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Dlaczego warto 
skorzystać z oferty?

Planujesz wycieczkę w 2020 roku?
Podpisując z nami umowę do 
30.11.2019 r. otrzymujesz  *rabat 

DODATKOWO
Gwarancja sprawdzonej bazy noclegowej

Gwarancja najlepszego terminu

*Promocja dotyczy grup liczących minimum 35 uczestników płatnych 

**Ceny wycieczek zawierają: transport autokarem, obsługę przewodnika, bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW, KL. W przypadku wyjazdów kilkudniowych:
nocleg, wyżywienie (śniadania, obiadokolacje). Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja
w dniu przyjazdu, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu. Na życzenie klienta zorganizujemy
dodatkowe posiłki za dopłatą.

Podane ceny nie są ofertą w sensie handlowym, mają jedynie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie
w przypadku zmiany cen zawartych świadczeń.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej i różnorodnej oferty wycieczek.
Zajmujemy się organizacją wycieczek szkolnych i dla grup zorganizowanych.

Zorganizujemy dla Państwa wycieczkę krajową i zagraniczną. Programy wycieczek są tylko
przykładowymi propozycjami, które możemy dostosować do Państwa oczekiwań.

Dysponujemy doświadczoną kadrą pilotów i przewodników oraz sprawdzoną bazą
noclegową i gastronomiczną.

** Kalkulacja cen dotyczy wyjazdu z Radomska i okolicy w obrębie 50 km.

 5 %     przy wycieczkach 1-dniowych

 8 %     przy wycieczkach 2 i 3-dniowych

 10 %   przy wycieczkach 4 i 5-dniowych

UPRAW
NIENIA

Wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców 
ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych 

Marszałka Województwa Łódzkiego nr 455

Wpis do centralnej ewidencji i 
informacji o działalności 

gospodarczej

Gwarancja ubezpieczeniowa

EXCLUSIVE TOUR S.C.
Warszawska 30, 97-500 Radomsko

TEL. 503 719 119 / 602 744 731 /664 771 420
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TORUŃ WARSZAWA

 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych
 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem - Stare

Miasto, Rynek z Ratuszem, Pomnik Mikołaja
Kopernika, Krzywa Wieża, Kościół NMP, Dom
Mikołaja Kopernika (wewnątrz), ruiny Zamku
Krzyżackiego, czas na zakup pierników

 Muzeum Piernika - Odkrywanie tajników rzemiosła
piernikarskiego oraz wypiek prawdziwych
toruńskich pierników według starych receptur
Pokaz prowadzony przez aktorów językiem
średniowiecznego Torunia

 Rejs statkiem po Wiśle
 Powrót na w godzinach wieczornych.

160 zł

 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych
 Centrum Pieniądza NBP – poznamy istotę tego czym

jest pieniądz, jego historię i jakie ma znaczenie w życiu
codziennym

 Centrum Nauki Kopernik – kilkugodzinny spacer po
wszystkim co najciekawsze, poznanie tajnik
funkcjonowania ludzkiego organizmu, dowiesz się o co
właściwie chodzi z tą grawitacją

 PGE Narodowy – zwiedzanie stadionu zaczynamy od
tunelu VIP, kopuła zabytkowa, strefę zawodniczą, płyta
stadionu, sala konferencyjna

 Powrót w godzinach wieczornych
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 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach 
porannych

 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem –
Katedra w Sandomierzu, Zamek
w Sandomierzu (z zewnątrz), Rynek, Brama
Opatowska, kościół Św. Michała, Dom
Długosza

 Podziemia Sandomierskie - zejście w Rynku
w kamienicy Oleśnickich - funkcjonujące od
wieków podziemne piwnice i lochy, obecnie
udostępnione do zwiedzania. Dawniej
wielokrotnie służyły mieszkańcom jako
schronienie przed najeźdźcami

 Rejs statkiem po Wiśle

 Powrót w godzinach wieczornych

137 zł 135 zł 115 zł
Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Każda wycieczka wymaga indywidualnej kalkulacji w zależności od daty wyjazdu, ilości uczestników oraz opiekunów, ilości atrakcji, i innych czynników



KRAKÓW OŚWIĘCIM i FABRYKA 
SCHINDLERA 

 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych
 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Smok

Wawelski, Wzgórze Wawelskie, Katedra Wawelska
(zwiedzanie wnętrza z dzwonem Zygmunt
i kryptami), ul. Kanonicza, ul. Grodzka (kościół św.
Piotra i Pawła, kościół św. Andrzeja), Pałac Biskupi -
kościół Franciszkanów, Dzielnica Uniwersytecka -
Collegium Maius, Rynek Główny - Sukiennice -
Kościół Mariacki, ul. Floriańska - Jama Michalika -
Brama Floriańska, Barbakan - Pomnik Grunwaldzki -
Plac Matejki.

