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Katalog Szkolny 2018/19
wybrane propozycje katalogowe
wycieczek i zielonych szkół dla uczniów oraz nauczycieli

promocja: przy wpłacie zaliczki w wysokości 10% wartości wycieczki
do 31. grudnia, otrzymacie od nas 10 % rabatu* od cen katalogowych!

* - rabat dot. wycieczek realizowanych w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. przy grupie min. 40 uczniów płacących.

wycieczki 1-dniowe
01. POZNAŃ - stolica Wielkopolski

Dla dzieci z poza Poznania proponujemy wizytę w stolicy Wielkopolski. Po zwiedzaniu miasta (m. in. starówka, Katedra, Fara)
proponujemy urozmaicić pobyt o inne atrakcje, np. wizytę w ZOO lub Palmiarni, Botanik, rejs statkiem po Warcie, przejazd
bimbą oraz inne ciekawe miejsca (Malta, kolejka parkowa „Maltanka”, kino 3D/IMAX, muzeum rogala, ICHOT, murale itp.).
Szczegółowy program oraz cenę ustalamy indywidualnie dla każdej grupy, w zależności od wieku, zainteresowań oraz budżetu.
02. BISKUPIN

W programie: zwiedzanie osady-muzeum w celu zapoznania się z historią i obyczajami pierwszych Słowian. We wrześniu
zapraszamy na XXIV Festyn Archeologiczny w terminie 15-23.09.2018 r. Tym razem tematem tej dorocznej imprezy będzie:
„Archeomarket – od wymiany po stragany”.

cena: 55 zł/os. (40+3, 44+4)

03. ZAUROLANDIA – park dinozaurów w Rogowie

W programie: całodniowa wycieczka do Rogowa, której celem jest pobyt w Zaurolandii - parku dinozaurów. Po parku
oprowadzają przewodnicy. Istnieje możliwość połączenia wycieczki z Gnieznem, Uzarzewem lub Czerniejewem.

cena: 65 zł/os. * w promocji 60 zł/os. * (40+3, 44+4)

04. NENUFAR CLUB – piracki park rozrywki

W programie: Z piratami dookoła świata – trzygodzinny program realizowany pod kierunkiem instruktorów, w formie zabawy
na lądzie i na wodzie, poszukiwanie skarbów, mini disco - pokaz, zabawa na placu zabaw, ognisko oraz niespodzianka.
W cenie kiełbaski lub obiad.

cena: 80 zł/os. * w promocji 70 zł/os. * (40+3, 44+4)

05. Gdzie jest Św. Mikołaj? – program bożonarodzeniowy

W programie: Program polecamy dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Czas trwania: ok. 3 godz. + przejazdy. Dzieci spotykają
kolędników, którzy szukają Gwiazdora. W międzyczasie przygotowują ozdoby choinkowe, śpiewają kolędy, zdobią pierniki.

cena: 65 zł/os. (40+3, 44+4)
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06. KOSZUTY – zwyczaje i obrzędy szlacheckie /program bożonarodzeniowy/

W programie: atrakcyjnym sposobem poznania dawnych obyczajów będzie odwiedzenie prawdziwego dworu szlacheckiego
połączone z zajęciami plastycznymi polegającymi na własnoręcznym malowaniu ozdób. Przewodnik oprowadza po wszystkich
pokojach. Dwa tematy do wyboru: „Zwyczaje świąteczne” i „Jak dawniej się bawiono”. Czas trwania: ok. 5 godzin.

cena: 55 zł/os. (40+3, 44+4)

07. W ŚWIECIE ZWIERZĄT – polecamy dla klas I-V

W programie: świat zwierząt odkryje przed nami wizyta w gospodarstwie agroturystycznym (w tym małe ZOO: bociany, bażanty,
lamy, osły, pawie itp.). Ognisko z kiełbaskami w cenie.

cena: 50 zł/os. * w promocji 45 zł/os. * (40+3, 44+4)

08. UZARZEWO – poznajemy las i zwierzęta

W programie: Uzarzewo - Muzeum Łowiectwa i Myślistwa oraz ścieżka przyrodniczo-leśna (pętla „duża” lub „mała”, w zależności
od wieku uczestników i/lub pogody; czas spaceru - ok. 2,5 h).
W cenie gwarantujemy również ognisko z kiełbaskami i napojem w gospodarstwie agroturystycznym z małym ZOO.

