Wzgórzu Wawelskim od czasów prehisto-
rycznych do współczesności. Wyprawa z kartami pracy, dzięki którym dzieci 
zapoznają się z kolejnymi etapami rozbudowy wawelskiej rezydencji.

SP2/20 - WSCHÓD W ZBIORACH WAWELSKIECH
Wpływ kontaktów militarnych i handlowych ze Wschodem zaowocował licznymi 
zbiorami trofeów i darów, które stały się przedmiotami codziennego i odświętnego 
użytku szlachty i dworu.

SP2/21 - KATEDRA WAWELSKA   
Katedra zajmuje wyjątkową pozycję w dziejach Polski i świadomości Narodu 
Polskiego łączy w sobie miejsce kultu św. Stanisława oraz Ołtarza Ojczyzny. 
Zwiedzanie: Katedra, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie, Muzeum Katedralne.

KRAKÓW – ŚLADAMI WIELKICH POLAKÓW

SP2/22 - MIKOŁAJ KOPERNIK 
Collegium Novum – aula, pomnik Mikołaja Kopernika, Muzeum Collegium  
Maius z przyrządami astronomicznymi, Kolegiata Akademicka Św. Anny,  
Biblioteka Czartoryskich.

SP2/23 - JAN III SOBIESKI 
Wawel – wystawa Wschód w Zbiorach Wawelskich, Katedra Wawelska – grób 
króla, Kościół Dominikanów – grób matki i brata króla, Collegium Nowodwor-
skiego, Kolegiata Św. Anny.
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32
zł

32
zł

35
zł

31
zł

25
zł

25
zł

25
zł

25
zł

SP2/24 -TADEUSZ KOŚCIUSZKO  
Kamienice dookoła Rynku Głównego, miejsce przysięgi Tadeusza Kościuszki, 
Kościół Mariacki, Sukiennice, Katedra Wawelska, Kopiec Kościuszki.

SP2/25 - STANISŁAW WYSPIAŃSKI 
Wędrując po Krakowie poznamy miejsca związane z wybitnym uczniem Matejki. 
Muzeum Stanisława Wyspiańskiego - Muzeum Narodowe: Galeria Sztuki Polskiej 
XIX wieku, Kościół Franciszkanów, Kościół Mariacki, Kościół na Skałce (panteon) 
przybliżą osobę i twórczość Stanisława Wyspiańskiego.

SP2/26 - JAN MATEJKO  
Plac Matejki, Brama Floriańska, Plac Świętego Ducha Kościół Św. Krzyża, Dom 
Matejki, Kościół Mariacki, Kościół Karmelitów na Piasku, Muzeum w Sukien-
nicach.

SP2/27 - ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
Kościół św. Floriana, Rynek Główny, Kościół Mariacki (zwiedzanie wnętrza), 
Uniwersytet Jagielloński, Pałac Biskupi - „Okno Papieskie”, Kościół i Klasztor 
Franciszkanów (zwiedzanie wnętrza), Kamienica Dziekańska na ul. Kanoniczej, 
Seminarium Duchowne, Katedra Wawelska, Sanktuarium św. Stanisława  
na Skałce.

SPACEREM PRZEZ EPOKI

SP2/28 - KRAKÓW GOTYCKI 
Nauczymy się rozpoznawać elementy architektoniczne stylu gotyckiego. Poznamy 
najważniejsze budowle tego okresu: Barbakan, mury miejskie, baszty, Kościół  
Mariacki i Katedrę Wawelską. Cena nie zawiera biletów wstępu.

SP2/29 - KRAKÓW RENESANSOWY
Poznamy najcenniejsze zabytki tego okresu architektonicznego: Zamek Kró-
lewski na Wawelu, Pałac Biskupa Erazma Ciołka oraz Sukiennice. Sprawdzimy 
jakie zwierzątko trzyma w dłoniach Dama z obrazu Leonarda da Vinci. 
Cena nie zawiera biletów wstępu.

SP2/30 - KRAKÓW BAROKOWY
Sprawdzimy jak zmieniła się moda w detalach architektonicznych. Zwiedzimy baro-
kowe kościoły Krakowa – Bernardynów, Misjonarzy na Stradomiu, św. Piotra i Pawła 
oraz św. Anny. Poznamy prace wybitnych polskich artystów okresu baroku – Kacpra 
Bażanki, Jana Michałowicza z Urzędowa i Franciszka Lekszyckiego.

SP2/31 - ARTYŚCI MŁODEJ POLSKI 
Zobaczymy gdzie spotykali się artyści w wolnych chwilach – wizyta w Jamie Micha-
lika. Kościół Franciszkanów z najsłynniejszymi dziełami Stanisława Wyspiańskiego, 
wizyta w Domu Józefa Mehoffera.

Nasze miasto Kraków
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35
zł

67
zł

93
zł

66
zł

WYCIECZKI JEDNODNIOWE
Ceny skalkulowane zostały dla grupy minimum 40 osób płacących i 4 osób opieki 
bezpłatnie. Cena zawiera transport, opiekę licencjonowanego pilota – animatora, 
ubezpieczenie NNW i NWS Signal Iduna oraz bilety do wybranych obiektów.

MAŁOPOLSKIE 

SP3/1 - MISJA SPECJALNA W LASKU WOLSKIM 
(wycieczka realizowana dla jednej klasy – max. 25 osób) 
Podczas wycieczki do Lasku Wolskiego wcielimy się w prawdziwych „Agentów” do 
zadań specjalnych. Przemierzając szlaki najbardziej znanego w Krakowie parku 
miejskiego, rozwiązywać będziemy tajemnicze zagadki w oparciu o prawdziwe hi-
storie związane z tym terenem. Odwiedzimy Kopiec Kościuszki, Sikornik, Panień-
skie Skały, Kopiec Piłsudskiego. Weźmiemy udział w grze terenowej, do której 
zagadki i szyfry przygotowane są na podstawie kultowego reality show „Agent”. 
Nasi młodzi Agenci używając różnych technik detektywistycznych  będą musieli  
wyjaśnić tajemnice Srebrzystego Drzewa.
Istnieje możliwość wejścia do ZOO – płatne dodatkowo. Transport (MPK) na spo-
tkanie z przewodnikiem we własnym zakresie.

SP3/2 - WĘDRÓWKI PO OJCOWSKIM PARKU NARODOWYM 
Wizyta w historycznej pieczarze – Grota Łokietka, zwiedzanie z przewodnikiem. 
Zgłębimy wiedzę przyrodniczą w Multimedialnym Muzeum OPN (obejrzymy także 
film 3D), Ojcowski Park Narodowy: wędrówka Doliną Prądnika, Brama Krakow-
ska, Źródełko Miłości – legendy, ciekawostki, historia. Konkurs – „ Bój o maczugę 
Herkulesa”.

SP3/3 - OJCOWSKI PARK NARODOWY – WIZYTA W STARYM MŁYNIE
Podczas spaceru po Ojcowskim Parku Narodowym odkryjemy tajemnice Bramy 
Krakowskiej oraz poznamy najpiękniejsze zakątki parku. Następnie udamy się do 
Osady Młynarskiej Boroniówka, w której poznamy zasady działania wodnego mły-
na i tartaku. Na zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbasek. Istnieje możliwość 
dokupienia warsztatów kulinarnych: „warsztaty ciasteczkowe” - 22 zł lub „warsz-
taty pierogowe” - 26 zł (2 warsztaty łączone – 37 zł)

SP3/4 - SZKOŁA PRZETRWANIA
Podczas wycieczki nauczymy się jak przetrwać w nawet najbardziej skrajnych 
warunkach. Zwiedzimy Jaskinię Nietoperzową z przewodnikiem. Zdobędziemy 
umiejętności korzystania z map, kompasów, wyznaczania azymutu, poznamy 
techniki  wykonania przydatnych w terenie narzędzi z rożnych dostępnych mate-
riałów. Podążając szlakiem turystycznym przez Dolinkę Będkowską zbudujemy 
zegar słoneczny, wędki do łowienia ryb oraz  nauczymy się prawidłowo przewi-
dywać pogodę, a znajomość zjawisk atmosferycznych pozwoli nam uniknąć po-
godowych niespodzianek. Poznamy wiele gadżetów survivalowych, poćwiczymy 
celność, spryt, cierpliwość oraz orientację w terenie. Wszystkie poznane umie-
jętności pozwolą nam przeżyć Niezapomnianą Przygodę. Wycieczkę zakończymy 
ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.

Wycieczki Jednodniowe MAŁOPOLSKIE 

fot: Mateusz Rozmus



10

SP3/5 - SZARE KOMÓRKI W AKCJI 
Wizyta w Jaskini Nietoperzowej pomoże zrozumieć nam procesy krasowe oraz 
wyobrazić sobie, jak wygląda życie w ciemnej jaskini. Następnie nauczymy się 
korzystać z mapy i rozpoznawać kierunki świata w terenie oraz kodować i rozszy-
frowywać wiadomości. Spakujemy plecak prawdziwego turysty i opowiemy sobie 
o zasadach poruszania się w terenie. Podzieleni na dwa zespoły weźmiemy udział 
w grze terenowej po Dolinie Będkowskiej. Poszukując ukrytych monet i wykonu-
jąc ciekawe zadania na trasie, postaramy się znaleźć ukryty skarb. Walkie-talkie, 
które wykorzystamy w zabawie, pozwolą nam wspólnie komunikować się pod-
czas podchodów. Dla każdego uczestnika pamiątkowa odznaka „Super Detek-
tywa”. Zabawę zakończymy ogniskiem z kiełbaskami oraz zabawą w kalambury.

SP3/6 - EKOWARSZTATY W WODNYCH OGRODACH 
Podczas pobytu w „Wodnych Ogrodach” oddalonych od Kościoła Mariackiego tylko  
o 25 km, poznamy tradycyjny chów zwierząt i dawne metody uprawy roślin. Nauczymy 
się robić przetwory z warzyw i owoców, a także poznamy tajniki zawodu rybaka. Na 
zakończenie spróbujemy sił w konkurencjach i zabawach sportowych na rozległym 
terenie zielonym z trzema placami zabaw i ogrodzonymi stawami. 
Posiłek płatny dodatkowo: I - naleśniki z serem lub dżemem + kompot (6 zł), 
II - pierogi + kompot (6 zł), III - kiełbaska z grilla + kompot (6 zł), zupa (pomi-
dorowa lub rosół) - 4 zł. 

SP3/7 - WARSZTATY INTEGRACYJNE „PIRACKA WYSPA” 
W GOSPODARSTWIE WODNE OGRODY 

Podczas wycieczki do gospodarstwa „Wodne Ogrody” (oddalonego od Kościo-
ła Mariackiego tylko o 25 km), weźmiemy udział w warsztatach przygotowanych  
w oparciu o XVII-wieczną powieść łotrzykowską. Animatorzy przebrani za piratów 
przeprowadzą warsztaty mające na celu poprawę komunikacji i uwrażliwienie na 
poglądy drugiej strony. Celem jest także wykazanie wartości wzajemnej współpra-
cy oraz wypracowanie umiejętności pracy w grupie. Na zakończenie spróbujemy 
sił w konkurencjach i zabawach sportowych na rozległym zielonym terenie z trze-
ma placami zabaw i ogrodzonymi stawami. Posiłek płatny dodatkowo: I - naleśniki  
z serem lub dżemem + kompot (6 zł), II - pierogi + kompot (6 zł), III - kiełbaska  
z grilla + kompot (6 zł), zupa (pomidorowa lub rosół) - 4 zł.

SP3/8 - KOSMICZNA PODRÓŻ DO NIEPOŁOMIC
Pobyt w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach 
- zajęcia edukacyjne. Zwiedzamy miasteczko, Zamek Królewski (z zewnątrz), 
park i zabytkowy kościółek. Zajęcia w Izbie Leśnej połączone ze spacerem 
ścieżką edukacyjną przez Puszczę Niepołomicką, ponadto gry i zabawy.

66
zł

75
zł

79
zł

60
zł

Wycieczki JednodnioweMAŁOPOLSKIE 
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Wycieczki Jednodniowe MAŁOPOLSKIE 

SP3/9 - DZIEŃ NA WSI 
Podczas wycieczki poznamy ekologiczne produkty: mąkę, mleko, śmieta-
nę i miód, z których każdy samodzielnie upiecze chleb, wspólnie zrobimy 
ser oraz masło. Odwiedzimy także zagrodę i nakarmimy jej mieszkańców.  
Na koniec udamy się wozami konnymi na przejażdżkę po okolicznym lesie.  
W programie na uczestników czeka wiele gier, zabaw, słodki poczęstunek 
oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek lub naleśniki „na słodko”.

SP3/10 - WSZYSTKO O JABŁKACH I... ŻYCIU NA WSI 
Poznamy historię dworu w Komornikach, udamy się na spacer po sadzie, w którym 
poznamy różne gatunki jabłek. Dowiemy się co można przyrządzić z najpopular-
niejszego polskiego owocu. Następnie przejedziemy wozami konnymi do pobliskie-
go gospodarstwa, w którym podczas warsztatów samodzielnie wypieczemy chleb, 
zrobimy także masło i ser. Sprawdzimy, jakie zwierzątka zamieszkują zagrodę.  
Na zakończenie spróbujemy jazdy na kucyku. Cena zawiera posiłek - ognisko  
z pieczeniem kiełbasek lub naleśniki „na słodko”.

SP3/11 - DOBCZYCE - HISTORIA, KULTURA I TECHNIKA 
Spacer przez królewskie miasteczko - Dobczyce, zwiedzanie z przewodnikiem 
ruin średniowiecznego zamku. Spotkanie z etnografią regionu, wizyta w cieka-
wym skansenie – m.in. „Karczma na Zbóju”, „Izba Cechów” oraz „Dom Pogrze-
bowy”. Poznajemy zasady funkcjonowania zapory na rzece Rabie. Na zakończenie 
słodki poczęstunek i dobczyckie zgadywanki.

SP3/12 - TAJEMNICE SKAMIENIAŁEGO MIASTA 
Przejdziemy szlakiem „Skamieniałego Miasta”, poznamy tajemnicze podania 
i legendy zamknięte w kamiennych obeliskach. Odpoczniemy w gospodar-
stwie, poznając jego mieszkańców. Weźmiemy udział w zajęciach pieczenia 
podpłomyków oraz spróbujemy herbaty wg. tajemniczego przepisu gospodyni. 
Gry i zabawy będą dopełnieniem ciekawie spędzonego dnia.

SP3/13 - NOWY WIŚNICZ - NA ZAMKU U KMITÓW I LUBOMIRSKICH
Dziś dowód osobisty identyfikuje nas z daną rodziną, dawniej to herb stanowił 
symbol rodu lub miasta. Podczas zwiedzania zamku dowiemy się czym jest herb, 
poznamy najsłynniejsze herby rodów i miast oraz symbolikę z nimi związaną. 
Podczas warsztatów plastycznych stworzymy swój własny herb.