 Powrót w godzinach wieczornych

125 zł

 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych
 Zwiedzanie zespołu niemieckich, nazistowskich obozów zagłady

z przewodnikiem - to miejsce stało się symbolem zbrodni
ludobójstwa i terroru dokonanych na obywatelach polski
i innych europejskich krajów między 1940 a 1945 rokiem.
Zwiedzanie obiektu to niezwykle trudna ale potrzebna i pouczająca
lekcja historii

 Zwiedzanie Fabryki Schindlera - muzeum historyczne miasta
Krakowa urządziło w budynkach pofabrycznych stałą ekspozycję
poświęconą okresowi niemieckiej okupacji w latach 1939-1945.
Sam Oscar Schindler był niemieckim przedsiębiorcą, który ratował
swoich żydowskich pracowników przed zagładą. Zwiedzanie
odbywa się pod opieką lokalnego przewodnika. Po wizycie
w muzeum istnieje możliwość zorganizowania obiadu w pobliżu
krakowskiego rynku

 Powrót w godzinach wieczornych
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 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach
porannych

 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem - Katedra
wraz z X-wiecznymi podziemiami i grobami
pierwszych Piastów, Złota kaplica, Stary Rynek:
renesansowy Ratusz, domki budnicze, pręgierz,
wybrane kamieniczki, studzienka Bamberki,
Waga Miejska, Odwach, Pałac Działyńskich,
Kościół Farny – perła baroku i dawne kolegium
jezuickie, Wzgórze Przemysła z Zamkiem
Królewskim, Plac Wolności, Bazar, Biblioteka
Raczyńskich, Muzeum Narodowe, Dawny Teatr
Niemiecki oraz Teatr Polski, Okrąglak, Dawna
Dzielnica Cesarska z Zamkiem Cesarskim,
Operą, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza
oraz Placem Mickiewicza.

 Powrót w godzinach wieczornych

110 zł 135 zł 120 zł

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Każda wycieczka wymaga indywidualnej kalkulacji w zależności od daty wyjazdu, ilości uczestników oraz opiekunów, ilości atrakcji, i innych czynników



KAZIMIERZ DOLNY WIELICZKA – OJCÓW

 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych
 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem - Rynek

z zabytkową drewnianą studnią, wejście na górę
Trzech Krzyży, zwiedzanie zamku i baszty która
kiedyś była wieżą z której żołnierze wypatrywali
zagrożenia a dzisiaj jest doskonałym punktem
widokowym na położone w dole miasto, przejście
lessowym Wąwozem Małachowskiego, dom
Pruszkowskiego, Pracownia i Dom Michalaka.

 Rejs statkiem po Wiśle
 Powrót w godzinach wieczornych

140 zł

 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych
 Kopalnia Soli w Wieliczce - wykute w soli piękne

komory, niesamowite podziemne jeziora,
majestatyczne konstrukcje ciesielskie i unikalne solne
rzeźby. Blisko 3 kilometry krętych korytarzy, 800
schodów do pokonania i zejście na głębokość 135
metrów pod ziemię.

 Ojcowski Park Narodowy - ciekawe formy skalne
utworzone z jurajskich skał wapiennych ( w tym jedna
o niespotykanym kształcie tzw. maczugi herkulesa),
wspaniały średniowieczny zamek oraz liczne jaskinie, w
których występuje aż 17 gatunków nietoperzy.

 Powrót w godzinach wieczornych
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 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach
porannych

 Afrykarium - to jedyna tego typu atrakcja
w Polsce. Zwiedzający mogą obejrzeć w nim
gatunki zwierząt i ptaków pochodzących
z Czarnego Lądu. Małym i dużym mieszkańcom
stworzono warunki jak najbardziej zbliżone do
klimatu m.in. Czerwonej Pustyni czy Dżungli
Kongo. Dzięki temu w Afrykarium spotkamy
żółwie, rekiny, manaty i oczywiście – będące
największą atrakcją turystyczną – pingwiny!

 Sky Tower – wjazd na 49 piętro na taras
widokowy, najwyższego budynku Wrocławia

 Ostrów Tumski – najstarsza zabytkowa część
Wrocławia

 Powrót w godzinach wieczornych

120 zł 140 zł 120 zł
Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Każda wycieczka wymaga indywidualnej kalkulacji w zależności od daty wyjazdu, ilości uczestników oraz opiekunów, ilości atrakcji, i innych czynników



ZAKOPANE KRAKÓW-WIELICZKA

Dzień 1
 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych
 Przejście z przewodnikiem do Morskiego Oka,

2,5 godzinny pobyt w kompleksie basenów
termalnych.