cena: 70 zł/os. * w promocji 64 zł/os. * (40+3, 44+4)

09. GIECZ, CZERNIEJEWO

W programie: Giecz - rezerwat archeologiczny, Czerniejewo (miejsce urodzenia Onufrego Kopczyńskiego - twórcy gramatyki
jęz. polskiego, Pałac Lipskich + park, ognisko z kiełbaskami w gosp. agroturystycznym z małym zoo). Czas trwania: ok. 8 godzin.
cena: 70 zł/os. * w promocji 60 zł/os. * (40+3, 44+4)

10. SIERAKOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY

W programie: Szamotuły (Zamek Górków), Chrzypsko (taras widokowy) oraz Sieraków (Zamek Opalińskich, Kościół, stado
ogierów). Wycieczka całodniowa.

cena: 70 zł/os. * w promocji 60 zł/os. * (40+3, 44+4)

11. POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO

W programie: Giecz (rezerwat archeologiczny), Ostrów Lednicki (Palatium Mieszka I), Dziekanowice (skansen), Gniezno
(Muzeum Początków Państwa Polskiego). Wycieczka całodniowa.

cena: 80 zł/os. * w promocji 70 zł/os. * (40+3, 44+4)

12. SZLAK PIASTOWSKI

W programie: Wenecja (Muzeum Kolei Wąskotorowej), Biskupin (rezerwat archeologiczny), Gniezno (Muzeum Początków
Państwa Polskiego). Wycieczka całodniowa.

cena: 80 zł/os. * w promocji 70 zł/os. * (40+3, 44+4)

13. KÓRNIK, ROGALIN

W programie: Kórnik (Zamek, Wozownia), Rogalin (Pałac, Dęby Rogalińskie, wizyta w dworze szlacheckim - lekcja muzealna).

cena: 80 zł/os. * w promocji 70 zł/os. * (40+3, 44+4)
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14. SZRENIAWA

W programie: Szreniawa (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego z bogatą ekspozycją maszyn i narzędzi
rolniczych, hodowli, życia wsi i inne rolnicze ciekawostki, w parku - skansen pszczelarski; Muzeum Wielkopolskiego Parku
Narodowego), spacer do Osowej Góry (szlakiem WPN) oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek (w cenie). Wycieczka całodniowa.

cena: 70 zł/os. * w promocji 63 zł/os. * (40+3, 44+4)

15. OSTRÓW LEDNICKI, GNIEZNO, CZERNIEJEWO

W programie: Ostrów Lednicki (przeprawa promowa, rezerwat archeologiczny), Gniezno (Muzeum 1000-lecia Państwa
Polskiego), Czerniejewo (pomnik Onufrego Kopczyńskiego - twórcy gramatyki j. polskiego, zespół pałacowy - spacer po parku),
ognisko z kiełbaskami w gospodarstwie agroturystycznym z małym ZOO. Wycieczka całodniowa.
cena: 90 zł/os. * w promocji 80 zł/os. * (40+3, 44+4)

16. ŚLADAMI POLSKICH PISARZY

W programie: Kołaczkowo (Izba Pamięci Władysława Reymonta, stara kuźnia), Śmiełów (Muzeum im. Adama Mickiewicza),
Cichowo (folwark Soplicowo), Puszczykowo (pracownia Arkadego Fiedlera). Wycieczka całodniowa.

cena: 90 zł/os. * w promocji 80 zł/os. * (40+3, 44+4)

17. WRZEŚNIA, KOŁACZKOWO, CHOCZ

W programie: Września (Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich), Kołaczkowo (Izba Pamięci Władysława Reymonta,
wizyta w starej kuźni), Pyzdry (stare przejście graniczne), Chocz (pobyt w wiosce indiańskiej). Czas trwania: ok. 10 godzin.

cena: 90 zł/os. * w promocji 80 zł/os. * (40+3, 44+4)