SP3/14 - BRZESKO - RANCZO PASJA
Rekreacyjne Rancho dla małych i dużych. Proponowane atrakcje: 5 dmuchań-
ców, suchy basen z 100 000 piłeczkami, zakręcona zjeżdżalnia, dom zabaw, tram-
polina, tor przeszkód, tor łuczniczy, tory do jazdy na quadach i buggy, 15 metrowa 
wieża wspinaczkowa, strzelnica z broni pneumatycznej, przejażdżki na koniach, 
trasa do biegów terenowych, kulomiotnia, boisko do siatkówki plażowej, pole do 
paintball’a.

59
zł

75
zł

79
zł

79
zł

58
zł

84
zł
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SP3/15 - KOPALNIA SOLI W WIELICZCE
Pakiet podstawowy: odwiedzimy najbardziej znaną Kopalnię Soli. Cena zawiera: 
transport, opiekę pilota wycieczki oraz ubezpieczenie. Do powyższej kwoty doli-
czyć należy koszt biletu wstępu na wybraną trasę turystyczną:

• TRASA TURYSTYCZNA 
Najbardziej znana trasa w wielickiej kopalni uwzględniająca zwiedzanie Ka-
plicy Św. Kingi. Przeznaczona dla grup od przedszkola wzwyż, pobyt pod zie-
mią – około 3 godziny.

• TRASA GÓRNICZA 
Położona jest z dala od klasycznej Trasy Turystycznej, zwiedzanie ma formę 
pełnej przygód wyprawy, podczas której uczniowie poznają kopalnię i pracę 
górników „od kuchni”. Przeznaczona dla osób, które ukończyły 10 rok życia, 
pobyt pod ziemią – około 3 godziny.

• ŚLADAMI LEGEND WIELICKIEJ KOPALNI 
Podczas zwiedzania trasy turystycznej będziemy musieli zmierzyć się z wielo-
ma zadaniami wzorowanymi na tradycyjnych pracach górniczych, poznamy tak-
że historię, legendy i obyczaje wielickich górników. Program przeznaczony dla 
klas IV – VI, czas trwania 3 – 3,5 godziny.

• ODKRYWAMY SOLILANDIĘ 
Podczas pełnej przygód wędrówki, wykorzystując mapy i latarki, poznamy 
krainę Solilandii. Na zakończenie spotkamy się ze Skarbnikiem, który pod-
sumuje dokonania grupy i wręczy pamiątkowe dyplomy. Nie zabraknie także 
czasu na gry i zabawy w towarzystwie Soliludka. Program dedykowany dla 
przedszkoli i klas I- III, czas trwania około 2,5 godziny.

• ZOSTAŃ EKSPLORATOREM KOPALNIANYCH GŁĘBIN 
Interaktywne zwiedzanie trasy turystycznej, podczas którego poznamy górnicze 
tradycje i ciekawostki, a także zagadnienia z historii, geografii i geologii. Pro-
gram przeznaczony dla gimnazjów i liceów, czas trwania 2,5 – 3 godziny.

Wszystkie powyższe programy połączyć można z pobytem nocnym. Transport 
autokarem lub pociągiem. Zapraszamy do kontaktu!

SP3/16 - KOPALNIA SOLI W BOCHNI  
Pakiet podstawowy: wycieczka do Kopalni Soli w Bochni. Cena zawiera: trans-
port, opiekę pilota wycieczki oraz ubezpieczenie. Do powyższej kwoty doliczyć 
należy koszt biletu wstępu na wybraną trasę turystyczną:

• TRASA TURYSTYCZNA 
Zwiedzanie trasy turystycznej. Rabat 4 zł w miesiącach I, II, III, XI, XII. Trasa 
przeznaczona dla dzieci od zerówki wzwyż.

• ZAGADKOWA KOPALNIA 
W zwiedzaniu trasy turystycznej pomocna będzie „Wielka Księga Podziem-
nych Zagadek”, która uzupełniona przez nas zostanie o kolejne zadania. Rabat 
10 zł w miesiącach I, II, III, XI, XII. Trasa przeznaczona dla dzieci z zerówek  
i klas I – III, czas trwania około 4 godziny.

• ŚLADAMI PRACY GÓRNIKA 
Naszym przewodnikiem zostanie średniowieczny górnik, który opowie o historii 
wydobycia soli. Rabat 10 zł w miesiącach I, II, III, XI, XII. Program przeznaczony 
dla klas I – III, czas trwania około 4 godziny.

45
zł

+26
zł

+26
zł

+39
zł

+39
zł

+39
zł

+26
zł

+40
zł

+40
zł

47
zł
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83
zł

64
zł

78
zł

87
zł

103
zł

48
zł

Wycieczki Jednodniowe MAŁOPOLSKIE 

• KRÓLESTWO SKARBNIKA 
Pełna przygód wyprawa podziemna, która doprowadzi nas do odkrycia skarbu! 
Po drodze poznamy Bocheńskiego Skarbnika! Rabat 10 zł w miesiącach I, II, III, 
XI, XII. Program przeznaczony dla klas I – III, czas trwania około 4 godziny.

• DAR KSIĘŻNEJ KINGI 
Zwiedzając kopalnię, poznamy Św. Kingę, która opowie nam o historii tego 
miejsca i podziemnej pracy górników. Rabat 10 zł w miesiącach I, II, III, XI, XII. 
Program przeznaczony dla klas IV – VI, czas trwania około 4 godziny.

• KRÓLEWSKA KOPALNIA 
Podczas spotkania z Królem Kazimierzem poznamy historię, geografię oraz 
zasady ekonomii, dowiemy się także dlaczego sól nazywana była białym zło-
tem oraz co regulowało życie w średniowiecznej Polsce. Rabat 10 zł w miesią-
cach I, II, III, XI, XII. Program przeznaczony dla klas IV – VI, czas trwania około 
4 godziny.

Wszystkie powyższe programy połączyć można z pobytem nocnym. Transport 
autokarem lub pociągiem. Zapraszamy do kontaktu!

SP3/17 - CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU BOREK 
+ MUZEUM MOTYLI

Wizyta w Centrum Aktywnego Wypoczynku BOREK, podczas której weźmiemy 
udział w zajęciach (do wyboru) „Wielka wyprawa solnym szlakiem” lub „Tajemnice 
świata pryrody”. Na zakończenie zwiedzimy Muzeum Motyli w Bochni - największa 
w Polsce ekspozycja motyli z całego świata.

SP3/18 - WYGIEŁZÓW - W ŚWIECIE DAWNEGO RZEMIOSŁA 
Kultura Krakowiaków Zachodnich, ich obrzędowość i zwyczaje ukazane przez 
pryzmat zajęć edukacyjnych przybliżających tę ciekawą tematykę. Zajęcia  
do wyboru, za dodatkową opłatą, zgodną z cennikiem nadwiślańskiego Parku  
Etnograficznego: „Nie święci garnki lepią”, „Strój krakowski”, ”W szkole  
naszych dziadków”. Zwiedzanie Parku etnograficznego w Wygiełzowie. Pobyt 
zakończony konkursem oraz ogniskiem z kiełbaskami.

SP3/19 - PORĘBA ŻEGOTY - U RZEŹBIARZA 
Zwiedzimy galerię ginących zawodów. Malujemy drewniane kwiaty, które uczestnicy  
zabiorą do domu. Weźmiemy udział w pokazie rzeźby (uczestnicy zapoznają się  
z techniką i stosowanymi narzędziami). Wspólnie zrobiona płaskorzeźba przez  
klasę jest zabierana do szkoły jako pamiątka. Dodatkowo można spróbować swoich 
sił w obsługiwaniu koła garncarskiego. Po nauce czas na rekreację, w programie: 
strzelanie z łuku, gry i zabawy oraz ognisko z kiełbaskami.

SP3/20 - ZATORLAND – EDUKACJA I ZABAWA
Pakiet obejmuje: wstęp do Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Mitologii, 
Parku owadów, Parku Bajek i Wodnych Stworzeń, seans w kinie 5D, zwiedzanie 
domu do góry nogami w cenie pakietu, możliwość wielokrotnego skorzystania 
ze wszystkich atrakcji znajdujących się na terenie lunaparku (z wyjątkiem urzą-
dzeń uruchamianych za pomocą monet i żetonów).

SP3/21 - INWAŁD - 5 PARKÓW W JEDNYM MIEJSCU
Pakiet 5 Parków: Park Miniatur, Dinolandia, Warownia Średniowieczna, Ogród 
Jana Pawła II, Kucyk Mini ZOO.

SP3/22 - ENERGYLANDIA
Wizyta w największym i najnowocześniejszym parku rozrywki w Małopolsce. Kil-
kugodzinna zabawa na 57 różnych atrakcjach. Cena nie zawiera biletów wstępu.

+40
zł

+40
zł

+40
zł
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82
zł

62
zł

67
zł

45
zł

73
zł

69
zł

89
zł

SP3/23 - ZABIERZÓW - ROGATE RANCZO
Gospodarstwo agroturystyczne, w którym możemy przenieść się w świat dzikiego 
zachodu. Na miejscu przygotowanych jest wiele atrakcji: Mini-ZOO, Wizyta w Wiosce  
Indiańskiej, a tam rzut lassem na bizonie rogi, wyścig na kilkuosobowych czejeńskich  
nartach, ujeżdżanie drewnianego mustanga, strzelanie z łuku, opowieść o życiu  
Indian. Warsztaty manualne - tworzenie amuletu w typowym tipi. Posiłek: naleśniki 
z serem/owocami lub kiełbaska z grilla.

SP3/24 - OŚWIĘCIM – AUSCHWITZ – BIRKENAU
Zwiedzamy z przewodnikiem dwie części zachowanego Obozu Koncentracyjnego 
Auschwitz I i Auschwitz II - Birkenau. Wizyta z przewodnikiem oraz projekcja filmu 
dokumentalnego pozwoli lepiej zrozumieć to unikatowe miejsce ludzkiej tragedii. 
Cena zawiera obowiązkowe słuchawki dla każdego uczestnika.

SP3/25 - SZLAK PAPIESKI
Wycieczka do miejsc bliskich sercu Jana Pawła II. Kalwaria Zebrzydowska – 
Sanktuarium Bernardynów, spacer dróżkami kalwaryjskimi, będących miejscem 
wielkich misteriów pasyjnych. Wadowice – trasa śladami Ojca Świętego: Dom 
Rodzinny, Bazylika Ofiarowania Najświętszej Marii Panny. Kremówki papieskie 
dla każdego!

SP3/26 - RABKA 
Wycieczka z pilotem – animatorem do Rabki, spacer po Parku, tężnie solankowe, 
atrakcje do wyboru:

• Chabówka 5 zł • Muzeum W. Orkana 7 zł
• Garncarz 5 zł • Teatr Rabcio 15 zł
• Rabkoland 24 zł • ognisko z pieczeniem kiełbasek 10 zł

SP3/27 - RABKA - GÓRSKA WYPRAWA NA MACIEJOWĄ 
Zwiedzanie Muzeum im. Władysława Orkana, spacer po Paru Zdrojowym, wyj-
ście szlakiem na Maciejową. Wycieczkę zakończymy ogniskiem z pieczeniem 
kiełbasek.

SP3/28 - PĘTLA BESKIDZKA 
Odwiedzamy ośrodki twórczości ludowej; Koniaków – słynną Galerię Koronek 
oraz Istebną – Chata Kawuloka. Poznajemy instrumenty pasterskie, a także fra-
pujące sprzęty z życia codziennego. Wizyta w Wiśle - przechadzka po uzdrowisku, 
Galeria trofeów Adama Małysza, skocznia, Zamek Prezydencki (z zewnątrz). Wy-
cieczkę zakończy konkurs na najbardziej fantazyjną wycinankę.

SP3/29 - ZAWOJA - ZDOBYWAMY KORONĘ ZIEMI
Historyczny obraz polskiej Orawy ukazany poprzez całokształt kultury regio-
nu. Zajęcia edukacyjne w Orawskim Parku Etnograficznym. Tematyka zajęć do 
wyboru, za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem Orawskiego Parku Etnogra-
ficznego: „Orawskie zabawki szmaciane”, „Od ziarna do chleba”, „Malarstwo na 
szkle”, „Len – podstawowy surowiec Orawy”, „Ozdoby z bibuły”. Zwiedzanie Cen-
trum Górskiego Korona Ziemi w Zawoi, w którym poznamy historię himalaizmu, 
a także zapoznamy się z przyrodą najwyższych gór świata. Zwiedzanie w formie 
interaktywnej gry z użyciem tabletów.

Wycieczki JednodnioweMAŁOPOLSKIE 
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SP3/30 - SZCZAWNICA - PIENINY W PIGUŁCE 
Spacer przez uzdrowisko – park zdrojowy, możliwość degustacji leczni-
czych wód. Wyjazd kolejką linową na Palenicę - „Traperski posiłek z widokiem  
na Pieniny i Beskid Sądecki”, zejście szlakiem. Piesza wędrówka Wąwozem Ho-
mole oraz gry i zabawy na szlaku.

SP3/31 - NIEDZICA - W POSZUKIWANIU ZAGINIONEGO SKARBU
Spotkanie z legendą o Brunhildzie – gra terenowa pt. „W Poszukiwaniu Zagi-
nionego Skarbu”. Wyprawa na zaporę, by zobaczyć malowidło 3D, quiz wiedzy 
o historii zamku – skrzynia z nagrodami dla zwycięzców, a na zakończenie, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek. Rejs po jeziorze płatny dodatkowo (ok. 10 zł).

SP3/32 - ZAKOPANE - ZIMOWA STOLICA POLSKI 
Wjedziemy kolejką na Gubałówkę, zejście szlakiem. Spacer przez miasteczko, 
Wielka Krokiew – miejsce zwycięstw Adama Małysza. Odwiedzimy zabytkowy 
cmentarz na Pęksowym Brzyzku oraz zwiedzimy Muzeum Tatrzańskie.

SP3/33 - ZAKOPANE - GÓRSKA WYPRAWA
Piesza wędrówka z przewodnikiem górskim do wybranej doliny w Tatrach.  
W muzeum przyrodniczym poszerzymy naszą wiedzę z zakresu przyrody Tatr. 
Spacer przez miasteczko - najważniejsze miejsca i zabytki Zakopanego.

SP3/34 - KRYNICA ZDRÓJ 
Zwiedzając Perłę Sądeckich Uzdrowisk, spróbujemy wód mineralnych prosto 
ze źródła. Wyjedziemy na Górę Parkową (zejście szlakiem), odwiedzimy także 
Muzeum Zabawek i pomnik Nikifora. W Pasiece Barć spróbujemy naturalnego 
miodu oraz poznamy życie społeczności pszczelej w tutejszych ulach. Możliwość 
organizacji ogniska z pieczeniem kiełbasek za dodatkową opłatą.