 Zakwaterowanie, obiadokolacja.

Dzień 2
 Śniadanie.
 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem – Muzeum

Tatrzańskie, Stary Kościołek, Cmentarz na
Pęksowym, Gubałówka – wjazd na szczyt.

 Powrót w godzinach wieczornych

295 zł

Dzień 1
 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych
 Zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce - światowej klasy zabytek

wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego
i Przyrodniczego UNESCO, słynąca z bogatych złóż soli kamiennej
i legend związanych ze św. Kingą i jej pierścieniem,

 Zwiedzanie Muzeum Żup Krakowskich
 Zakwaterowanie, obiadokolacja.

Dzień 2
 Śniadanie.
 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem - bazylika św. Floriana, pl. Jana

Matejki, Barbakan i mury obronne, ul Floriańska, Rynek Główny
ze zwiedzaniem kościoła mariackiego, ul Grodzka, ul. Kanonicza,
Wawel z katedrą i jamą smoka.

 Powrót w godzinach wieczornych

33
0 

zł
29

5 
zł

6
KO

TL
IN

A 
KŁ

OD
ZK

A Dzień 1
 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych
 Przejście z przewodnikiem górskim przez

malowniczy labirynt Błędnych Skał, później
wejście na Szczeliniec Wielki, najwyższy szczyt
Gór Stołowych

 Zakwaterowanie, obiadokolacja, ognisko
z pieczeniem kiełbasek.

Dzień 2
 Śniadanie
 Zwiedzanie Ogrodu Bajek, przejście do

Wodospadu Wilczki, Kopalnia Złota w Złotym
Stoku.

 Powrót w godzinach wieczornych

270 zł 290 zł 270 zł

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Każda wycieczka wymaga indywidualnej kalkulacji w zależności od daty wyjazdu, ilości uczestników oraz opiekunów, ilości atrakcji, i innych czynników



WROCŁAW GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

Dzień 1
 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych
 Wizyta w Zoo i Afrykarium, Panorama Racławicka,

Park Szczytnicki z Ogrodem Japońskim, Fontanna
Multimedialna

 Zakwaterowanie, obiadokolacja.

Dzień 2
 Śniadanie
 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem - Ostrów

Tumski, Most Miłości, Stare Miasto, Ratusz z Piwnicą
Świdnicką, kamieniczki Jasia i Małgosi

 Sky Tower - wjazd na 49 piętro na taras widokowy,
najwyższego budynku Wrocławia

 Powrót w godzinach wieczornych

330 zł

Dzień 1
 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych
 Sabat Krajno Park Miniatur Rozrywki i Miniatur – aleja

miniatur, kino 6D – 2 filmy, park linowy – dowolna trasa
 Muzeum Minerałów i Skamieniałości – lekcja muzealna

i pokaz szlifowania kamieni szlachetnych i ozdobnych
 Zwiedzanie jaskini Raj
 Zakwaterowanie, obiadokolacja.

Dzień 2
 Śniadanie
 Zwiedzanie z przewodnikiem - Św. Katarzyny, Łysica -

wejście na najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich. Święty
Krzyż, platforma widokowa na największe rumowisko
skalne,

 Zamek Królewski w Chęcinach
 Powrót w godzinach wieczornych
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Dzień 1
 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach

porannych
 Przejście z przewodnikiem Wielka Sowia

– wejście na najwyższy szczyt Gór
Sowich.

 Zwiedzanie Sztolni Walimskich –
kompleksu bunkrów oraz podziemnych
budowli z czasów II wojny światowej.

 Zakwaterowanie, obiadokolacja.

Dzień 2
 Śniadanie
 Zamek Książ – przepięknie położony

kompleks zamkowo – pałacowy wraz
z otaczającym go parkiem jest trzecim co
do wielkości tego typu obiektem
w Polsce.

 Powrót w godzinach wieczornych

305 zł 305 zł 285 zł
Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Każda wycieczka wymaga indywidualnej kalkulacji w zależności od daty wyjazdu, ilości uczestników oraz opiekunów, ilości atrakcji, i innych czynników



PIENINY ZAMOŚĆ I ROZTOCZE

Dzień 1
 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych
 Przejście z przewodnikiem przez Wąwóz Homole - przejazd

do Szczawnicy - wjazd kolejką krzesełkową na Palenicę –
zejście na słowacką stronę do Leśnicy - przejście
Przełomem Potoku Leśnickiego i Drogą Pienińską do
centrum Szczawnicy

 Zakwaterowanie, obiadokolacja.