18. MRU – Międzyrzecki Rejon Umocnień, ŁAGÓW

W programie: zwiedzanie poniemieckiego zespołu umocnień wzniesionych na rozkaz Hitlera w latach 1934-38 (spacer korytarzami uważanymi za najdłuższy na świecie podziemny system fortyfikacyjno-obronny - obowiązkowa latarka, łączącymi bunkry
tzw. „pancerniki” - charakteryzującymi się stalowymi kopułami). Łagów (mury obronne), Świebodzin (pomnik Chrystusa).
cena: 80 zł/os. * w promocji 70 zł/os. * (40+3, 44+4)
19. TROPEM WIESZCZA

W programie: klasycystyczny zespół pałacowy w Śmiełowie (Muzeum im. Adama Mickiewicza); zwiedzanie Zamku w Gołuchowie
(wspaniałe zbiory m. in. sztuki antycznej i orientalnej) oraz zagrody żubrów. Wycieczka całodniowa.

cena: 90 zł/os. * w promocji 80 zł/os. * (40+3, 44+4)

20. ZOO-Safari w Świerkocinie, MRU – Międzyrzecki Rejon Umocnień

W programie: safari w Polsce! Z okien autokaru zobaczyć można świat dzikich zwierząt zamieszkujących 3 strefy: afrykańską,
indyjską oraz mongolską. Po dowolnej ilości przejazdach przez strefy skorzystać można z karuzel stanowiących dodatkową
atrakcję. Wcześniej wizyta w MRU – Międzyrzeckim Rejonie Umocnień (jak w programie nr 18). Wycieczka całodniowa.
21. LICHEŃ, KONIN

cena: 95 zł/os. * w promocji 85 zł/os. * (40+3, 44+4)
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W programie: całodniowa wycieczka do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu (dla chętnych wjazd windą na wieżę) oraz zwiedzanie
Konina (m. in. słup drogowy z 1151 roku).

cena: 75 zł/os. * w promocji 65 zł/os. * (40+3, 44+4)

22. KŁODAWA, UNIEJÓW

W programie: Kłodawa (kopalnia soli, w tym zjazd windą na głębokość 600 m), Uniejów (2-godzinny pobyt na basenach
termalnych). Czas trwania: ok. 11 godzin.

cena: 125 zł/os. * w promocji 115 zł/os. * (40+3, 44+4)

23. TORUŃ

W programie: Toruń (ratusz - z zew., ruiny Zamku Krzyżackiego, Starówka, seans w Planetarium lub Orbitarium). Wycieczka
całodniowa. Proponujemy również muzeum piernika lub rejs statkiem po Wiśle (opłata dodatkowa).

cena: 95 zł/os. * w promocji 85 zł/os. * (40+3, 44+4)

24. WROCŁAW

W programie: Wrocław - zwiedzanie miasta (starówka, krasnale, Panorama Racławicka, wizyta w ZOO - w tym Afrykarium).

cena: 110 zł/os. * w promocji 100 zł/os. * (40+3, 44+4)

25. WARSZAWA

W programie: zwiedzanie stolicy z przewodnikiem (m. in. starówka, Krakowskie Przedmieście, Grób Nieznanego Żołnierza,
Opera, Centrum Nauki Kopernik lub Muzeum Powstania Warszawskiego). Wycieczka całodniowa.

cena: 145 zł/os. * w promocji 130 zł/os. * (40+3, 44+4)

26. BOMBKI /listopad - grudzień/

W programie: zwiedzanie fabryki ozdób choinkowych. Uwaga! Istnieje możliwość zamówienia bombki z okolicznościowym
napisem, np. imieniem lub życzeniami (np. jako podarunek). Impreza nie jest objęta 10% zniżką!

cena: 35 zł/os. (40+3, 44+4)

27. ŚWIĘTA – BOŻONARODZENIOWA SZOPKA lub PISANKI WIELKANOCNE

W programie: wizyta w gospodarstwie agroturystycznym z małym ZOO (żywa szopka bożonarodzeniowa LUB malowanie jajek
i topienie Marzanny oraz jazda wozem drabiniastym), poczęstunek i napoje.
cena: 60 zł/os. * w promocji 55 zł/os. * (40+3, 44+4)

wycieczki krajowe 2-dniowe
28. Wenecja, Biskupin, Kruszwica, Gniezno (2 dni)
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zwiedzanie osady (rezerwat archeologiczny), przyjazd do Żnina - zwiedzanie miasta (starówka z gotycką wieżą), przyjazd i
zakwaterowanie w pensjonacie, obiadokolacja, ew. spacer po okolicy, nocleg
2 dzień: 8:00 śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd z pensjonatu, Kruszwica - zwiedzanie miejscowości (m. in. Mysia Wieża,
Kolegiata), Strzelno - kościół św. Prokopa, przyjazd do Gniezna (katedra + starówka), obiad na trasie, powrót ok. godz. 20:00

cena: 210 zł/os. * w promocji 190 zł/os. * (40+3, 44+4)