SP3/35 - TAJEMNICE ROPY NAFTOWEJ I MAZIARSTWA  
Wycieczka do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce położo-
nego na terenie czynnej kopalni ropy naftowej. Poznamy historię wydobycia ropy 
naftowej w Polsce, zobaczymy kopalinę w naturalnym stanie, a także szyby naf-
towe oraz warsztaty wydobywające ropę. Na zakończenie udamy się do Zagrody 
Maziarskiej w Łosiach, gdzie weźmiemy udział w warsztatach przybliżających 
kulturę łemkowszczyzny i maziarstwa (temat do wyboru).

fot. Mateusz Rozmus
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SP3/36 - PACANÓW – CENTRUM BAJKI
Odwiedzając Europejskie Centrum Bajki, zwiedzimy z przewodnikiem multime-
dialna wystawę prezentującą świat bajek i magii. Podróż przez baśniową krainę 
urozmaici nam Czerwony Kapturek oraz Królewna Śnieżka. Zaczarowany świat 
bajek sprawi, że tajemnicza fikcja stanie się choć na chwilę rzeczywistością. 
Na zakończenie spróbujemy policzyć wszystkie Koziołki Matołki w Pacanowie. 
Seans w Kinie Szkatułka (płatny dodatkowo 3 zł) lub spektakl Małego Teatru 
(płatny dodatkowo 6 zł).

SP3/37 - ŚWIĘTOKRZYSKIE CZAROWNICE
Zdobędziemy najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, odwiedzimy Klasztor 
Misjonarzy Oblatów (katakumby, „szlachecka mumia” Jeremiego Wiśnio-
wieckiego). Wycieczkę zakończymy w Babyjagowie gdzie posłuchamy legend 
o świętokrzyskich czarownicach i biesach, weźmiemy udział w  konkursie na 
najbardziej rozczochrane straszydło i diaboliczny make up oraz poznamy moc 
magicznego ognia. Każdy z uczestników zostanie ugoszczony słodkościami  
i „magiczną” herbatką.

SP3/38 - ŚREDNIOWIECZNY GALIMATIAS 
Spacer po średniowiecznym miasteczku Chęciny, projekcja filmu o atrakcjach tu-
rystycznych regionu we wnętrzach zabytkowej, XVI wiecznej kamienicy. Wejście 
na wzgórze zamkowe drogą mnicha, zwiedzanie ruin zamku królewskiego, w któ-
rych zobaczymy m.in. skarbiec, lochy, a po pokonaniu ponad stu schodów będzie-
my podziwiać piękną panoramę z wieży zamkowej.  Odwiedzimy Gród Pędzików, 
weźmiemy udział w niesamowitej lekcji historii prowadzonej przez niezwykłych 
ludzi. Zobaczymy tam m.in. drewniany zamek, wioskę rycerską, średniowieczną 
kuźnię, łaźnię i wiele innych ciekawych miejsc. Na zakończenie spotkamy się przy 
palenisku by posilić się kiełbaską z grilla.

SP3/39 - NIE TAKA NAUKA STRASZNA 
Wizyta w Centrum Naukowym Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim, 
zwiedzanie interaktywnej wystawy, z której dowiemy się jak funkcjonuje 
ludzki organizm (Istnieje możliwość dokupienia warsztatów – zgodnie z cen-
nikiem). Następnie odwiedzimy Dwór Starostów Chęcińskich, aby spotkać 
się z prawdziwym szlachcicem, który pokaże nam ogród włoski – według 
przekazów odpoczywał w nim król Jan III Sobieski po wiktorii wiedeńskiej. 
Na zakończenie zwiedzimy ruiny Zamku w Chęcinach. 

Wycieczki JednodnioweWycieczki JednodnioweŚWIĘTOKRZYSKIE

fot. Jacek Robak
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SP3/40 - ŚWIĘTOKRZYSKA GOŚCINNOŚĆ 
Wejście szlakiem turystycznym na Górę Miedziankę nazywaną świętokrzyskim 
Giewontem. Na stokach góry utworzono rezerwat przyrody, gdzie jeszcze do nie-
dawna funkcjonowały kopalnie miedzi i srebra. Wizyta w Ostoi Dworskiej w Leśnicy  
w gościnie u chłopa świętokrzyskiego. Zwiedzanie izby regionalnej połączone  
z lekcją, podczas której poznamy obyczaje mieszkańców wsi świętokrzyskich.  
Zajęcia połączone z warsztatami plastycznymi, grami, zabawami, degustacją  
produktów regionalnych i wspólnym ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.

SP3/41 - W KRAINIE LEGEND ŚWIĘTOKRZYSKICH 
Klasztor świętej Katarzyny – a w nim  niezwykłe źródełko świętego Franciszka, 
które nigdy nie zamarza, a temperatura wody przez cały rok utrzymuję się taka 
sama. Wizyta w muzeum minerałów i skamieniałości.  Zwiedzanie zabytkowej 
chaty w Kakoninie i poszukiwanie legendarnej lipy. Odwiedziny w Osadzie Śre-
dniowiecznej, po której oprowadzi nas prawdziwa świętokrzyska czarownica. 
Wizyta połączona z osadową grą terenową. 

SP3/42 - ŁYSOGÓRY
Przygodę zaczniemy w parku miniatur w Krajnie, gdzie zobaczymy zabytki z całego 
świata w nieco mniejszej skali. Następnie udamy się do Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego, by pospacerować po puszczy jodłowej oraz odwiedzić źródełko św. 
Franciszka. Później drogą królewską wejdziemy na Święty Krzyż i zwiedzimy zabu-
dowania klasztorne wraz z muzeum misyjnym i przyrodniczym.

SP3/43 - POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI
Zwiedzanie Muzeum Zegarów w Jędrzejowie, połączone z lekcją muzealną pt. „Sło-
neczny pomiar czasu”. Muzeum Wsi Kieleckiej – odwiedziny w parku etnograficznym, 
w którym będziemy mieli okazję poczuć się jak mieszkańcy wsi kieleckich z okresu 
XVII - XX wieku. Zwiedzanie połączyć można z warsztatami tradycyjnego garncar-
stwa ludowego lub z zajęciami interaktywnymi pt. „Dawne gry i zabawy ludowe” 
(płatne dodatkowo). 

SP3/44 - ŻYCIE W GŁĘBINACH 
„Spotkanie z Bartkiem” – najstarszym dębem w świętokrzyskim. Następnie odwie-
dzimy najnowsze polskie oceanarium – zobaczymy jak wygląda życie w głębinach. 
Nie zabraknie koników morskich, złotych rybek, rekinów i innych mniejszych ryb 
drapieżnych. Po zwiedzeniu oceanarium wyjdziemy na ląd w miejscu, gdzie zaczęło 
się życie – Rezerwat Zachełmie – zobaczymy ślady tetrapoda. 

SP3/45 - USZCZKNĄĆ KAWAŁEK RAJU 
Zwiedzanie Jaskini Raj – jednej z najpiękniejszych jaskiń krasowych w Polsce. 
We wnętrzu spotkamy się z Neandertalczykiem, który zamieszkiwał tę jaskinię 
przed wiekami. Po wizycie w Raju, przeniesiemy się do czasów średniowiecza, 
by zwiedzić zamek w Chęcinach.

fot. Jacek Robak
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SP3/46 - NA SZLAKU STAROŻYTNEGO HUTNICTWA  
Zwiedzanie Centrum Kulturowo Archeologicznego w Nowej Słupi, w którym zoba-
czymy wioskę rzymską i germańską – zwiedzanie w formie questingu. Możliwość 
udziału w warsztatach tematycznych za dodatkową opłatą. Pomnik Świętokrzyskie-
go Pielgrzyma –  wejście drogą królewską na Święty Krzyż. Zwiedzanie najstarszego 
polskiego sanktuarium, muzeum misyjnego oraz krypt. Wejście na platformę wido-
kową na gołoborzach, zejście do Huty Szklanej.

SP3/47 - NAUKA PRZEZ ZABAWĘ 
Wizyta w Ptasim Azylu w Ostrowie połączona z prelekcją i oglądaniem „mieszkań-
ców” schroniska. Po lekcji przyrody, czas na lekcję historii w Grodzie Pędzików – nie-
zwykłym miejscu, w którym poznamy obyczaje polskiego rycerstwa. Na zakończenie 
wspólne ognisko z kiełbaskami.

SP3/48 - ŚWIĘTOKRZYSKI SZLAK LITERACKI 
Podróż po świętokrzyskim szlaku literackim zaczniemy w jędrzejowskim Klasztorze 
Ojców Cystersów, aby w zabytkowych wnętrzach poznać osobę kronikarza Mistrza 
Wincentego Kadłubka. Następnie udamy się do Kielc, aby zobaczyć gdzie chodził do 
szkoły Stefan Żeromski. Wycieczkę zakończymy w Oblęgorku, aby zwiedzić pałacyk 
Henryka Sienkiewicza.

SP3/49 - SZLAKIEM PISARZY POLSKICH 
Wędrówka po miejscach, gdzie żyli i tworzyli wielcy artyści: Mikołaj Rej, Henryk 
Sienkiewicz, Stefan Żeromski. Odwiedzimy Nagłowice, Oblęgorek, Ciekoty. Wyciecz-
kę zakończy konkurs na rapowaną „literaturę”.

SP3/50 - ŚLADAMI STEFANA ŻEROMSKIEGO 
Kielce – Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. Ciekoty – Centrum edukacji 
Szklany Dom – Dworek Żeromskiego. Spacer na Górę Radostową, którą pisarz nazy-
wał „Górą Domową”. Święta Katarzyna - zespół klasztorny bernardynek, Kapliczka 
cmentarna, zwana Kapliczką Żeromskiego.

SP3/51 - ŚWIĘTOKRZYSKI SZTETL - ŚLADAMI BRACI ABRAHAMA 
Wizyta w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym w Chmielniku, gdzie we wnętrzu 
starej synagogi poznamy historię, zwyczaje, kulturę i losy świętokrzyskich 
Żydów. Zwiedzanie połączone jest z warsztatami kulinarnymi kuchni żydow-
skiej. Następnie przejedziemy do Szydłowa – obejrzymy średniowieczne mia-
sto otoczone oryginalnymi murami.

SP3/52 - W STOLICY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Spacer po Kielcach z wizytą w Muzeum Historii Kielc. Przejdziemy najdłuższym 
kieleckim deptakiem, obejrzymy bazylikę kielecką, Pałac Biskupów Krakowskich 
(z zewnątrz) i ogród włoski. Wizyta w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej 
połączona z warsztatami historycznymi, spacer po parku miejskim i kieleckiej 
alei sław, na zakończenie odwiedzimy rezerwat przyrody Kadzielnia. 

SP3/53 - ENERGETYCZNE KIELCE
Wizyta w Energetycznym Centrum Nauki, w którym w interaktywny sposób 
będziemy mogli poznać zasady fizyki związane z energią. Zwiedzanie połą-
czone z warsztatami, łamigłówkami i seansem w kinie 3D. Na zakończenie 
zwiedzimy kieleckie Muzeum Zabawek i Zabawy.

Wycieczki JednodnioweŚWIĘTOKRZYSKIE
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SP3/54 - KIELECKA ZABAWA
Odwiedzimy kielecki Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”, weźmiemy udział w przedsta-
wieniu teatralnym (widowisko zależne od repertuaru). Zwiedzimy oraz weźmiemy 
udział w warsztatach w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Na zakończenie 
przeniesiemy się do najsłodszego miejsca w Kielcach – Manufaktury Karmelu, tam 
sami będziemy mogli wykonać słodkie pyszności.

SP3/55 - ŚWIĘTOKRZYSKIE ZAMKI I PAŁACE
Poznamy zabytkowe miasteczko Szydłów z zachowanym średniowiecznym ukła-
dem ulic, murami obronnymi, bramą wjazdową, zabytkowymi kościołami, zam-
kiem, skarbczykiem i synagogą. Odwiedzimy Zespół Pałacowo - Parkowy w Kuro-
zwękach, gdzie zwiedzimy pałac, podziemia i lochy.  Obejrzymy także mini zoo oraz 
Bizon Safari – jedną z największych hodowli bizona amerykańskiego w Polsce. 
Na zakończenie pojedziemy do Ujazdu na Zamek Krzyżtopór – największy zamek 
XVIII-wiecznej Polski, nazywany architektonicznym kalendarzem.

SP3/56 - SANDOMIERZ - MIASTO KRÓLEWSKIE
Przejdziemy wąwozem lessowym Królowej Jadwigi, zwiedzimy romański kościół 
św. Jakuba, przejdziemy przez Ucho Igielne na teren zabytkowego miasta kró-
lewskiego. Następnie odbędziemy spacer po Rynku, zwiedzimy podziemną trasę 
turystyczna, Bramę Opatowską (punkt widokowy), Zbrojownię Rycerską i Kate-
drę Sandomierską. Z zewnątrz obejrzymy - Collegium Gostomianum, Dom Dłu-
gosza oraz Zamek Królewski.

SP3/57 - SANDOMIERZ – ŚLADAMI OJCA MATEUSZA 
Wycieczka obejmuje miejsca, w których realizowano ujęcia do serialu „Ojciec Ma-
teusz” wraz z opowieściami o kulisach powstawania serialu. Zwiedzanie z prze-
wodnikiem: Zamek - dziedziniec, Bazylika Katedralna, Dom Długosza (z zewnątrz), 
Zbrojownia, Rynek, Ratusz (z zewnątrz), Kamienice, Podziemna Trasa, Brama Opa-
towska (z zewnątrz), Dodatkowo możliwość odbycia rejsu stateczkiem po Wiśle.

ŚLĄSKIE 

SP3/58 - CHORZÓW - ZOO POD GWIAZDAMI 
Poznajemy zwierzęta w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, seans pod gwieździstym 
niebem w najstarszym w Polsce Planetarium, tajemnice Obserwatorium. Konkurs 
pt. „Znawcy nieba i ziemi”. Na zakończenie - Stadion Śląski (z zewnątrz).

SP3/59 - CHORZÓW - DZIEŃ MŁODEGO NAUKOWCA 
Zajęcia dydaktyczne w stacji Klimatologicznej – spotkanie z meteorologiem, seans 
w Planetarium i wizyta w Obserwatorium Astronomicznym. Konkurs na Młodego 
Znawcę Nieba. Na zakończenie - Stadion Śląski (z zewnątrz).
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SP3/60 - TARNOWSKIE GÓRY - MUZEUM CHLEBA W RADZIONKOWIE 
+ KOPALNIA LUB SZTOLNIA 

Wyprawa do Muzeum Chleba w Radzionkowie, podczas której poznamy sekre-
ty wyrobu wyśmienitego pieczywa, a w trakcie warsztatów każdy uczestnik zrobi 
własną bułeczkę. Zwiedzanie Kopalni Srebra lub Sztolni Czarnego Pstrąga.