Dzień 2
 Śniadanie.
 Wejście na Trzy Korony z Krościenka nad Dunajcem i

zejście do Sromowiec Niżnych - przejście na stronę
słowacką do Czerwonego Klasztoru (zwiedzanie
muzeum) - przejazd do Niedzicy (zwiedzanie zamku lub
spacer po koronie zapory lub rejs po Jeziorze
Czorsztyńskim).

 Powrót w godzinach wieczornych

325 zł

Dzień 1
 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych
 Zwiedzanie z przewodnikiem - Krasnobród: Kaplica na Wodzie,

Kościół pw. Nawiedzenia NMP, Krasnobrodzkie Muzeum Parafialne,
Zwierzyniec: Stawy Echo, Kościółek na Wodzie, plaża, Pomnik
Szarańczy.

 Szczebrzeszyn: ruiny zamku, kościół św. Katarzyny, cerkiew
grekokatolicka, synagoga, Pomnik Chrząszcza.

 Zakwaterowanie, obiadokolacja.
Dzień 2
 Śniadanie.
 Zwiedzanie z przewodnikiem - Zamość: Brama Lubelska, Pałac

Zamoyskich z Pomnikiem, Katedra, Akademia Zamoyskich,
zewnętrzne mury miasta, Rynek z renesansowym Ratuszem,
rotunda, Rynek Wodny, Trasa Turystyczna.

 Powrót w godzinach późnowieczornych.
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Dzień 1
 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach

porannych
 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Rynek

Staromiejski, Dom Mikołaja Kopernika,
Krzywa Wieża, mury obronne, katedra Św.
Janów.

 Zakwaterowanie. Obiadokolacja.
Dzień 2
 Śniadanie
 Zwiedzanie zamku krzyżackiego

w Malborku – trasa „Szlakiem zamkowych
tajemnic”

 Powrót w godzinach wieczornych

300 zł 320 zł 290 zł

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Każda wycieczka wymaga indywidualnej kalkulacji w zależności od daty wyjazdu, ilości uczestników oraz opiekunów, ilości atrakcji, i innych czynników



TRÓJMIASTO-MALBORK KOTLINA KŁODZKA-ADRSPACH

535 zł

Dzień 1
 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych
 Kopalnia Złota w Złotym Stoku - Zwiedzanie kopalni

podziemną trasą turystyczną zwiedzanie Średniowiecznej
Osady Górniczej, zwiedzanie Sztolni Ochrowej, płukanie
złota.

 Zakwaterowanie. Obiadokolacja.
Dzień 2
 Śniadanie.
 Skalne Miasto w Adrspach - Czechach. Spacer

z przewodnikiem pomiędzy formacjami skalnymi
utworzonymi przez naturę oraz rejs łodzią turystyczną po
jeziorze pośród skał.

 Zakwaterowanie. Obiadokolacja.
Dzień 3
 Śniadanie.
 Zwiedzanie z przewodnikiem: labirynt Błędnych Skał,

później wejście na Szczeliniec Wielki.
 Powrót w godzinach wieczornych
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Dzień 1
 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych
 Zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem - Kościół

św. Mikołaja, Pałac Golz-Kińskych, Gotycki Kościół Marii
Panny, Pomnik Jana Husa, Karolinum. Przejście drogą
Królewską pod Bramę Prochową.

 Zakwaterowanie. Obiadokolacja.

Dzień 2
 Śniadanie
 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem - Klasztor na

Strachowie, Loreta, plac Hradczański – zmiana warty przed
Pałacem Prezydenckim, Katedra św. Wita, Zamek Praski,
Złota Uliczka, wieża Dalibora, Mała Strana, ogrody
Wallensteina, most Karola

 Zakwaterowanie. Obiadokolacja.

Dzień 3
 Śniadanie.
 Zwiedzanie z przewodnikiem: spacer po dzielnicy

żydowskiej - cmentarz, Ratusz i Synagoga. Zwiedzanie
Nowego Miasta - Plac Wacława, Muzeum Narodowe,
U Fleku.

 Powrót w późnych godzinach wieczornych

495 zł 485 zł 450 zł

Dzień 1
 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych
 Zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem: Park Oliwski, Pałac

Opatów, Kościół Św. Jakuba, Katedra Oliwska ze słynnymi
organami, Dom Zarazy, Stary Rynek Oliwski, Brama Wyżynna
z XVI w., Fontanna Neptuna, gotycki Ratusz z XIV wieku
z 83 metrową wieżą, Dwór Artusa, Cmentarz Obrońców
Westerplatte, Fort, Pomnik Obrońców Wybrzeża.