29. Świerkocin, Łagów, Międzyrzecz (2 dni)

1 dzień: 7:00 wyjazd, przyjazd do Gorzów Wielkopolskiego - spacer po starówce, przyjazd do Świerkocina - ZOO-Safari (świat
dzikich zwierząt na wybiegu) + karuzele, Łagów - zwiedzanie miasta, przyjazd i zakwaterowanie w pensjonacie, obiadokolacja,
ew. spacer po okolicy, nocleg
2 dzień: śniadanie, spacer po Łagowie, przyjazd do Międzyrzecza - zwiedzanie miasta, Międzyrzecki Rejon Umocnień, obiad na
trasie, powrót ok. godz. 21:00

cena: 210 zł/os. * w promocji 190 zł/os. * (40+3, 44+4)

30. Toruń, Ciechocinek (2 dni)

1 dzień: 7:00 wyjazd, przyjazd do Torunia ok. godz. 10:00, zwiedzanie miasta z przewodnikiem: m. in. Starówka, ruiny Zamku
Krzyżackiego, seans w Orbitarium lub rejs statkiem po Wiśle, obiadokolacja, wyjazd do twierdzy - nocne zwiedzanie fortu i
kazamatów przy świetle pochodni, nocleg w ośrodku wypoczynkowym lub w hotelu;
2 dzień: śniadanie, wstęp do wyboru (Młyn wiedzy, Dom Legend lub Teatr Baj Pomorski), wyjazd do Ciechocinka - spacer po
miasteczku (tężnie), czas wolny, obiad na trasie, powrót ok. godz. 18:00
cena: 275 zł/os. * w promocji 250 zł/os. * (40+3, 44+4)

31. Toruń, Golub Dobrzyń, Ciechocinek (2 dni)

1 dzień: 7:00 wyjazd, przyjazd do Torunia ok. godz. 10:00, zwiedzanie miasta z przewodnikiem (m. in. Starówka, ruiny Zamku
Krzyżackiego, rejs statkiem po Wiśle, seans w Planetarium), zakwaterowanie w pensjonacie, obiadokolacja, spacer po okolicy,
nocleg
2 dzień: śniadanie, wyjazd do Golubia Dobrzynia - zwiedzanie zamku, przyjazd do wsi Szafarnia - Muzeum pamiątek po Fryderyku
Chopinie, przyjazd do Ciechocinka - spacer po miasteczku (tężnie), obiad na trasie, powrót ok. godz. 21:00
cena: 245 zł/os. * w promocji 220 zł/os. * (40+3, 44+4)

32. Malbork, Gdańsk, Oliwa, Gdynia (2 dni)

1 dzień: 6:00 wyjazd, Malbork (zamek krzyżacki), Gdańsk (starówka), obiadokolacja, spacer brzegiem morza, nocleg
2 dzień: śniadanie, Oliwa (koncert organowy, spacer po parku), Gdynia („Dar Pomorza” lub „Błyskawica”), Chełmno - miasto
zakochanych, obiad na trasie, powrót ok. godz. 21:00
cena: 275 zł/os. * w promocji 255 zł/os. * (40+3, 44+4)
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33. Mazowsze (2 dni)

1 dzień: 7:00 wyjazd, Łęczyca (Muzeum Diabła Boruty), Łowicz (muzeum, katedra), Piątek (centrum Polski), Arkadia (park),
obiadokolacja, nocleg
2 dzień: śniadanie, Nieborów (pałac i park w stylu francuskim), Niepokalanów, Żelazowa (Dworek F. Chopina), obiad na trasie,
powrót ok. godz. 21:00

cena: 275 zł/os. * w promocji 250 zł/os. * (40+3, 44+4)