SP3/61 - CZĘSTOCHOWA  
Zwiedzamy jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych: zespół Klasztor-
ny Paulinów na Jasnej Górze. Z przewodnikiem odwiedzimy Kaplicę Matki Bożej, 
Bazylikę, Salę Rycerską, Arsenał oraz Skarbiec. Wejdziemy później na Wieżę Ja-
snogórską aby podziwiać panoramę miasta. 

SP3/62 - OGRODZIENIEC - HISTORIA I ZABAWA
Szalona zabawa w Parku Rozrywki Ogrodzieniec. Zobaczymy Park Miniatur, Park 
Doświadczeń Fizycznych, Dom Strachów, a także Park Rozrywki (dla każdego 
uczestnika 1 zjazd na zakręconym torze saneczkowym gratis). Podczas korzy-
stania z atrakcji Parku wykorzystamy karty pracy, które uczynią naszą wizytę 
jeszcze ciekawszą. Wiele rebusów i zabawnych zagadek sprawi, że wycieczka ta 
będzie niezapomnianą przygodą dla naszych uczestników. Wycieczkę zakończy-
my wspólnymi zabawami i konkursami oraz ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.

SP3/63 - OGRODZIENIEC - NA SZLAKU ORLICH GNIAZD  
Pustynia Błędowska – geneza powstania i historie z nią związane. Malowniczy Za-
mek Ogrodzieniec – zwiedzanie z przewodnikiem. Poznajemy Szlak Orlich Gniazd – 
rekonstrukcje legendarnych zamków i warowni Jury Krakowsko-Częstochowskiej 
w Parku Miniatur. Wyprawa na Wzgórze Birów – średniowieczny gród przybliży  
początki Państwa Polskiego. Ognisko z pieczeniem kiełbasek.

SP3/64 - PSZCZYNA - W ZAMKU KSIĘŻNEJ DAISY 
Poznamy życie codzienne w pałacowych wnętrzach, zwiedzimy Muzeum Zamkowe. 
Zobaczymy zabytkowy park i starówkę, a fotografia z Księżna Daisy będzie świetną 
klasową pamiątką. Zobaczymy również Muzeum Prasy Śląskiej lub Skansen Wsi 
Pszczyńskiej.

SP3/65 - ORŁY BESKIDU ŚLĄSKIEGO  
Spacer przez górskie miasteczko (deptak, Plac Hoffa, Pomnik Ślązaczki i cze-
koladowy Adam Małysz). Z wizytą u Mistrza Świata - Galeria Trofeów Adama 
Małysza. Wizyta w Leśnym Parku Niespodzianek w Ustroniu - zobaczymy pokaz 
lotu ptaków drapieżnych i sów, zwiedzimy ścieżkę edukacyjną i Centrum Edukacji 
Przyrodniczo - leśnej, a na zakończenie pójdziemy na plac zabaw.

SP3/66 - BIELSKO BIAŁA - WIZYTA W STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH
Studio Filmów Rysunkowych – żywa prezentacja procesu produkcji filmu ani-
mowanego, dowiemy się jak scenariusz zamienia się w film, pokaz rodzimej 
produkcji. Spacer po miasteczku, odkrywamy nieznane oblicze Bielska-Białej. 
Poznajemy Beskid Śląski – wyjazd kolejką na Szyndzielnię i zejście szlakiem tu-
rystycznym.

Wycieczki JednodnioweŚLĄSKIE

93
zł

81
zł

80
zł

88
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92
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67
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zł



21

SP3/67 - ZABRZE – WIZYTA W KOPALNI GUIDO
Odkrywamy tajemnice podziemi z pomocą dobrego ducha Skarbnika. Wizyta  
w skansenie Królowej Luizy – zwiedzanie podziemnej sztolni i wyrobisk.  
Egzotarium – świat zwierząt i przyrody.

WARSZAWA

SP3/68 - WARSZAWA - PODRÓŻ PENDOLINO I JEDYNYM W POLSCE METREM 
Spotkanie z pilotem na dworcu głównym, podróż do Warszawy PKP Intercity (po-

ciąg PENDOLINO) - spotkanie z przewodnikiem na Dworcu Centralnym, zwiedza-

nie: starówka, Krakowskie Przedmieście, Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego 

Żołnierza i Park Saski, Pomnik Małego Powstańca, Zamek Królewski (z zewnątrz), 

Pałac Kultury i Nauki (z zewnątrz), Centrum Nauki Kopernik. Po mieście będziemy 

się przemieszczać pieszo oraz metrem. Powrót do Krakowa (PKP Intercity) późnym 

wieczorem. 

UWAGA - Cena nie zawiera biletu PKP Intercity - koszt biletu zgodny z cennikiem 

PKP ICC. Cena zawiera opiekę pilota wycieczki, licencjonowanego przewodnika 

miejskiego, bilet do Centrum Nauki Kopernik, przejazd metrem oraz ubezpieczenie.

Wycieczki Jednodniowe WARSZAWA

58
zł

BILET

+

101
zł
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ŚWIĘTA I OBRZĘDY

Ceny warsztatów skalkulowane zostały dla grupy minimum 20 osób płacących, 
(grupa może liczyć maksymalnie 30 osób). Warsztaty odbywać mogą się w sie-
dzibie Państwa Szkoły lub w SJO „Prymus-Linguist” (Kraków, ul. Lipska 63).
Ceny wycieczek skalkulowane zostały dla grupy minimum 40 osób płacących.

SP4/1 - ANIOŁKOWO 
Warsztat przepełniony magią i atmosferą Świąt. Podczas zajęć dzieci usłyszą hi-
storię o Aniołku i Bożonarodzeniowej Gwiazdce, poznają stare zwyczaje, wykonają 
aniołka, pomalują bombkę oraz pomogą w zrobieniu przedszkolnego kalendarza 
adwentowego, który zawierać będzie codzienne zadania-niespodzianki dla dzieci 
odmierzając czas do nadejścia Świąt. Zajęcia pozwalają twórczo i kreatywnie spę-
dzić czas w ciepłej, przedświątecznej atmosferze.

SP4/2 - ANDRZEJKI W KOPALNI SOLI W BOCHNI 
Andrzejkowe wróżby, lanie wosku i zabawa w podziemnej dyskotece to atrakcje, 
jakie czekają na uczestników 250 metrów pod ziemią. Słodki poczęstunek dla 
całej grupy. Czas trwania 3,5 godziny. Istnieje możliwość dokupienia zwiedzania 
w cenie 17 zł/os. 

SP4/3 - WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA I ANIOŁKA (grupa)
Wizyta Świętego Mikołaja i Anioła, wspólne śpiewanie kolęd, prezenty dodatko-
wo płatne. Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości grup.

SP4/4 - MALOWANIE BOMBEK CHOINKOWYCH 
Podczas prezentacji multimedialnej poznamy historię bombki choinkowej oraz 
tradycje bożonarodzeniowe z różnych zakątków świata. Każde dziecko będzie 
mogło ozdobić swoją własną bombkę choinkową (plastikową), wspólnie wyko-
namy także papierową choinkę, która ozdobi salę przedszkolną.

SP4/5 - MIKOŁAJKI W KOPALNI SOLI W BOCHNI
3,5 godzinny pobyt pod ziemią przewiduje występ artystyczny, konkursy  
z nagrodami, dyskotekę oraz spotkanie ze Świętym Mikołajem, który każdemu  
wręczy upominek.

SP4/6 - MIKOŁAJKI W KOPALNI SOLI W WIELICZCE  
Mikołajki w solnych podziemiach to wędrówka trasą turystyczną po koryta-
rzach i komorach Kopalni Soli „Wieliczka” okraszona spotkaniem ze Świętym 
Mikołajem. W programie każdy malec znajdzie coś dla siebie – odkrywanie  
tajemnic Kopalni, pyszny poczęstunek i do tego wspaniałe prezenty. Te ostatnie  
zostaną wręczone uroczyście dzieciom przez najsłynniejszego mieszkańca  
podbiegunowego koła.

Święta i Obrzędy

22
zł

75
zł

300
zł

14
zł

75
zł

75
zł



23

SP4/7 - W POSZUKIWANIU WIELKANOCNEGO KRÓLICZKA
Poznamy tradycje Świąt Wielkanocnych, wykonamy wielki kolaż składający się 
z prac Młodych Twórców. Tajemnicze wiadomości pozostawione przez Królicz-
ka wprowadzą nas w świat gier, zabaw i rebusów, a podczas wspólnej zabawy 
odnajdziemy Wielkanocny koszyczek pełen niespodzianek.

SP4/8 - ZABAWA KARNAWAŁOWA
Zabawa muzyczno – taneczna przeplatana konkursami i turniejami, wybór 
króla i królowej balu. Konkurs na strój karnawałowy. Czas trwania 120 minut, 
maksymalnie 60 osób.

Święta i Obrzędy

19
zł

30
zł

fot. Krzysztof Szkolnicki
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230
zł

200
zł

200
zł

WYCIECZKI KILKUDNIOWE
Cena za osobę biorącą udział w wycieczce została skalkulowana przy założeniu 
min. 40 uczestników płacących + 4 osoby opieki bezpłatnie.
Cena wycieczki zawiera: zakwaterowanie w ośrodku (pokoje 2,3,4,5–osobowe 
z pełnym węzłem sanitarnym), przejazd autokarem, parkingi, opiekę pilota  
i przewodników lokalnych, wyżywienie, bilety wstępu do wybranych obiektów, 
ubezpieczenie.
Każda oferta może być zmodyfikowana na Państwa życzenie tak, aby spełniała 
wymogi finansowe oraz dotyczące programu imprezy. Poniższe propozycje mogą 
również zostać wzbogacone o dodatkowe atrakcje turystyczne, ognisko, warsz-
taty tematyczne lub gry terenowe.

MAŁOPOLSKIE 

SP5/1 - PIENINY Z DUCHAMI - 2 DNI
Kościółek w Dębnie (zwiedzanie uzależnione od pogody), zamek w Czorsztynie, 
zapora Zbiornika Czorsztyńskiego, Zamek w Niedzicy – zwiedzanie połączone 
z grą edukacyjną pt. „Poszukiwanie Tajemniczej Skrzyni Brunhildy”, Szczaw-
nica - spacer przez uzdrowisko, pijalnia wód, wejście na Palenicę lub spacer 
Wąwozem Homole i zejście szlakiem. Dodatkowo możliwość wykupienia rejsu 
po zalewie Czorsztyńskim.

SP5/2 - RABKA ZDRÓJ - 2 DNI
Skansen w Chabówce, spacer przez miasto, wizyta w Muzeum Orkana. Zaba-
wy w Parku Zdrojowym, zajęcia do wyboru: spektakl w Teatrze Lalek „Rabcio”, 
warsztaty garncarskie lub malowanie na szkle. Spacer na Polczakówkę lub 
wyprawa na Maciejową. Zimą możliwość zorganizowania kuligu.

SP5/3 - ZAKOPANE – 2 DNI 
Zwiedzanie z przewodnikiem Zakopanego – wyjazd PKL na Gubałówkę, zejście 
szlakiem, Krupówki, Kościół i Cmentarz na Pęksowym Brzyzku, Wielka Krokiew, 
Olimpiada Sportowa, gry i zabawy. Istnieje możliwość zorganizowania wycieczki 
do Morskiego Oka lub Doliny Kościeliskiej (płatne dodatkowo).

Wycieczki KilkudnioweMAŁOPOLSKIE 

fot. Mateusz Rozmus

fot. Piotr Pyzik
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330
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250
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230
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250
zł

250
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250
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SP5/4 - ZAKOPANE - 3 DNI
Zwiedzanie z przewodnikiem Zakopanego – Krupówki, Kościół i Cmentarz na 
Pęksowym Brzyzku, Wielka Krokiew, Muzeum Tatrzańskie, wyjazd PKL na Gu-
bałówkę, zejście szlakiem, spacer do Doliny Chochołowskiej lub Kościeliskiej. 
Wizyta w Aqua Park Zakopane (bilet wstępu dodatkowo płatny).

SP5/5 - SĄDECCZYZNA - 2 DNI
Spacer przez Nowy Sącz, Skansen, Stary Sącz - Klasztor Klarysek, zabudowa 
rynku, Pasieka Barć, Krynica - spacer przez uzdrowisko, wyjazd na Górę Par-
kową - zejście szlakiem, pijalnia wód, Muzeum Nikifora lub Muzeum Zabawek.

SP5/6 - NA BESKIDZKIM SZLAKU - 2 DNI 
Przejazd autokarem do Rytra. Zwiedzanie ruin średniowiecznego zamku w Rytrze, 
przejście szlakiem czerwonym z Rytra do Schroniska na Hali Łabowskiej (13 km 
– około 4,5h). Śpiewogranie przy ognisku, gry i zabawy harcerskie, nocleg w schro-
nisku. Następnego dnia przejście szlakiem czerwonym przez Runek do Jaworzyny 
Krynickiej (11 km – około 3h). Zjazd kolejką gondolową do Krynicy, spacer po uzdro-
wisku, degustacja wód mineralnych, powrót do Krakowa autokarem.

SP5/7 - BESKID NISKI I SĄDECKI - 2 DNI
Zamek Kamieniec w Odrzykoniu, Iwonicz-Zdrój - uzdrowiskowa zabudowa mia-
sta, pijalnia wód mineralnych, Dukla - kościół i klasztor św. Jana z Dukli, Pałac, 
cmentarz wojenny, Skansen Kultury Łemkowskiej w Tylawie. Bóbrka - Skan-
sen Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Skansen Archeologiczny 
„Karpacka Troja” w Trzcinicy. Biecz - zwiedzanie miasta, Ratusz, dom zbója, 
fortyfikacje obronne, baszta radziecka, kolegiata pw. Bożego Ciała, cmentarz 
wojenny, Cerkwie Łemkowskie w Owczarach i Bartnem, Miasteczko Galicyjskie 
w Nowym Sączu.

SP5/8 - BESKID ŚLĄSKI I ŻYWIECKI - 2 DNI
„Góra Żar - wyjazd kolejką oraz zejście szlakiem. Żywiec - Zespół Pałacowo – 
Parkowy (z zewnątrz), Węgierska Górka - szlak Fortów, Izba Leśna, Koniaków 
-  Stolica Koronek,  Istebna - Chata Kawuloka, Wisła - wizyta w Muzeum Nar-
ciarstwa, Zamek Prezydenta RP (pod warunkiem uzyskania zgody BOR). Dodat-
kowo możliwość wykupienia rejsu po Jeziorze Żywieckim.

SP5/9 - BESKID ŚLĄSKI - 2 DNI
Węgierska Górka - Szlak Fortów, Izba Leśna. Koniaków - Stolica Koronek, 
Istebna - Chata Kawuloka, Wisła - spacer po kurorcie (park, Plac Hoffa, Po-
mnik Ślązaczki i czekoladowy Adam Małysz). Wizyta w Leśnym Parku Niespo-
dzianek w Ustroniu - zobaczymy pokaz lotu ptaków drapieżnych, zwiedzimy 
ścieżkę edukacyjną i Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej, a na zakończe-
nie skorzystamy z super atrakcji znajdujących się na placu zabaw.