 Zakwaterowanie. Obiadokolacja.
Dzień 2
 Zwiedzanie Gdyni i Sopotu z przewodnikiem: Skwer Kościuszki,

Molo Południowe, Muzeum Oceanograficzne, ORP Błyskawica -
niszczyciel biorący udział w II wojnie światowej, obecnie
przekształcony w Muzeum.

 Sopot - neogotycki Kościół Garnizonowy św. Jerzego, Ulica
Bohaterów Monte Casino, Krzywy Domek, najdłuższe w Europie
Molo, Opera Leśna.

 Zakwaterowanie. Obiadokolacja.

Dzień 3
 Śniadanie.
 Malbork – zwiedzanie zamku Krzyżackiego
 Powrót w późnych godzinach wieczornych

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Każda wycieczka wymaga indywidualnej kalkulacji w zależności od daty wyjazdu, ilości uczestników oraz opiekunów, ilości atrakcji, i innych czynników



SŁOWACJA

525 zł

10

475 zł 500 zł 450 zł

KAZIMIERZ DOLNY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Dzień 1
 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach

porannych
 Kazimierz Dolny - zwiedzanie miasta

z przewodnikiem - Rynek z renesansowymi
kamienicami, kościół farny, Góra Trzech
Krzyży - punkt widokowy na miasteczko
i dolinę Wisły, ruiny zamku, baszta, bulwar
nadwiślański.

 Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2
 Śniadanie
 Białowieża -zwiedzanie z przewodnikiem -

rezerwat żubra, Muzeum BPN, spacer po
puszczy.

 Obiadokolacja, nocleg

Dzień 3
 Śniadanie
 Hajnówka - cerkiew, Ciechanowiec - skansen
 Powrót na miejsce zbiórki w późnych

godzinach wieczornych

Dzień 1
 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach

porannych
 Jaskinia Bielska (najpiękniejsza jaskinia

w Tatrach, 1,5 km korytarzy), Kieżmark
(zwiedzanie zabytkowego centrum i zamku
z XV w.)

 Poprad (spacer po centrum miasta), przejazd do
Spiskiej Soboty (zwiedzanie zabytkowego rynku
i kościoła św. Jerzego)

 Obiadokolacja, nocleg

Dzień 2
 Śniadanie
 Słowacki Raj (piesza wycieczka po dolinach

krasowych, pełnych wodospadów i wąwozach
o stromych zboczach)

 Obiadokolacja, nocleg

Dzień 3
 Śniadanie
 Lewocza (dawna stolica Spiszu - miasta

w którym czas się zatrzymał - zwiedzanie m.in.
zabytkowego rynku, murów obronnych,
kościoła św. Jakuba),Spiski Zamek (jedne
z największych ruin zamku w Europie
Środkowej), Spiska Kapituła (spacer po
kościelnym miasteczku i zwiedzanie katedry św.
Marcina)

 Powrót w miejsce zbiórki w godzinach
wieczornych

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Każda wycieczka wymaga indywidualnej kalkulacji w zależności od daty wyjazdu, ilości uczestników oraz opiekunów, ilości atrakcji, i innych czynników



KRAKÓW – ZAKOPANE

570 zł

11

530 zł 525 zł 480 zł

Dzień 1
 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych
 Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem: Wawel, Zamek

Królewski – dziedziniec, Katedra – Dzwon Zygmunta,
Groby Królewskie. Starówka – Kościół Franciszkanów,
okno Papieskie, Rynek z Sukiennicami, Kościół Mariacki.

 Zakwaterowanie. Obiadokolacja.

Dzień 2
 Śniadanie.
 Piesza wycieczka z przewodnikiem do Morskiego Oka

przez Wodogrzmoty Mickiewicza.
 Wizyta w ośrodku dydaktycznym Tatrzańskiego Parku

Narodowego, w którym zobaczymy wystawę
edukacyjną oraz projekcję filmu o tematyce górskiej.

 Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Ognisko z pieczeniem
kiełbasek.

Dzień 3
 Śniadanie.
 Piesza wycieczka z przewodnikiem do Doliny

Kościeliskiej przez Halę Pisaną do schroniska na
Ornaku.

 Wizyta w Izbie Regionalnej MURZASICHLU – opowieści
o pierwszych osadnikach, zwyczajach pasterskich,
legendach zbójnickich, muzyce i stroju przeplatane są
prezentacją instrumentów oraz humorem góralskim.
Zakres tematyki oraz dowcip dostosowany jest do
wieku słuchaczy. Ilustrację do opowieści stanowią
bogate zbiory rzemiosła artystycznego, pasterskich
sprzętów użytkowych, strojów oraz instrumentów
regionalnych.