34. Jaskinia Niedźwiedzia, Złoty Stok, Kłodzko (2 dni)

1 dzień: 7:00 wyjazd, Trzebnica, Bardo Śl. (ruchoma szopka), Kłodzko (twierdza, starówka), przyjazd i zakwaterowanie w
pensjonacie, obiadokolacja, dyskoteka, nocleg
2 dzień: śniadanie, Kletno - Jaskinia Niedźwiedzia, Złoty Stok - kopalnia złota, obiad na trasie, powrót ok. godz. 21:00

cena: 275 zł/os. * w promocji 250 zł/os. * (40+3, 44+4)

wycieczki krajowe 3-,4-,5-dniowe
35. Toruń, Chełmno, Bydgoszcz (3 dni)

1 dzień: Gniezno (katedra), Strzelno, Inowrocław (tężnie), Toruń (starówka), zakwaterowanie, obiadokolacja, spacer po okolicy,
nocleg
2 dzień: śniadanie, Chełmno - miasto zakochanych (muzeum w ratuszu), Bydgoszcz (rejs tramwajem wodnym, muzeum mydła,
Wyspa Młyńska), obiadokolacja, nocleg
3 dzień: śniadanie, Szafarnia (Muzeum F. Chopina), Golub Dobrzyń (zamek), Ciechocinek (tężnie), obiad na trasie, powrót ok.
godz. 21:00

cena: 410 zł/os. * w promocji 385 zł/os. * (40+3, 44+4)

36. Międzyzdroje, Świnoujście (3 dni)

1 dzień: 7:00 wyjazd, Szczecin (zamek książąt pomorskich - z zew., obwarowania miejskie, Wały Chrobrego, Woliński Park
Narodowy (w tym żubry), Turkusowe Jezioro, punkt widokowy w Wapnicy, zakwaterowanie, obiadokolacja, spacer po okolicy,
nocleg
2 dzień: śniadanie, przeprawa promowa, rejs statkiem, zwiedzanie Świnoujścia (w tym Muzeum Rybołówstwa), Fort Gerharda,
obiadokolacja, dyskoteka, nocleg
3 dzień: śniadanie, spacer po okolicy, Trzęsacz, Kamień Pomorski (koncert organowy), obiad na trasie, powrót ok. godz. 22:00
cena: 410 zł/os. * w promocji 385 zł/os. * (40+3, 44+4)

www.makatour.pl

Biuro Turystyki i Sportu „MAKA TOUR” Marek Kamiński, internetowe biuro podróży Poznań,
tel.: 509 919 483, biuro@makatour.pl, www.makatour.pl, www.facebook.com/MakaTourPoznan

7

37. Słowiński Park Narodowy (3 dni)

1 dzień: godz. 6:00 wyjazd, Piła, Szczecinek, Słupsk (starówka, lekcja w pracowni bursztynu), Ustka (latarnia morska, muzeum
chleba), Smołdzino (muzeum), Kluki (skansen), Łeba, obiadokolacja, nocleg
2 dzień: śniadanie, całodniowa piesza wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego, udział w zabawie „Labirynt”, powrót na
obiadokolację, nocleg
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, w drodze powrotnej: Wieżyca (punkt widokowy), Szymbark (muzeum), Człuchów, obiad
na trasie, powrót ok. godz. 21:00
cena: 410 zł/os. * w promocji 385 zł/os. * (40+3, 44+4)

38. Trójmiasto, Malbork (3 dni)

1 dzień: godz. 7:00 wyjazd, przyjazd do Malborka (zwiedzanie zamku), Gdańsk (starówka), zakwaterowanie, obiadokolacja,
spacer po okolicy, nocleg
2 dzień: śniadanie, Gdańsk - c.d. zwiedzania miasta, Oliwa (koncert organowy), Gdynia ("Dar Pomorza" lub "Błyskawica"), Sopot
(molo), obiadokolacja, dyskoteka, nocleg
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, w drodze powrotnej: Szymbark (muzeum „dziwów”), Chełmno - miasto zakochanych
(położone na siedmiu wzgórzach), obiad na trasie; powrót ok. godz. 22:00

cena: 410 zł/os. * w promocji 385 zł/os. * (40+3, 44+4)