Wycieczki Kilkudniowe MAŁOPOLSKIE

fot. Mateusz Rozmus
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ŚWIĘTOKRZYSKIE 
SP5/10 - ŚWIĘTOKRZYSKIE W PIGUŁCE - 2 DNI
Święta Katarzyna, zwiedzanie klasztoru sióstr Bernardynek, kapliczki Stefana 
Żeromskiego i źródełka św. Franciszka. Wejście drogą Królewską na Łysą Górę, 
zwiedzanie Sanktuarium Krzyża Świętego wraz z częścią klasztorną i muzeum 
misyjnym. Zejście do miejscowości Huta Szklana, by na kilka chwil przenieść się 
w czasie - Osada Średniowieczna. Zwiedzanie zamku królewskiego w Chęcinach, 
wizyta w Grodzie Pędzików – odtworzonym obozowisku, gdzie poznamy historię 
rycerstwa, a następnie będziemy biesiadować przy palenisku smażąc kiełbaski.

SP5/11 - W CIENIU BARTKA - 2 DNI
Zwiedzanie Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Przez kielecki rezerwat przyrody 
Kadzielnie i aleje sław przejdziemy do byłego kieleckiego więzienia gdzie będzie-
my uczestniczyć w warsztatach historycznych. Następnie pojedziemy sprawdzić 
jak się czuję świętokrzyski staruszek - dąb Bartek, a po sąsiedzku odwiedzimy 
stary kamieniołom by poszukać śladów tetrapoda. By sprawdzić jak Słowianie 
radzili sobie w średniowieczu odwiedzimy ich osadę, by następnie wyruszyć na 
szczyt Łysej Góry, gdzie zwiedzimy sanktuarium Krzyża Świętego wraz z klasz-
torem, muzeum misyjnym i przyrodniczym świętokrzyskiego parku narodowego.

SP5/12 - OD CZASU DO CZASU - 2 DNI
Zwiedzanie najstarszego w Polsce Klasztoru Ojców Cystersów w Jędrzejo-
wie. Odwiedziny w muzeum zegarów w Polsce połączone z lekcją muzealną  
pt. „Słoneczny pomiar czasu” - przeprowadzoną w ogrodzie czasu. Wizyta w Ostoi 
Dworskiej u „chłopa świętokrzyskiego”, zwiedzanie połączone z warsztatami 
edukacyjnymi, grami i zabawami. Świętokrzyski Park Narodowy, kapliczka wraz 
z źródełkiem świętego Franciszka, kapliczka Żeromskiego, klasztor sióstr Ber-
nardynek. Wejście ścieżką edukacyjną na Święty Krzyż, zwiedzanie Sanktuarium 
Relikwii Drzewa Krzyża Świętego wraz z klasztorem, kryptami i muzeum misyj-
nym. Platforma widokowa na gołoborzach, zejście szlakiem w kierunku Nowej 
Słupi do Centrum Kulturowo Archeologicznego. Interaktywne zwiedzanie wioski 
archeologicznej połączone z questingiem tematycznym.

SP5/13 - DWA DNI PEŁNE WRAŻEŃ - 2 DNI
Naszą wycieczkę zaczniemy od Oceaniki, gdzie zobaczymy jak wygląda życie w 
głębinach wodnych. Na pewno zobaczymy rekiny, kraby a nawet i złotą rybkę.  
Następnie przywitamy sie z Bartkiem - najstarszym debem świetokrzyskim 
i sprawdzimy czy na pewno jest taki sędziwy. Po lekcji przyrody wyruszymy 
zwiedzać „świat” w parku miniatur, a gdy stwierdzimy, że to za mało, resztę  
popołudnia spędzimy w parku linowym. Na zakończenie obejrzymy seans  
w kinie 6D. Aby było jeszcze bardziej niesamowicie, udamy się do Energetycznego  
Centrum Nauki w Kielcach, gdzie w interaktywny sposób nauczymy się zasad 
fizyki. Na koniec przygody wejdziemy w głąb ziemi, by zobaczyć kieleckie jaskinie.

SP5/14 - NA SZLAKU PRZYGODY - 2 DNI
Przygodę zaczniemy od zwiedzania Zespołu Pałacowego w Kurozwękach, 
gdzie zobaczymy lochy, sale balowe, część muzealną jak również wyruszymy 
na spotkanie oko w oko z bizonem amerykańskim. Następnie przeniesiemy się 
do średniowiecznego miasta Szydłów, gdzie spotkamy się z królem Kazimie-
rzem Wielkim i zbójem Szydło. Nie zabraknie zabytkowego kościółka, zamku, 
synagogi czy sali tortur. Poszukamy skarbu podczas gry terenowej. Aby po-
znać mieszkańców świętokrzyskiej ziemi odwiedzimy miasto Chmielnik, gdzie 
we wnętrzach starej synagogi poznamy kulturę żydowską, a nawet będziemy 
uczestniczyć w warsztatach kulinarnych. Pojedziemy do Jędrzejowa, a zwie-
dzając Muzeum Zegarów sprawdzimy, która jest godzina.

Wycieczki KilkudnioweŚWIĘTOKRZYSKIE



27

465
zł

445
zł

275
zł

 SP5/15 - PRZEMYSŁ ŚWIĘTOKRZYSKI - 2 DNI
Zwiedzimy Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie, połączone z pokazem produkcji 
porcelany, Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Zobaczymy wystawę 
samochodów ciężarowych produkowanych w Starachowickiej Fabryce Samocho-
dów Ciężarowych „Star”. Zwiedzimy Wielki Piec Hutniczy. Odwiedzimy również 
Klasztor Ojców Cystersów w Wąchocku z zachowanymi romańskimi wnętrzami 
klasztornymi oraz Pomnik Sołtysa - aleja żartu. Udamy się z wizytą do Muzeum 
im. Orła Białego w Skarżysku Kamiennej, jednej z największych placówek tego 
typu w Polsce, gdzie będziemy podziwiać m.in. sprzęty wojskowe, począwszy od 
czołgów,aż po samoloty. Odwiedzimy Dom Tkaczki w Bliżynie, gdzie podtrzymy-
wana jest tradycja tkacka ziemi świętokrzyskiej, posłuchamy prelekcji połączonej  
z próbą tkania na krośnie. Odwiedzimy Samsonów, gdzie zobaczymy ruiny  
Wielkiego Pieca Hutniczego, a dodatkowo przywitamy się z najstarszym święto-
krzyskim Dębem - Bartkiem.

SP5/16 - KRÓLEWSKIE MIASTO SANDOMIERZ 
ORAZ ŚWIĘTOKRZYSKA KLASYKA - 3 DNI

Sandomierz – Królewskie Miasto. Przejście wąwozem lessowym królowej Jadwi-
gi, jednym z najpiękniejszych wąwozów w Polsce. Zwiedzanie romańskiego kościoła 
św. Jakuba, przejście przez Ucho Igielne na teren zabytkowego miasta królewskie-
go. Spacer po Rynku, Podziemna Trasa Turystyczna, Brama Opatowska – dosko-
nały punkt widokowy, Zbrojownia Rycerska – możliwość przymierzania strojów  
historycznych, Katedra Sandomierska. Z zewnątrz - Collegium Gostomianum, Dom  
Długosza, Zamek Królewski. Opcjonalnie Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, perła archi-
tektury baroku, nazywany kamiennym kalendarzem. Świętokrzyski Park Narodowy, 
wejście drogą królewską z Nowej Słupi na Święty Krzyż. Zwiedzanie najstarszego 
sanktuarium w Polsce, gdzie przechowywane są relikwie drzewa krzyża świętego. 
Wizyta w klasztorze pobenedyktyńskim i muzeum misyjnym ojców Oblatów. Wyjście 
na platformę widokową na gołoborze, zejście ścieżką przyrodniczą do Huty Szklanej. 
Zwiedzanie Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej, połączone z warsztatami te-
matycznymi. Wizyta w klasztorze sióstr Bernardynek w Świętej Katarzynie, kaplicz-
ka św. Franciszka, kapliczka Stefana Żeromskiego. Zamek Królewski w Chęcinach,  
Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, Gród Pędzików. 

SP5/17 - ŚWIĘTOKRZYSKIE W PIGUŁCE - 3 DNI
Kielce - spacer po mieście, wzgórze zamkowe, katedra, zwiedzanie starego więzie-
nia połączone z warsztatami historycznymi, rezerwat Kadzielnia, wizyta w Energe-
tycznym Centrum Nauki, dąb Bartek. Świętokrzyski Park Narodowy, wizyta w klasz-
torze sióstr Bernardynek w Świętej Katarzynie, kapliczka św. Franciszka, kapliczka 
Stefana Żeromskiego. Wejście drogą królewską z Nowej Słupi na Święty Krzyż, połą-
czone z wizytą w klasztorze pobenedyktyńskim i muzeum misyjnym ojców Oblatów.  
Wyjście na platformę widokową na gołoborze, zejście ścieżką przyrodniczą do Huty 
Szklanej. Zwiedzanie Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej połączone z warsz-
tatami tematycznymi. Zwiedzanie Żywego muzeum porcelany w Ćmielowie połą-
czone z pokazem produkcji porcelany. Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” w 
Starachowicach, wędrówka w czasie do czasów, gdzie po lądzie stąpały dinozaury, 
wystawa samochodów ciężarowych produkowanych w Starachowickiej Fabryce Sa-
mochodów Ciężarowych „Star”, zwiedzanie Wielkiego Pieca Hutniczego. Odwiedze-
nie Klasztoru Ojców Cystersów w Wąchocku z zachowanymi romańskimi wnętrzami 
klasztornymi i pomnika Sołtysa przy Alei Żartu. 

Wycieczki Kilkudniowe ŚWIĘTOKRZYSKIE
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SP5/18 - TRZYDNIOWA PRZYGODA ŚWIĘTORZYSKA - 3 DNI
Przygodę zaczniemy od zwiedzania Zespołu Pałacowego w Kurozwękach, gdzie  
zobaczymy lochy, sale balowe, część muzealną jak również wyruszymy na spotkanie 
oko w oko z bizonem amerykańskim. Następnie przeniesiemy się do średniowiecz-
nego miasta Szydłów, gdzie spotkamy się z królem Kazimierzem Wielkim i zbójem 
Szydło. Nie zabraknie zabytkowego kościółka, zamku, synagogi czy sali tortur.  
Poszukamy skarbu podczas gry terenowej. Chcąc dotlenić organizm, odwiedzimy 
Świętokrzyski Park Narodowy, wejdziemy na Święty Krzyż, zwiedzimy klasztor, cen-
trum kulturowo – archeologiczne w Nowej Słupi. By poznać mieszkańców święto-
krzyskiej ziemi odwiedzimy miasto Chmielnik, gdzie we wnętrzach starej synagogi 
poznamy kulturę żydowską, a nawet będziemy uczestniczyć w warsztatach kulinar-
nych. Następnie odwiedzimy Jędrzejów, gdzie zwiedzimy muzeum zegarów i klasztor 
ojców cystersów.

SP5/19 - OD CZASU DO CZASU - 3 DNI 
Zwiedzanie najstarszego w Polsce Klasztoru Ojców Cystersów w Jędrzejowie. Od-
wiedziny w muzeum zegarów w Polsce połączone z lekcją muzealną pt. „Słonecz-
ny pomiar czasu” - przeprowadzoną w ogrodzie czasu. Wizyta w Ostoi Dworskiej 
„u chłopa świętokrzyskiego”, zwiedzanie połączone z warsztatami edukacyjnymi, 
grami i zabawami. Świętokrzyski Park Narodowy, kapliczka wraz ze źródełkiem 
świętego Franciszka, kapliczka Żeromskiego, klasztor sióstr Bernardynek. Wej-
ście drogą królewską na Święty Krzyż, zwiedzanie Sanktuarium Relikwii Drzewa 
Krzyża Świętego wraz z klasztorem, kryptami i muzeum misyjnym. Platforma 
widokowa na gołoborzach, zejście szlakiem do osady średniowiecznej. Wizyta na 
zamku Krzyżtopór połączona z questem, zwiedzanie pałacu w Kurozwękach, bizon 
safari, mini zoo, opcjonalnie wspólne ognisko.

DOLNOŚLĄSKIE

SP5/20 - WROCŁAW SZLAKIEM KRASNALI - 2 DNI
Zwiedzanie Wrocławia przeznaczone specjalnie dla Najmłodszych Turystów! 
Podczas wycieczki z licencjonowanym przewodnikiem miejskim poznamy naj-
ważniejsze punkty miasta (Starówka, Rynek, Ratusz, Ostrów Tumski, Uniwersy-
tet, Jatki). Zwiedzanie połączone jest z poszukiwaniem Krasnali oraz poznawa-
niem legend i historii z nimi związanych. Odwiedzimy także ZOO i Afrykarium, 
gdzie poznamy zwierzęta i rośliny z całego świata, zobaczymy także Kolejkowo 
– ruchomą makietę przedstawiającą Dolny Śląsk w miniaturowej skali.

Wycieczki KilkudnioweDOLNOŚLĄSKIE

fot. Mateusz Rozmus

455
zł

465
zł
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zł
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SP5/21 - WROCŁAW - 2 DNI
Cena zawiera: transport, zakwaterowanie, wyżywienie (obiadokolacja, śniada-
nie, suchy prowiant), ubezpieczenie, opiekę pilota wycieczki, około 5-godzinną 
wycieczkę z licencjonowanym przewodnikiem miejskim (Starówka, Rynek, Ra-
tusz, Ostrów Tumski, Uniwersytet, Jatki, park Szczytnicki – pokaz Fontann Multi-
medialnych, Hala Stulecia, Pergola, Pawilon Czterech Kopuł – wszystkie obiekty 
z zewnątrz).  
Atrakcje dodatkowo płatne:

• Panorama Racławicka –  23 zł
• Uniwersytet (Aula Leopoldina i Wieża Matematyczna) –  8 zł
• Ogród Japoński –  2 zł
• Centrum Poznawcze w Hali Stulecia –  8 zł
• ZOO i Afrykarium –  25 zł
• Ogrody Doświadczeń HUMANITARIUM –  14 zł
• Hydropolis –  18 zł
• Sky Tower (punkt widokowy) –  8 zł
• Kolejkowo –  12 zł

SP5/22 - WROCŁAW + BERLIN - 4 DNI
Wrocław – zwiedzanie z przewodnikiem: Starówka, Ostrów Tumski, Uniwersy-
tet (Aula Leopoldina, Wieża Matematyczna), Jatki, park Szczytnicki z Ogrodem 
Japońskim, pokaz Fontann Multimedialnych, Panorama Racławicka. Dodatkowo 
możliwość wykupienia: biletu do ZOO i Afrykarium lub rejsu statkiem. Berlin – 
zwiedzanie miasta z przewodnikiem: mur berliński, Aleksanderplatz, wieża TV, 
Kościół św. Marii, Brama Brandenburska, Unter den Linden, Pałac Charlotten-
burg, Reistag, Bundesrat, Checkpoint Charlie, Potsdamer Platz. Poczdam - spa-
cer po dzielnicy Holenderskiej,  stare miasto - Kościół św. Piotra i Pawła, ulica 
Brandenburska, Brama Brandenburska, zespół pałacowy Sanssouci.