 Zakwaterowanie. Obiadokolacja.

Dzień 4
 Śniadanie.
 Wjazd kolejką na Gubałówkę, przejście grzbietem

Gubałówki do Butorowego Wierchu.
 Czas wolny na Krupówkach.
 Powrót w późnych godzinach wieczornych

BIESZCZADY
Dzień 1
 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych
 Zwiedzanie z przewodnikiem: Huta Szkła w Krośnie

– zwiedzanie oraz udział w warsztatach obróbki
i zdobienia szkła

 Sanok – Skansen Muzeum Budownictwa Ludowego
 Zakwaterowanie, obiadokolacja.

Dzień 2
 Śniadanie
 Zwiedzanie z przewodnikiem Cerkwi w Smolniku
 Wejście na Połoninę Wetlińską lub Tarnicę,
 Spacer po Lesku – synagoga, cmentarz, Stary

Rynek, ratusz, zamek.
 Obiadokolacja, nocleg

Dzień 3
 Śniadanie
 Spacer koroną Zapory
 Rejs statkiem po Jeziorze Solińskim
 Przejazd przez Zagórz – Ruiny Klasztoru Karmelitów

Bosych.
 Powrót w późnych godzinach wieczornych

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Każda wycieczka wymaga indywidualnej kalkulacji w zależności od daty wyjazdu, ilości uczestników oraz opiekunów, ilości atrakcji, i innych czynników



BERLIN-POCZDAM
SZKLARSKA PORĘBA 

DREZNO

610 zł

12

550 zł 655 zł 610 zł

Dzień 1
 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych
 Zwiedzanie Berlina z przewodnikiem -

przedmieście Wildau (przejazd przez „zielony”
Berlin – wzdłuż południowych jezior w dzielnicach
Zeuten, Eichwalde, Grünau). East Side Gallery.
„Ścieżka pamięci muru berlińskiego” przy
Bernauerstrasse. Reichstag - wjazd na kopułę
Reichstagu. Spacer od Reichstagu przez Bramę
Brandenburską do pomnika „Pomordowanych
Żydów Europy”. Przejazd i zwiedzanie Placu
Poczdamskiego oraz tzw. „Sonny Center”.
Zwiedzanie „Topografii Terroru”. Przejazd do
katedry berlińskiej, na Placu Zamkowym.

 Zakwaterowanie. Obiadokolacja.

Dzień 2
 Śniadanie.
 Zwiedzanie Poczdamu z przewodnikiem - wjazd

do Poczdamu przez Most Glienicke (Glienicker
Brücke), na rzece Haweli, zwiedzanie Pałacu
Cecilienhof i Marmurowego Pałacu, wejście na
wzgórze; niedokończony pałac Fryderyka
Wilhelma IV Pfingstberg, Nieistniejące już tajne
miasteczko KGB i sowieckiego kontrwywiadu na
zachodnią Europę, z ponurym więzieniem, gdzie
torturowano i mordowano osoby podejrzane o
nielojalność wobec Moskwy. Aleksandrówka.
Pałac i park Sanssouci (wewnątrz)

 Powrót w późnych godzinach wieczornych.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Każda wycieczka wymaga indywidualnej kalkulacji w zależności od daty wyjazdu, ilości uczestników oraz opiekunów, ilości atrakcji, i innych czynników

Dzień 1
 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach popołudniowych
 Przejazd do Szklarskiej Poręby, zakwaterowanie,

uroczysta obiadokolacja, możliwość skorzystania
z bazy rekreacyjno-wypoczynkowej hotelu (basen,
sauny, jacuzzi).

Dzień 2

 Śniadanie,
 Zwiedzanie Drezna z przewodnikiem – spacer po

najciekawszych zabytkach miasta (z zewnątrz): Plac
Teatralny, Opera Sempera, Katedra, Zamek
Rezydencjonalny książąt Saksonii, Orszak Książąt,
Tarasy Bruhla, Kościół Frauenkirche.

 Kompleks pałacowy Zwinger (zwiedzanie zewnątrz) –
klejnot architektoniczny Drezna, Galeria Obrazów
Starych Mistrzów, Muzeum Porcelany. Czas wolny
w Dreźnie.

 Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3
 Śniadanie i wykwaterowanie
 Zwiedzanie szklarskiej Poręby z przewodnikiem –

Wodospad Szklarki i Kamieńczyk, Leśna Huta.
 Czas wolny w Szklarskiej Porębie.
 Powrót w godzinach wieczornych.