39. Mazury, Olsztyn, Toruń (4 dni)

1 dzień: godz. 6:00 wyjazd, Inowrocław (tężnie), Toruń (starówka), zakwaterowanie, obiadokolacja, ognisko, nocleg
2 dzień: śniadanie, Olsztyn (starówka, zamek), Olsztynek (skansen), obiadokolacja, ognisko, nocleg
3 dzień: śniadanie, Reszel, Święta Lipka (koncert organowy), Gierłoż (bunkier), Mikołajki, obiadokolacja, ognisko, nocleg
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, w drodze powrotnej: Grunwald (muzeum, projekcja filmu), Brodnica (wieża, spichlerz),
obiad na trasie, powrót ok. godz. 22:00

cena: 495 zł/os. * w promocji 450 zł/os. * (40+3, 44+4)

40. Kotlina Jeleniogórska (3 dni)

1 dzień: godz. 7:00 wyjazd, przejazd autokarem, Pilichowice (zapora wodna), Szklarska Poręba (Muzeum Mineralogiczne, wizyta
w Chacie Walońskiej), zakwaterowanie, obiadokolacja, spacer po okolicy, nocleg
2 dzień: śniadanie, wjazd wyciągiem na Kopę, zdobycie Śnieżki, Świątynia Wang, obiadokolacja, dyskoteka, nocleg
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, w drodze powrotnej: Wodospad Szklarki, Zamek Chojnik, Cieplice, obiad na trasie, powrót
ok. godz. 22:00
41. Kotlina Kłodzka I (3 dni)

cena: 410 zł/os. * w promocji 385 zł/os. * (40+3, 44+4)
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1 dzień: godz. 8:00 wyjazd, przyjazd do Bardo Śl. (kościół), Kłodzko (Twierdza Kłodzka), zakwaterowanie, obiadokolacja, spacer
po okolicy, nocleg
2 dzień: śniadanie, Międzygórze (Ogród Bajek, Igliczna), Bystrzyca Kłodzka, obiadokolacja, dyskoteka, nocleg
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, w drodze powrotnej: Czermna, Szczeliniec lub Błędne Skały, obiad na trasie, powrót ok.
godz. 22:00

cena: 410 zł/os. * w promocji 385 zł/os. * (40+3, 44+4)

42. Kotlina Kłodzka II (3 dni)

1 dzień: godz. 7:00 wyjazd, przejazd przez Wrocław i Trzebnicę, Ząbkowice Śląskie (miasto Frankensteina), Srebrna Góra
(zwiedzanie twierdzy obronnej), zakwaterowanie, obiadokolacja, ognisko, nocleg
2 dzień: śniadanie, Bardo Śląskie (ruchoma szopka), Polanica Zdrój (Huta Szkła Artystycznego), obiadokolacja, spacer po okolicy
lub dyskoteka, nocleg
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, w drodze powrotnej: Pstrążna (Skansen Gospodarstwa Domowego), Szczeliniec lub Błędne
Skały, Wambierzyce (bazylika), Kłodzko (starówka), obiad na trasie, powrót ok. godz. 21:00

cena: 410 zł/os. * w promocji 380 zł/os. * (40+3, 44+4)

43. Kotlina Kłodzka oraz Czechy – ADRSPACH (3 dni)

1 dzień: godz. 8:00 wyjazd, przyjazd do Bardo Śl. (kościół), Kłodzko (starówka), Polanica Zdrój, zakwaterowanie, obiadokolacja,
spacer po okolicy, nocleg
2 dzień: śniadanie, wycieczka do Czech (obowiązkowo paszporty lub dowody osobiste): Adrspach (zwiedzanie "skalnego
miasta"), powrót do kraju, obiadokolacja, ognisko, nocleg
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, w drodze powrotnej: Kletno (Jaskinia Niedźwiedzia), Złoty Stok (kopalnia złota), obiad na
trasie, powrót ok. godz. 21:00

cena: 425 zł/os. * w promocji 390 zł/os. * (40+3, 44+4)