SP5/23 - DOLNY ŚLĄSK W PIGUŁCE - 3 DNI 
Złoty Stok – zwiedzanie Kopalni Złota, Kłodzko – zwiedzanie miasta oraz Twier-
dzy Kłodzko, Zamek Książ w Wałbrzychu, Głuszyca – podziemne miasto Osówka, 
Czermna – Kaplica Czaszek, Park Narodowy Gór Stołowych – zdobywamy z prze-
wodnikiem Szczeliniec Wielki lub Błędne Skały.

SP5/24 - DOLNY ŚLĄSK + PRAGA - 4 DNI
Zamek w Mosznej, Kłodzko – zwiedzanie miasta i Twierdzy Kłodzko, Zamek 
Książ w Wałbrzychu, Świdnica – Kościół Pokoju, Park Narodowy Gór Stołowych 
– Szczeliniec Wielki lub Błędne Skały, Praga – zwiedzanie miasta z przewodni-
kiem: klasztor Strachowski, Pogorzelec, Loreta, plac Hradczański, Zamek Pra-
ski (katedra św. Wita, Stary Pałac Królewski, bazylika św. Jerzego, Złota Uliczka, 
Stare Schody Zamkowe), ogród Wallensteina, most Karola, Rynek Starego Mia-
sta, Uniwersytet Karola, Plac Wacława.

Wycieczki Kilkudniowe DOLNOŚLĄSKIE
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ROZMAITE PROPOZYCJE

SP5/25 - WARSZAWA - 2 DNI
Cena zawiera: transport, zakwaterowanie, wyżywienie (obiadokolacja, śnia-
danie, suchy prowiant), ubezpieczenie, opiekę pilota wycieczki, około 5-go-
dzinną wycieczkę z licencjonowanym przewodnikiem miejskim (Starówka, 
Zamek Królewski (z zewnątrz), Krakowskie Przedmieście, Grób Nieznanego 
Żołnierza i Park Saski, Łazienki, Belweder).

Atrakcje dodatkowo płatne:
• Centrum Nauki Kopernik  – 15 zł
• Muzeum Powstania Warszawskiego  – 12 zł
• Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN  – 10 zł
• Muzeum Więzienia Pawiak  – 5 zł
• Zamek Królewski (do 16 roku życia)  – 1 zł
• Pałac w Wilanowie (do 16 roku życia)  – 1 zł
• Park  – 1 zł
• Łazienki Królewskie (Pałac na Wyspie) – 1 zł
• Taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki  – 12 zł
• Telewizja Polska  – 18 zł
• Warownia Jomsborg – gród Wikingów i Słowian  – 30 zł
• Stadion Narodowy (taras widokowy) – 7 zł
• trasy tematyczne  – od 15 zł
• ZOO  – 16 zł
• podróż metrem  – w cenie biletu ZTM Warszawa

SP5/26 - WARSZAWA + WAROWNIA JOMSBORG - 2 DNI
Zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem - starówka, Krakowskie Przedmieście, 
Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza i Park Saski, Ambasady, Uniwersy-
tet, Łazienki, Kopiec Czerniakowski, Pomnik Małego Powstańca, Zamek Królewski 
(z zewnątrz). Warownia Jomsborg - lekcja historii połączona z warsztatmi prowa-
dzonymi przez grupę rekontrukcyjną - „W Grodzie Wojów Bolesława Chrobrego”. 
Dowiemy się między innymi co się jadło w Polsce 1000 lat temu, jak się żyło, jak 
się wojowało, poznamy historię pierwszych grodów i warowni, a także odkryjemy 
kim byli Wikingowie oraz jaki kontakty łączyły ich z Polską. W programie między 
innymi: walka na worki z sianem, strzelanie z łuku, pokaz wybijania monet, dawne 
gry i zabawy Wikingów, „historyczna przebieralnia”, krzesło tortur. Zajęcia trwają 
około 4 godziny. Na zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Wycieczki KilkudnioweROZMAITE PROPOZYCJE
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SP5/27 - SZLAK PIASTOWSKI - 3 DNI
Poznań – starówka, mury obronne, Ratusz, Ostrów Tumski, katedra wraz  
z kryptami. Biskupin – osada archeologiczna. Gniezno – Bazylika Archikate-
dralna pw. Św. Wojciecha, Muzeum Początków Państwa Polskiego. Kruszwi-
ca – Mysia Wieża, rejs po Jeziorze Gopło.

SP5/28 - ROZTOCZE + ZAMOŚĆ + LUBLIN - 3 DNI
Zamość - zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Rynek Wielki, Ratusz, zabytkowe 
kamieniczki, Katedra Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła, Pałac 
Zamoyskich (zwiedzanie wnętrz płatne dodatkowo), fortyfikacje, ogród zoologiczny. 
Szczebrzeszyn - ruiny zamku (z zewnątrz), pomnik Chrząszcza, przyjazd do Zwie-
rzyńca, muzeum Roztoczańskiego Parku Narodowego, kościółek na wodzie, zagro-
da Guciów- muzeum etnograficzne. Lublin - zwiedzanie miasta z przewodnikiem: 
Zamek Lubelski (z zewnątrz), Kaplica Trójcy Świętej (wnętrza), Brama Krakowska 
i Grodzka, Plac po Farze, Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty.

SP5/29 - BIESZCZADY - 3 DNI 
Sanok - wizyta w Muzeum Budownictwa Ludowego, wizyta w Muzeum Historycz-
nym (Galeria Zdzisława Beksińskiego, sztuka cerkiewna XII-XX wieku, Ceramika 
Pokucka), zwiedzanie miasta: Zamek Królewski, Rynek, Ratusz, Plac św. Jana, 
Klasztor oo. Franciszkanów, Cerkiew św. Trójcy. Myczkowce - wizyta w parku 
miniatur, ogród biblijny, mini ZOO, punkt widokowy. Spacer po zaporze w Soli-
nie, rejs stateczkiem po Jeziorze Solińskim. Ustrzyki Dolne - wizyta w Muzeum 
Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Muczne - zagroda pokazo-
wa żubrów. 

Wycieczki Kilkudniowe ROZMAITE PROPOZYCJE
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SP5/30 - POMORZE - 5 DNI
Przejazd pociągiem do Gdańska, transfer autokarowy do ośrodka wypoczynkowego 
w Chłapowie. W programie wycieczka z przewodnikiem do Gdańska – Westerplatte, 
centrum miasta, Brama Wyżynna, ul. Długa, Długi Targ, Dwór Artusa (z zewnątrz), 
fontanna Neptuna, Kościół Mariacki, ul. Mariacka, Żuraw, Kościół Św. Jana, Kościół 
Św. Brygidy. Ponadto spacer do Władysławowa i na Rozewie, gry i zabawy sportowe, 
Olimpiada Sportowa, warsztaty plastyczne „Morskie Machiny”. 
Cena zawiera: zakwaterowanie, opiekę pilota-animatora, wycieczkę do Gdańska, 
ubezpieczenie NNW i NWS, transfer autokarowy z i na dworzec PKP w Gdańsku. 
Cena nie zawiera biletów PKP. Istnieje możliwość zorganizowania dowolnej 
wycieczki podczas pobytu, np.:

• Fokarium Helskie  • ORP Błyskawica
• Słowiński Park Narodowy • Europejskie Centrum Solidarności
• Kolibki Adventure Park • Muzeum II wojny światowej 
• Centrum Nauki Eksperyment  • Skansen Archeologiczny Grodzisko
• Akwarium Gdyńskie 

SP5/31 - KASZUBY + TORUŃ - 5 DNI
Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem: Rynek Staromiejski, Krzywa Wieża, Za-
mek, Ratusz, Katedra Świętojańska, wizyta w Muzeum Piernika i w Domu Mi-
kołaja Kopernika. Zwiedzanie Bydgoszczy - Stary Rynek, Bydgoska Wenecja, 
Wyspa Młyńska oraz wizyta w Jura Parku w Solcu Kujawskim. Zwiedzanie Ka-
szubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich, Muzeum Kolej-
nictwa w Kościerzynie. Spacer na Wieżycę, Muzeum Kaszubskie w Kartuzach, 
Park Miniatur oraz Park Gigantów w Stryszej Budzie. Odwiedzimy farmę strusi 
lub wybierzemy się na wycieczkę do Świata Labiryntów (do wyboru, dodatkowo 
płatne). Zwiedzimy muzeum Ceramiki Kaszubskiej. Udamy się z wizytą do warsz-
tatu garncarskiego. W Ciechocinku zobaczymy Park Tężniowy i pijalnie wód mi-
neralnych.

Wycieczki KilkudnioweROZMAITE PROPOZYCJE
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SP5/32 - WARMIA I MAZURY - 5 DNI
Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, Pole Bitwy pod Grunwaldem, zwie-
dzanie Zamku Krzyżackiego w Nidzicy. Olsztyn - wizyta w planetarium, Rynek, 
Zamek Kapituły, Wysoka Brama, Katedra, Targ Rybny, Muzeum Warmii i Mazur. 
Sanktuarium Maryjne Święta Lipka, Park Miniatur Mazurlandia, Wilczy Szaniec 
- kwatera główna Adolfa Hitlera. Wioska Indian w Spytkowie, wizyta w zagrodzie 
żubrów, spacer po Puszczy Boreckiej, Twierdza Boyen w Giżycku, ZOO Safari, rejs 
statkiem wycieczkowym po Jeziorze Śniardwy.

SP5/33 - SZLAK TATARSKI - 5 DNI
Białowieski Park Narodowy, Rezerwat pokazowy żubrów, przejażdżka ciuchcią 
po Parku Narodowym, Park Miniatur w Hajnówce, zwiedzanie soboru św. Trójcy, 
Białystok - zwiedzanie miasta z przewodnikiem, rynek, pałac i ogrody Branic-
kich, Katedra Białostocka. Jurowce - Jurajski Park Dinozaurów, Skansen Bia-
łostockie Muzeum Wsi. Supraśl - Muzeum Ikon, monaster, domek ogrodnika, 
meczety w Kruszynianach i Bohonikach, Sokółka - Muzeum Ziemi Sokólskiej, 
cerkiew św. Aleksandra Newskiego.
Wycieczka do Wilna - Ostra Brama, Rynek Starowileński, kościoły św. Piotra
i Pawła na Antokolu, Kościół św. Anny, Kościół św. Ducha, Kościół św. Jana, 
Katedra Cerkiew św. Trójcy, cmentarz na Rosie, Góra Trzech Krzyży, Muzeum 
Adama Mickiewicza. Troki - Zamek Wielkich Książąt Litewskich, dla chętnych 
degustacja kazaimskich specjałów. 
Rejs statkiem po Kanale Augustowskim, wizyta w wiosce indiańskiej w Suchowoli.

Wycieczki Kilkudniowe ROZMAITE PROPOZYCJE
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WYCIECZKI ZAGRANICZNE
Cena za osobę biorącą udział w wycieczce została skalkulowana przy założeniu 
min. 40 uczestników płacących + 4 osoby opieki bezpłatnie.
Cena wycieczki zawiera:

• zakwaterowanie (pokoje 2,3,4,5–osobowe z pełnym węzłem sanitarnym),
• przejazd autokarem, parkingi,
• opiekę pilota i przewodników lokalnych,
• wyżywienie,
• ubezpieczenie.

Każda oferta może być zmodyfikowana na Państwa życzenie tak, aby spełniała 
wymogi finansowe oraz dotyczące programu imprezy. Poniższe propozycje mogą 
również zostać wzbogacone o dodatkowe punkty. 

SP6/1 - SKARBY SŁOWACKIEGO SPISZA - 1 DZIEŃ
Podążając słowackim Spiszem poznamy historie oraz największe zabytki tego pięk-
nego regionu. Odwiedzimy ruiny średniowiecznego Zamku Spiskiego w Spišské 
Podhradie. Następnie udamy się do urokliwej miejscowości Lewocza, aby zobaczyć 
monumentalną świątynię św. Jakuba z najwyższym na świecie drewnianym ołta-
rzem neogotyckim. Ostatnim punktem programu będzie wizyta w Lubowniańskim 
skansenie, w którym poznamy życie na słowackiej wsi.

SP6/2 - WODNE SZALEŃSTWO W TATRALANDII - 1 DZIEŃ
Tatralandia w Liptovskim Mikulászu, to jeden z największych tego typu parków 
wodnych w tej części Europy. Aquapark, w którym spędzimy cały dzień, oferuje  
14 basenów (w tym 10 całorocznych) ze słoną wodą morską, wodą termalną o tem-
peraturze nawet do 40°C. Wygodnie odpoczywając na leżakach, zrelaksujemy się 
wśród egzotycznych palm i karaibskiej fauny. Ponad 2 kilometry zjeżdżalni i rur 
wodnych podwyższą nasza adrenalinę, a tropikalne wyspy i jaskiniowe groty prze-
niosą nas w świat prawdziwego raju.

SP6/3 - TERMALNE ORAVICE - 1 DZIEŃ
Aquapark Oravice, to doskonałe miejsce na wypoczynek w termalnej wodzie. 
Latem działają tutaj sztuczne fale oraz zewnętrzna zjeżdżalnia, zimą natomiast 
popływać możemy w gorących wodach pod dachem, ale także na świeżym po-
wietrzu. Podczas 3-godzinnej wizyty zrelaksujemy się na wodnych leżankach 
oraz  w saunie i jacuzzi.

SP6/4 - PRAGA - 2 DNI
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Hradczany, Katedra św. Wita, Złota Uliczka, 
Mała Strana, Most Karola, Józefów – Dzielnica Żydowska, Rynek, Ratusz z Zega-
rem Orloj, Fontanna Kriżikowa, Wzgórze Petrin – wjazd kolejką szynową.

SP6/5 - PRAGA, MORAWSKI KRAS - 3 DNI
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Hradczany, Katedra Św. Wita, Złota Uliczka, 
Mała Strana, Most Karola, Józefów – Dzielnica Żydowska, Rynek, Ratusz z Zega-
rem Orloj, Fontanna Kriżikowa, Wzgórze Petrin – wjazd kolejką szynową. Moraw-
ski Kras – Jaskinia Punkevni, Przepaść Macocha.

SP6/6 - SPISZ – SŁOWACKI RAJ - 2 DNI
Kezmarok – zabytkowe miasteczko Spiszu, Park Narodowy Słowacki Raj – wę-
drówka z przewodnikiem, Lodowa Jaskinia, Lewocza – średniowieczna starówka, 
Spiski Hrad – największe ruiny zamku na Słowacji.