MAZURY MORAWSKI KRAS
WIEDEŃ

Dzień 1
 Wyjazd w bardzo wczesnych godzinach porannych.
 Morawski Kras – Park krajobrazowy, Przepaść

krajobrazowy, Przepaść Macochy oraz Jaskinia
Punkevina – najpiękniejsza na Morawach, rejs łodzią
podziemną rzeką Punkvą.

 Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2
 Śniadanie
 Zwiedzanie Wiednia z przewodnikiem – przejazd

tzw. „Ringiem”, Muzeum Historii i Sztuki, Muzeum
Sztuki Naturalnej, Pomnik „Króla Walca” w Parku
Miejskim, gmach Parlamentu, Ratusz, Opera
Wiedeńska.

 Hofburg – zimowa rezydencja cesarska
 Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3
 Śniadanie
 Zwiedzanie Wiednia z przewodnikiem – Schonbrunn

– dawna letnia rezydencja cesarska.
 Wzgórze Kahlenberg – miejsce odsieczy Wiedeńskiej

i „bitwy pod Wiedniem”
 Powrót w późnych godzinach nocnych.

605 zł

13

565 zł 880 zł 830 zł

Dzień 1
 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach południowych
 Zakwaterowanie, obiadokolacja, biesiada przy

muzyce, menu bufetowe, nocleg.

Dzień 2
 Śniadanie
 Spływ Krutynią na trasie Krutyń – Ukta, jest to

najbardziej oblegana trasa, bardzo urokliwa
i bezpieczna. Na trasie bary dla kajakarzy, idealny,
aktywny wypoczynek. / czas trwania 3-4 godziny /

 Mikołajki – spacer promenadą wzdłuż portu
jachtowego i brzegów jeziora Mikołajskiego.

 Obiadokolacja, nocleg

Dzień 3
 Śniadanie
 Zwiedzanie historycznego plemienia Galindów

z Bursztynową Komnatą.
 Święta Lipka – sławne sanktuarium Maryjne, którego

kustoszami są Ojcowie Jezuicie prezentacja
organów.

 Reszel – urokliwe mazurskie miasteczko ze starym
zamczyskiem.

 Powrót w późnych godzinach wieczornych.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Każda wycieczka wymaga indywidualnej kalkulacji w zależności od daty wyjazdu, ilości uczestników oraz opiekunów, ilości atrakcji, i innych czynników





WROCŁAW BERLIN

 Wyjazd z miejsca zbiórki we wczesnych godzinach
porannych

 Zwiedzanie z przewodnikiem Wrocławia
 spacer po Ostrowie Tumskim i zwiedzanie katedra

wrocławskiej
 przejście przez wyspę Piasek
 spacer Promenadą Staromiejską
 Pomnik Nagiego Szermierza, historia wrocławskich

studentów
 Kościół Uniwersytecki - najpiękniejszy barokowy kościół

we Wrocławiu
 Wrocławskie krasnale - historia spiżowych skrzatów

ukrytych na Starym Mieście
 Rynek i Plac Solny

W godz. 15:00 - 18:00 - czas wolny na jarmarku adwentowym
na Starym Rynku.
Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu, to jeden
z najpiękniejszych jarmarków. W tym wyjątkowym czasie serce
Wrocławia zaczyna bić mocniej... Wrocławski Rynek staje się
tłem dla bajkowej scenerii. Wśród pachnących lasem choinek,
aromatu grzanego wina i czekoladowych pierników na
mieszkańców Wrocławia i turystów czeka moc świątecznych
niespodzianek i atrakcji. Magia świąt oczaruje każdego!
Będzie można zaznać bajecznych smaków, ciekawych
świątecznych inspiracji i obejrzeć mnóstwo atrakcji
w świątecznym klimacie.

110 zł

 Wyjazd z miejsca zbiórki w bardzo wczesnych godzinach
porannych

 Zwiedzanie Berlina z przewodnikiem - Reichstag, Katedrę,
odbudowany już zamek Hohenzollernów czy „Wyspę Muzeów”.

Jarmark bożonarodzeniowy na Alexanderplatz jest największy
w całym Berlinie. Jego centralnym punktem jest tzw „Wielka
Piramida”, ozdobiona 5000 różnokolorowych żarówek. Jest to
powiększona tysiąc razy kopia z tradycyjnych Erzgebirge
Pyramide”. Taką właśnie nazwę nosi jedna z najbardziej
popularnych zabawek gwiazdkowych w Niemczech, wymyślona
i masowo produkowana właśnie w Erzgebirge (po polsku Rudawy
nad Łabą). Wielka Piramida budowana corocznie na okres adwentu
na Alexanderplatz jest atrakcją sciągającą tu turystów z całego
świata.
Ale nie jedyną. Kolejną jest ogromne, tzw. „koło młyńskie”, gdzie
specjalne wózki wyniosą nas na wysokość ponad 50 metrów,
dając możliwość podziwiania nocnego Berlina.
Dużą popularnością cieszy się położone wśród setek straganów,
namiotów i knajpek z glüweinem sztuczne lodowisko z którego
każdy może skorzystać, gdyż za niewielką opłatą można
wypożyczyć buty z łyżwami.
W przeciwieństwie innych bożonarodzeniowych jarmarków stoiska
miedzy czerwonym ratuszem a słynną wieżą telewizyjną
rozrzucona są nieregularnie naokoło ogromnej, świątecznej choinki.
Atrakcją dla najmłodszych będzie i tutaj wizyta św. Mikołaja. Pojawia
się on wyłaniając spod fontanny Neptuna w towarzystwie reniferów.