Wycieczki Zagraniczne



35

SP6/7 - BRATYSŁAWA – WIEDEŃ - 2 DNI
Bratysława – zwiedzanie z przewodnikiem – Stare Miasto, Katedra św. Marcina, 
zamek, nocleg. Wiedeń – Ring Strasse, gmach opery, ratusz, Katedra św. Szcze-
pana, Hoffburg, Schönbrunn, Góra Khalneberg.

SP6/8 - PRAGA – WIEDEŃ – BRATYSŁAWA - 4 DNI
Praga – Hradczany, Katedra św. Wita, Złota Uliczka, Józefów, Mała Strana, Most Karola.
Budapeszt – Katedra św. Marcina, Stare Miasto.
Wiedeń – Ring Strasse, gmach opery, Ratusz, Katedra św. Szczepana, Hoffburg, 
Schönbrunn, Kahlneberg.

SP6/9 - BUDAPESZT - 2 DNI
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem – Wzgórze Zamkowe z Kościołem św. Macieja, 
Zamek Królewski, Brama Wiedeńska, Plac Bohaterów, Lasek Miejski, Wyspa Mał-
gorzaty, Bazylika, Hala Targowa, Deptak Vaci, Parlament, Wzgórze Gelerta.

SP6/10 - LWÓW - 2 DNI
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem – Rynek z Prospektem Swobody, Ratusz, Kościół 
Dominikanów, Katedra Ormiańska, Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich, Kopiec 
Unii Lubelskiej na Wzgórzu Zamkowym, Sobór św. Jury, Opera Lwowska. 

SP6/11 - WILNO - 3 DNI
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem – Ostra Brama, Kościół św. Anny, Klasztor 
i Cerkiew św. Ducha, Klasztor Bazylianów, miejsca związane z Adamem Mickie-
wiczem, Dzielnica Żydowska, cmentarz na Rossie, Uniwersytet Wileński, Góra 
Trzech Krzyży, Katedra, Zamek w Trokach.
Przejazd nocny, 2 noclegi i 3 dni w Wilnie.

SP6/12 - BERLIN + TROPICAL ISLAND - 3 DNI
Zwiedzanie Berlina z przewodnikiem, najważniejsze miejsca miasta - Alexander-
platz, Muzeum Pergamońskie, Katedra, Reichstag. Kilkugodzinna zabawa w Tro-
pical Island - największym w Europie parku rozrywki i wypoczynku.

SP6/13 - WENECJA – RZYM - 5 DNI
Wenecja – rejs łodzią po Lagunie Weneckiej do Placu św. Marka. Bazylika św. 
Marka, Most Westchnień, Pałac Dożów, spacer uliczkami. Watykan – Muzea Wa-
tykańskie i Kaplica Sykstyńska. Przejście do Bazyliki św. Piotra, gdzie będziemy 
podziwiać najcenniejsze dzieła sztuki okresu odrodzenia i baroku. Rzym – Zamek 
św. Anioła, Piazza Navona z fontanną Czterech Rzek Berniniego, Panteon, Plac 
Wenecki, Kapitol, Koloseum, Forum Romanum, Usta Prawdy, Fontanna Di Trevi, 
Plac i Schody Hiszpańskie.

SP6/14 - SPACERKIEM PRZEZ WŁOCHY – Wenecja – Rzym – Watykan 
– Florencja

Wenecja – miasto położone na 118 wyspach. Zwiedzanie, m.in.: Plac św. Marka, 
Bazylika św. Marka, Dzwonnica, Pałac Dożów, najsłynniejszy mostu Wenecji – 
Ponte dei Sospiri (Most Westchnień). Watykan – zwiedzanie: Plac i Bazylika św. 
Piotra z grobem Apostoła i Pietą Michała Anioła, Muzea Watykańskie z Kapli-
cą Sykstyńską i freskami Michała Anioła, Grób Ojca Świętego - Jana Pawła II. 
Rzym – zwiedzanie miasta, m.in.: Koloseum - Amfiteatr Flawiuszów, najsłynniej-
sze wzgórze rzymskie - Kapitol, Rzymskie Forum, Forum Trajana, Plac Wenecki, 
Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie, Bazylika św. Pawła za Murami, Plac Na-
vona ze słynną Fontanną Czterech Rzek Berniniego, Panteon. Następnie Bazylika 
św. Jana na Lateranie, Święte Schody, Santa Maria Maggiore. Florencja –  zo-
baczymy m.in.: Santa Croce, Bazylikę Santa Maria del Fiore oraz Baptysterium, 
dom Dantego, Plac della Signoria, Plazzo Vecchio, Galerię Uffizzi, /z zewnątrz/ 
najsłynniejszy włoski most - Ponte Vecchio. 

Wycieczki Zagraniczne
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KURS WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH
KURS KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU I WYCIECZEK SZKOLNYCH
ANIMATOR WYCIECZEK SZKOLNYCH
PIERWSZA POMOC
QUESTY I GRY TERENOWE – KREATYWNE NARZĘDZIE PRACY 
DLA TURYSTYKI
JĘZYK ANGIELSKI DLA PILOTÓW I REZYDENTÓW

Więcej szczegółów na www.prymuslinguist.com.pl

Akademia Prymus – Linguist zaprasza na szkolenia 
dedykowane dla kadr turystyki!

SP6/15 - GRECJA – 8 DNI – LITOCHORO – Dion – Meteora – Ateny – Korynt 
– Thessaloniki

Dion – park archeologiczny pełny ruin starożytnego miasta czczącego boga wina – 
Dionizosa. Litochoro – urocze miasteczko położone u stóp Olimpu. Wjazd na punkt 
widokowy Stavros, spacer Kanionem Olimpijskim rzeki Epineas. Zwiedzanie wy-
budowanego przez Krzyżowców zamku Platamonas oraz kamiennego miasteczka 
Paleos Panteleimonas. Kalambaka – miejsce  słynące z klasztorów Meteora. Ate-
ny – zwiedzimy min.: Muzeum Akropolu, Wzgórze Akropol z Partenonem, Erech-
tejon, Agora, Świątynie Zeusa Olimpijskiego, Plac Syntagma, Ogrody Królewskie, 
Plaka i Monastriaki. Pireus –  zobaczymy najstarszy port w Grecji. Kanał Korync-
ki – sztuczny przesmyk dla statków towarowych i pasażerskich, oddzielającym 
Półwysep Peloponeski od reszty kontynentu. Delfy - zwiedzimy ruiny wyroczni  
i Sanktuarium Apolla, zobaczymy źródło Kastalia, Marmaria z Tolosem. Thessa-
loniki – spacer ulicą Parliaki od Placu Arystotelesa do Białej Wieży. Zobaczmy 
pomnik Aleksandra i słynne, salonickie parasole. Przejazd ulicą Egnatia – brama 
Kamara, rotunda, kościół Agia Sofia, Plac.

Wycieczki Zagraniczne
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„BIAŁE I ZIELONE” SZKOŁY
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą białych i zielonych szkół organizowanych 
przez nasze Biuro! Proponujemy pobyty w sprawdzonych, komfortowych ośrod-
kach wypoczynkowych, z którymi współpracujemy od lat. Ceny zawierają trans-
port, zakwaterowanie, wyżywienie oraz opiekę pilota – animatora odpowiednio 
przygotowanego do pracy z młodymi turystami. Nasi animatorzy codziennie 
przeprowadzą 3-godzinne zajęcia (warsztaty oraz gry i zabawy ruchowe).

RABKA 
  1/ZP 3 dni   
  2/ZP 5 dni   
Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym ELA w Rab-
ce. Istnieje możliwość kąpieli w basenie pod okiem ratow-
nika wodnego (1 godzina).

ZAKOPANE 
  3/ZP 3 dni   
  4/ZP 5 dni   
Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym 
WILLA ZA WODĄ w Zakopanem.

BUKOWINA TATRZAŃSKA 
  5/ZP 3 dni   
  6/ZP 5 dni   
Zakwaterowanie w Górskim Ośrodku Wypoczynkowym 
STASINDA w Bukowinie Tatrzańskiej.

NIEDZICA 
  7/ZP 3 dni   
  8/ZP 5 dni   
Zakwaterowanie w Pensjonacie SZCZEPANIAKÓWKA 
w Niedzicy.

SIELPIA  
  9/ZP 3 dni  
  10/ZP 5 dni  
Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym 
Łucznik w Sielpi.

„Białe i Zielone” Szkoły

295zł

470zł

310zł

510zł

310zł

510zł

300zł

500zł

310zł

570zł
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ZASADY ZAMAWIANIA WYCIECZEK JEDNODNIOWYCH, ZAJĘĆ 
WARSZTATOWYCH I IMPREZ FAKULTATYWNYCH

1.  Wycieczki i warsztaty zamawiać można mailowo lub telefonicznie. 
2.  Wszelkie ustalenia zostaną przesłane w formie umowy, która musi zostać podpisa-

na i podbita pieczątką szkoły / instytucji.
3. Kwotę w wysokości 70% ceny wycieczki (warsztatu) imprezy fakultatywnej należy 

wpłacić najpóźniej 10 dni przed terminem wycieczki /warsztatu/ imprezy fakulta-
tywnej przelewem na numer konta SJO PRYMUS – LINGUIST ING 14 1050 1445 1000 
0092 1234 0732 lub gotówką w biurze przy ul. Lipskiej 63.

4.  Ostateczne rozliczenie tj. 30% ceny wycieczki (warsztatu) imprezy fakultatywnej na-
stępuje w dniu wyjazdu z pilotem. Płatność gotówką za liczbę osób zgodną z kalkula-
cją imprezy (kalkulacja katalogowa przewiduje 40 uczniów płacących i 4 osoby opieki 
bezpłatnie). Jeżeli została przygotowana indywidualna kalkulacja, w dniu w yjazdu 
należy zapłacić za wszystkich uczniów zgodnie z przygotowanym rozliczeniem.

5.  W przypadku zmiany ilości osób uczestniczących w wycieczce (warsztatach) imprezie 
fakultatywnej należy o zaistniałym fakcie niezwłocznie poinformować biuro najpóź-
niej na 3 dni przed datą wycieczki (warsztatu) imprezy fakultatywnej.

6. W przypadku zakupu wycieczki (warsztatu) imprezy fakultatywnej w terminie 
krótszym niż 10 dni szkoła, instytucja zobowiązana jest do wpłaty całej należności 
w momencie podpisania umowy.

7.  Płatność powinna być zgodna z liczbą osób, dla których przygotowana była kalkula-
cja wycieczki (warsztatu) imprezy fakultatywnej.

8.  Jeżeli uczestnik nie stawił się na wycieczkę (warsztat) imprezę fakultatywną na-
leży zapłacić pełną kwotę przewidzianą w kalkulacji za tę osobę. Do 14 dni po 
zakończeniu wycieczki (warsztatu) imprezy fakultatywnej można odebrać zwrot 
za niewykorzystane bilety wstępu w siedzibie biura. Pozostałe koszty wspólne 
(transport, przewodnicy, pilot, materiały warsztatowe itp.) stanowią kwotę kalku-
lowaną na całą grupę, w związku z czym nie podlegają zwrotowi.

9.  Do 14 dni po zakończeniu wycieczki (warsztatu) imprezy fakultatywnej biuro przy-
syła na adres szkoły fakturę VAT.

ZASADY ZAMAWIANIA WYCIECZEK KILKUDNIOWYCH 
1.  Wycieczki kilkudniowe i zielone szkoły zamawiać można mailowo lub telefonicznie. 
2.  Wszelkie ustalenia zostaną przesłane w formie umowy, która musi zostać podpi-

sana i podbita pieczątką szkoły / instytucji.
3.  W terminie 7 dni od podpisania umowy należy dokonać wpłaty zaliczki po 100 zł od 

każdego uczestnika, jeżeli umowa została przesłana pocztą zaliczkę należy wpła-
cić na konto biura ING 14 1050 1445 1000 0092 1234 0732 i przesłać kopię dowodu 
wpłaty lub potwierdzenie wpłaty faksem lub e-mailem.

4.  Jeżeli pomimo przesłania formularza - umowa nie zostanie podpisana i podbita 
przez szkołę oraz nie zostanie wpłacona zaliczka, rezerwacja zostaje anulowana.

5.  Pozostałą wpłatę do 100 % skalkulowanej ceny imprezy należy wpłacić naj-
później do 10 dni przed rozpoczęciem imprezy, przelewem na konto biura lub 
gotówką w siedzibie biura. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe tylko w uza-
sadnionych  przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z biurem i odpowied-
nim zapisie w umowie.

6.  Do 14 dni po zakończeniu wycieczki biuro przysyła na adres szkoły fakturę VAT

Zasady zamawiania
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Warunki Uczestnictwa w imprezie turystycznej organizowanej 
przez 

SJO „Prymus-Linguist” s.c.

§ 1
ZASADY OGÓLNE

1.  Niniejsze Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część umowy wraz z progra-
mem imprezy i określają zasady udziału Klienta w imprezach organizowanych przez  
SJO „Prymus – Linguist” s.c. Klient podpisując umowę jest zobowiązany zapoznać 
się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa oraz potwierdzić własnoręcznym podpi-
sem ich akceptację.

2. Roksana Marczyk – Bekas i Marek Bekas prowadzący działalność gospodarczą  
w formie spółki cywilnej SJO „Prymus – Linguist” s.c. z siedzibą w Krakowie 30-721  
ul. Lipska 63 NIP: 679-297-99-87 są wpisani do Rejestru Organizatorów i Pośredników 
Turystycznych nr Z/3/2009 i są Organizatorami turystyki w rozumieniu ustawy o usłu-
gach turystycznych tzn. przedsiębiorcami organizującym imprezę turystyczną.

3.  Stronami umowy o imprezę turystyczną są Uczestnik lub osoba, która zawarła umowę 
na rzecz Uczestnika (Klienta) oraz Organizator.

§ 2
ZAWARCIE UMOWY

1.  Podpisanie Umowy następuje po zapoznaniu się Uczestnika z Warunkami Uczestnictwa 
oraz ofertą Imprezy proponowaną przez SJO „Prymus – Linguist”.

2.  Warunki wraz z ofertą (programem) imprezy i Umową stanowią integralną całość.

3.  Klient podpisując umowę z Organizatorem potwierdza, że zapoznał się i akceptuje ni-
niejsze Warunki Uczestnictwa.

4.  Klient podpisując umowę oświadcza, że w oparciu o przedstawione oferty zapoznał się 
z pełnym zakresem świadczeń, programem i ceną imprezy.

5.  Umowę podpisuje osobiście każdy uczestnik, a za osobę niepełnoletnią jej prawny opie-
kun. Zamówienia grupowe podpisują upoważnieni do tego pełnomocnicy, przedsta-
wiciele ustawowi, Dyrektorzy lub Nauczyciele Szkoły lub Instytucji, która organizuje 
wyjazd.

6.  Uczestnik deklaruje, że jego stan zdrowia lub osoby, w imieniu której działa pozwala na 
wzięcie działu w imprezie będącej przedmiotem umowy.

7.  Zawarcie umowy następuje w momencie jej podpisania przez Uczestnika i wpłacenie 
zaliczki. Umowa powinna być podpisana na oficjalnym druku Organizatora.

8.  Umowa zawiera dokładne dane dotyczące imprezy, terminu, miejsca, trasy, rodzaju 
zakwaterowania, wyżywienia, środka transportu, cenę oraz godzinę i miejsce planowa-
nego wyjazdu i powrotu.

9.  Umowa w przypadku rezerwacji grupowych powinna być podbita pieczątką Instytucji 
oraz podpisana przez osoby reprezentujące daną placówkę.

10.Przy podpisaniu Umowy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania terminów  
i wysokości wpłat za Imprezę zgodnie z podpisaną umową.

Warunki uczestnictwa
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§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

1.  Po podpisaniu umowy klient zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości oraz 

terminie  podanym w umowie. Wpłaty należy dokonać  na konto Orga-nizatora. Po-

zostałą kwotę do 100% ceny imprezy należy wpłacić najpóźniej do 14 dni przed roz-

poczęciem imprezy. Biuro dopuszcza możliwość odstępstwa od tej zasady, jed-

nak uzgodnienia takie muszą zostać ustalone z uczestnikiem i zawarte w umowie,  

w przeciwnym razie Organizator ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiasto-

wym potrącając należność jak przy rezygnacji z przyczyn leżących po stronie klienta.

2.  W przypadku zakupu imprezy w terminie krótszym niż 14 dni Uczestnik zobowiązany 

jest do wpłaty całej należności w momencie podpisania umowy.

3.  Ceny usług i świadczeń zawierają podatek od towarów i usług.

4. Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona, chyba że Organizator udokumen-

tuje wpływ podwyższenia ceny przy następujących okolicznościach: wzrost kosztów 

transportu (ceny paliw), wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych, 

wzrost kursów walut oraz zmiana programu, na która wyrażają zgodę obie strony umo-

wy. 

5.  W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyż-

szona.

6.  Przy wyjazdach grupowych ceny skalkulowane są zgodnie z obowiązującym katalogiem 

biura, jeżeli liczba uczestników jest mniejsza niż przewiduje kalkulacja biuro przygoto-

wuje odrębną kalkulację zgodnie z życze-niem Zamawiającego.

§ 4

UBEZPIECZENIA

1.   IMPREZY KRAJOWE 

Biuro Podróży na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy gene-

ralnej ubezpieczenia o nr 205272 z dnia 30.09.2015 r. zawiera ubezpieczenia na rzecz 

klientów uczestniczących w zorganizowanych imprezach krajowych. Rodzaj i zakres 

ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie uczestnictwa / umowie zgłoszenia udziału 

w imprezie turystycznej.

2.  IMPREZY ZAGRANICZNE

Biuro Podróży na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA TU S.A. umowy generalnej 

ubezpieczenia nr 203714 z dnia 16.09.2014 r. zawiera na rzecz klientów uczestniczą-

cych w zorganizowanych imprezach zagranicznych, ubezpieczenia zgodne z prze-

pisami ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Rodzaj i zakres 

ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie uczestnictwa / umowie zgłoszenia 

udziału w imprezie turystycznej. 

Warunki uczestnictwa



42

§ 5
 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1.  Zawierając przedmiotową umowę Uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia oraz stan 
zdrowia wszystkich osób również niepełnoletnich wpisanych na zgłoszeniu, w pełni umoż-
liwia udział w imprezie. Stwierdza również, że posiada niezbędne wymagane dokumenty 
np. ważny paszport, legitymację szkolną, itp.

2.  Uczestnik ma prawo do świadczeń zgodnych z umową i ofertą SJO „Prymus  
Linguist” s.c.

3.  SJO „Prymus – Linguist” nie dokonuje zwrotu należności, które nie zostały w peł-
ni wykorzystane przez Uczestnika tj. skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości 
świadczenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu imprezy  
na życzenie klienta.

4.  Od momentu rozpoczęcia imprezy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek 
pracowników biura dotyczących realizacji imprezy. (pilot, przewodnik, kierownik, wycho-
wawca)

5.  Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów celnych i dewizo-
wych obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych i docelowych oraz powinien po-
siadać dokumenty upoważniające przekroczenie granicy.

6.  Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych i przepisów 
pożarowych w miejscu zakwaterowania i w trakcie podróży.

7.  Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec SJO „Prymus-Linguist” s.c za 
szkody wyrządzone z jego winy lub z winy osób niepełnoletnich zgłoszonych przez niego  
i biorących udział w imprezie – zobowiązując się do ich naprawienia bądź pokrycia w całości. 

8.  Uczestnik zobowiązany jest w przypadku imprez dla dzieci do pokrycia kosztów leków 
ordynowanych indywidualnie (antybiotyki, leki specjalistyczne itp.) osobie niepełnolet-
niej, niezwłocznie po zakończeniu imprezy i przedstawieniu rachunku. Organizator ma 
prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy jeżeli Uczestnik lub jego zachowanie 
utrudnia realizację imprezy lub zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników. Kosz-
ty w tej sytuacji pokrywa Uczestnik lub prawny opiekun. 

9.  Przy wyjazdach organizowanych dla szkół za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów od-
powiada nauczyciel wyznaczony z ramienia szkoły reprezentujący grupę.

10.Nauczyciele w imieniu rodziców lub opiekunowie zainteresowani wystawieniem faktur 
indywidualnych (np. na rodzica do zakładu pracy lub kuratorium itp.) powinni zgłosić 
ten fakt przed rozpoczęciem imprezy i dostarczyć do siedziby Organizatora listę z da-
nymi na kogo ma być wystawiona faktura indywidualna. Niedostarczenie takiej listy 
powoduje wystawienie przez Organizatora faktur zbiorczych na szkołę lub instytucję, 
która zamawiała imprezę, do 14 dni po zakończeniu imprezy.

§ 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1.  Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umo-
wy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykona-
nie jest spowodowane: 
a. działaniem lub zaniechaniem klienta, 
b. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nie uczestniczących realizacji  

imprezy jeżeli tych działań i zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć 
c. siłą wyższą.

2. Uczestnik imprezy ma obowiązek czuwania nad wartościowymi składnikami bagażu: 
pieniędzmi, dokumentami, sprzętem elektronicznym. W trakcie przewozu Uczestnik 
obowiązany jest przewozić wartościowe składniki bagaży ze sobą (w tzw. bagażu pod-
ręcznym, nie umieszczanym w luku bagażowym), a w hotelu umieścić je w miejscu do 
tego przeznaczonym (depozycie, sejfie w pokoju hotelowym itp.).

3.  Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykona-
nie usług w trakcie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy turystycznej 
względem każdego Uczestnika, za wyjątkiem szkód na osobie.
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4.  W przypadku dokonania przez Organizatora zmian w istotnych warunkach umo-
wy Organizator zawiadamia Uczestnika o tym fakcie pisemnie lub w inny skuteczny 
sposób. Uczestnik ma prawo przyjąć proponowaną zmianę lub odstąpić od umo-
wy bez ponoszenia kosztów odstępnego. Uczestnik winien zawiadomić pisemnie 
Organizatora o swojej decyzji w terminie do 3 dni od daty otrzymania informacji  
o zmianach. W przypadku gdy Uczestnik w przewidzianym terminie nie poinformu-
je pisemnie Organizatora o rezygnacji przyjmuje się, że wyraził  zgodę na zmiany. 
Za datę otrzymania informacji przyjmuje się datę wysłania oświadczenia na adres sie-
dziby Organizatora.

5.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w terminie 7 dni przed jej 
rozpoczęciem z przyczyn niezależnych od niego (siła wyższa).

6.  W przypadku odwołania imprezy lub rezygnacji Uczestnika z powodu zmiany 
istotnych postanowień umowy Uczestnik ma prawo do skorzystania zastępczej 
imprezy turystycznej o tym samym lub wyższym standardzie zaproponowa-
nej przez Organizatora, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie  
ze zwrotem różnicy w cenie lub otrzymania pełnego zwrotu wpłat wniesionych  
na poczet imprezy (bez odsetek). 

7.  Organizator powiadomi pisemnie lub w inny skuteczny sposób uczestników o odwoła-
niu imprezy turystycznej  z powodu niewystarczającej liczby uczestników najpóźniej 
na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy (nie później niż 20 dni 
przed jej rozpoczęciem) podyktowanej wzrostem kosztów transportu, opłat urzędo-
wych, podatków, kursu walut, a także zmianom cen biletów. 

9. Ceny nie zawierają opłat miejscowych (tzw. opłat klimatycznych).

§ 7
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W IMPREZIE

1.  Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Rezygnacja  
z imprezy wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności.

2. Uczestnik może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warun-
ki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy  
o świadczeniu usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje 
wszystkie wynikając z tej umowy obowiązki.

3.  Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec organizatora tu-
rystyki, jeżeli klient zawiadomi go o tym w terminie minimum 3 dni przed rozpoczęciem 
imprezy.Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez 
organizatora turystyki w wyniku zmiany uczestnika imprezy Uczestnik i osoba przejmu-
jąca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

4.  Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie 
imprezy turystycznej z powodów niezależnych od Biura, Klientowi przysługuje zwrot 
wpłaconej kwoty po potrąceniu przez Biuro kwoty stanowiącej równowartość rzeczy-
wistych kosztów w wysokości nie wyższej niż ustalona w dalszej części niniejszego 
punktu Warunków Uczestnictwa (oraz kosztów ubezpieczenia), poniesionych przez Biu-
ro w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycz-
nej. Biuro podaje, iż maksymalne  koszty potrąceń – względem całkowitej wartości za-
wartej umowy – kształtują się następująco:

10 % ceny imprezy przy rezygnacji do 45 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy
25 % ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 44-30 dni
50 % ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 29- 14 dni
80 % ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 13- 8 dni przed rozpoczęciem imprezy
90 % ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 7- 0 dni przed rozpoczęciem imprezy.  

Oszacowanie ostatecznych poniesionych kosztów może nastąpić najpóźniej  
na dzień po planowanym powrocie z imprezy turystycznej, z którego Klient  
nie skorzystał.
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§ 8
REKLAMACJE

1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Uczestnik stwierdza wadliwe wykonanie umowy, 
powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie przedstawiciela Organizatora (pilot, 
przewodnik, kierownik, wychowawca) obecnego na miejscu. 

2.  Uczestnik ma prawo do wniesienia pisemnej reklamacji w czasie nie dłuższym niż 30 
dni od daty zakończenia imprezy turystycznej. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się 
datę nadania pisma na adres  siedziby Organizatora.

3. Organizator ma obowiązek w przypadku niewykonania przewidzianych w umowie usług 
bez obciążania Uczestnika  wykonać w ramach tej imprezy świadczenia zastępcze. Je-
żeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w progra-
mie, umowie klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy.

4. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych jest niemożliwe albo klient z uzasadnionych 
powodów nie wyraził zgody i odstąpił od umowy, Organizator jest obowiązany bez ob-
ciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami z tego tytułu zapewnić mu powrót do miej-
sca rozpoczęcia imprezy lub innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych 
niż określone w umowie.

5.  Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania, chyba 
że wydłużenie tego terminu spowodowane będzie koniecznością uzyskania przez 
Organizatora informacji z miejsc gdzie do wadliwego wykonania umowy doszło.  
W przypadku gdy konieczne będzie wydłużenie wskazanego wyżej terminu  
Organizator poinformuje Uczestnika o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji  
i przyczynie wydłużenia terminu.

§ 9
DANE OSOBOWE

1.  Administratorem danych osobowych Uczestników są Roksana Marczyk - Bekas  
i Marek Bekas, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywil-
nej: SJO „Prymus – Linguist” s.c. z siedzibą w Krakowie 30-721, ul. Lipska 63  
NIP: 679-297-99-87.

2.  Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

3.  Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, żądania zmiany i usunięcia przetwarzanych 
danych osobowych.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodek-
su Cywilnego oraz przepisy Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 (wraz 
z późniejszymi zmianami).

2.  Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy Organizator oraz Klient będą starali się 
rozwiązać polubownie.

3. W przypadku braku porozumienia co do polubownego rozwiązania sporu właściwym 
w sprawach, w których Uczestnik nie jest konsumentem będzie sąd właściwy rze-
czowo i miejscowo dla Organizatora. W przypadku braku porozumienia co do po-
lubownego rozwiązania sporu w sprawach, w których Uczestnik jest      konsumen-
tem w rozumieniu art. 22(1) k.c. sądem właściwym będzie sąd właściwy zgodnie  
z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
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Ubezpieczenie turystyczne 
SIGNAL IDUNA
to gwarancja bezpieczeństwa  
w każdym miejscu na świecie. 

Bezpiecznie 
przez świat!

www.signal-iduna.pl 
Infolinia +48 22 505 65 08



1. „Paszport Podróżnika” może być wyko-
rzystany tylko w imprezach turystycznych 
organizowanych przez SJO „PRYMUS 
- LINGUIST” s.c  z siedzibą w Krakowie 
przy ul. Lipskiej 63.

2.  Paszport wydawany jest imiennie dla  
wychowawcy danej grupy.

3.  Zorganizowane grupy uczestników,  
imprez turystycznych, każdorazowo  
za udział w imprezie organizowanej przez 
SJO „PRYMUS - LINGUIST” s.c. będą 
otrzymywać pieczątkę do „Paszportu 
Podróżnika”.

4.  Dana grupa może posługiwać się tylko 
jednym paszportem, do czasu uzbierania 
wszystkich pieczątek.

5.  Każda pieczątka potwierdzona jest 
podpisem pilota oraz wpisem do rejestru 
wycieczek.

6.  Nie dozwolone jest odstępowanie 
paszportu osobom trzecim. W przypadku 
wykorzystania paszportu przez osobę 
nieupoważnianą, paszport zostanie  
anulowany.

7.  Dla grup, które uzbierają wszystkie  
pieczątki przewidziana jest nagroda  
rzeczowa do wysokości 150 PLN.

8.  Po uzbieraniu wszystkich pieczątek  
w paszporcie, wychowawca klasy, na któ-
rego wystawiony jest Paszport Podróżnika 
zobowiązany jest do zdania paszportu  
w biurze SJO „PRYMUS - LINGUIST” s.c. 
przy ul. Lipskiej 63 w Krakowie.

9.  Zamawianie nagród odbywa się w biurze 
SJO „PRYMUS - LINGUIST” s.c. przy  
ul. Lipskiej 63 w Krakowie.

10.Paszport z kompletem pieczątek nie może 
być wymieniony na gotówkę.

11.Paszport jest ważny przez okres 2 lat, 
licząc od daty jego wydania. 

REGULAMIN WYKORZYSTANIA PASZPORTU PODRÓŻNIKA:

IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY KLASY

.........................................................

ADRES SZKOŁY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATA WYSTAWIENIA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