14

85 zł 230 zł 185 zł
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 Wyjazd z miejsca zbiórki we wczesnych
godzinach porannych

 Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem - Zamek
Królewski (z zewnątrz), Katedra Wawelska
z Dzwonem Zygmunta, ul. Grodzka kościół św.
Piotra i Pawła, ul Kanonicza. Krakowski Rynek -
Wierzynek, Wieża Ratuszowa, Tablica przysięgi
Tadeusza Kościuszki Sukiennice, Pomnik Adama
Mickiewicza, Kościół Mariacki, Kościół św.
Wojciecha, „Okno papieskie”, ul. Floriańska
z Domem Matejki, Mury obronne z basztami,
Barbakan, Pomnik Grunwaldzki, Plac Matejki.

 Po zwiedzaniu czas wolny na Jarmarku
Bożonarodzeniowym.

 Powrót na miejsce zbiórki w godzinach
wieczornych.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Każda wycieczka wymaga indywidualnej kalkulacji w zależności od daty wyjazdu, ilości uczestników oraz opiekunów, ilości atrakcji, i innych czynników



15

Tropical Islands pod Berlinem to znacznie więcej niż tylko basen
Zapomnijcie o zwykłych basenach - Tropical Islands to znacznie
więcej! Z wizytą na tropikalnej wyspie pod Berlinem nie może się
równać pobyt w innych kompleksach basenowych ani parkach
rozrywki. Zabawa, przygoda, masa atrakcji! Już dzisiaj zaplanujcie
wypad do resortu wypoczynkowego Tropical Islands -
największej w Europie tropikalnej krainy! Strefa Tropikalna jest
otwarta dla gości przez cały rok i przez okrągłą dobę.
Liczba atrakcji czekających na Was w kompleksie basenów
Tropical Islands jest ogromna. Strefa zewnętrzna, czyli Tropical
Islands AMAZONIA, to gratka nawet dla wytrawnych bywalców
parków wodnych. Dajcie się porwać do fantastycznej wodnej
krainy z tropikami w tle.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Każda wycieczka wymaga indywidualnej kalkulacji w zależności od daty wyjazdu, ilości uczestników oraz opiekunów, ilości atrakcji, i innych czynników

200 zł 190 zł

 ENERGYLANDIA to największy Park Rozrywki w Polsce, oferujący
kilkadziesiąt atrakcji, które znajdują się na obszarze 30 hektarów,
przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci,
młodzieży jak i osób dorosłych.

 Bajkolandia - kraina dziecięcych pragnień, wkraczające do niej
maluchy znajdują się nagle w świecie swoich marzeń, spotykają
się z postaciami ulubionych bajek.

 Strefa familijna - proponuje atrakcje dla całych rodzin, lecz na
części z nich obowiązuje ograniczenie wzrostu - min. 140 cm.

 Strefa ekstremalna - to fenomenalna rozrywka dla wszystkich,
którzy chcą zmierzyć się ze strachem, dostarczająca maksimum
adrenaliny, potężną dawkę radości i zabawy na najwyższych
obrotach.

 Water Park - strefa uruchomiona latem 2016 roku - naśladuje
tropikalną wyspę, z mnóstwem atrakcji, zakątków, wodnych
zabaw.
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Rodzinny Park Rozrywki w amerykańskim stylu! 8
stref tematycznych i ponad 50 atrakcji w cenie
jednego biletu. Doskonała zabawa dla osób w
każdym wieku
Ścieżka edukacyjna, tajemnicze podziemie, family
coaster, kino emocji 6D, kula parowa – planetarium
3D, Cinema 5D, desperados, byk mechaniczny i wiele
innych.
Możliwość za dodatkową opłatą zwiedzania MUZEUM
OGNIA – centrum nauki na temat ognia oraz energii
od czasów najdawniejszych do dzisiaj.
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310 zł 270 zł

130 zł 120 zł