44. Góry Świętokrzyskie (3 dni)

1 dzień: godz. 6:00 wyjazd, Oblęgorek (Muzeum Henryka Sienkiewicza), Jaskinia RAJ, Kielce (muzeum zabawek),
zakwaterowanie, obiadokolacja, ognisko, nocleg
2 dzień: śniadanie, Święta Katarzyna, Łysica, Święty Krzyż, Nowa Słupia, Kielce, Kadzielnia, obiadokolacja, nocleg
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, w drodze powrotnej: Chęciny, Jędrzejów (Muzeum Zegarów), Częstochowa, obiad na
trasie; powrót ok. godz. 22:00

cena: 450 zł/os. * w promocji 415 zł/os. * (40+3, 44+4)

45. Kraków, Wieliczka, Ojców (3 dni)
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1 dzień: godz. 6:00 wyjazd, przyjazd do Krakowa (Wawel: Katedra z Dzwonem Zygmunta oraz Zamek Królewski - w tym groby,
Kościół Mariacki, Rynek, Sukiennice, Smocza Jama), zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
2 dzień: śniadanie, Wieliczka (kopalnia soli), c.d. zwiedzania Krakowa (m. in. Kazimierz - dzielnica żydowska), obiadokolacja,
nocleg
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, w drodze powrotnej: Ojcowski Park Narodowy (Dolina Prądnika, Jaskinia Łokietka,
Maczuga Herkulesa), obiad na trasie, powrót ok. godz. 22:00

cena: 450 zł/os. * w promocji 420 zł/os. * (40+3, 44+4)

46. Kraków, Zakopane, Wieliczka, Ojców (4 dni lub 3 dni)

1 dzień: godz. 6:00 wyjazd, przejazd do Krakowa (Wawel), zakwaterowanie, obiadokolacja, ognisko, nocleg
2 dzień: śniadanie, Wieliczka (kopalnia soli), Zakopane (Krupówki, cmentarz), obiadokolacja, dyskoteka, nocleg
3 dzień: śniadanie, całodniowa wycieczka do Morskiego Oka, obiadokolacja, ognisko, nocleg
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, w drodze powrotnej: Ojcowski Park Narodowy, Częstochowa, obiad na trasie, powrót
ok. godz. 22:00

cena: 525 zł/os. * w promocji 490 zł/os. * (40+3, 44+4)
wariant 3-dniowy (program do uzgodnienia) – cena: ok. 449 zł/os. * w promocji ok. 410 zł/os. * (40+3, 44+4)

wycieczki zagraniczne
47. KIERMASZE ŚWIĄTECZNE:

W listopadzie i grudniu zapraszamy na słynne kiermasze bożonarodzeniowe
47A) do Berlina (120 zł/os.), 47B) do Poczdamu (120 zł/os.), 47C) Drezna (150 zł/os.) lub 47D) Wiednia (195 zł/os.).
Cena przy grupie 40+3, 44+4. Zwiedzanie i zakupy w wyjątkowej, świąteczno-zimowej atmosferze!
48. Czechy – PRAGA (1 dzień)

Super Oferta: tylko 185 zł/os. !!!

W programie: wyjazd o godz. 0:00, przyjazd do Pragi o godz. 8:00, zwiedzanie stolicy Czech z przewodnikiem: wjazd kolejką na
Górę Petrin, Hradczany - zmiana wart, Mała Strana, Most Karola, Plac Wacława oraz Ratusz z Małostrańskim Rynkiem, obiad w
restauracji, wyjazd w późnych godzinach popołudniowych, powrót ok. godz. 24:00

cena: 200 zł/os. * w promocji 185 zł/os. * (40+3, 44+4)

49. Niemcy – BERLIN (1 dzień)

W programie: Mur Berliński, Reichstag, Brama Brandenburska, Katedra, Kościół Pamięci, Europa Center, zwiedzanie muzeum
(pergamońskie, etnograficzne, egipskie, Galeria Narodowa - jedno do wyboru, wstęp gratis). Dla grupy zapewniamy gratis napoje
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cena: 135 zł/os. * w promocji 125 zł/os. * (40+3, 44+4)
PROMOCJA! w miesiącach X-XI i I-IV cena: 120 zł/os. !!!

50. Niemcy – TROPICAL ISLANDS (1 dzień)

W programie: Tropical Islands - jedyny tropikalny oraz największy w Europie park rozrywki (tropikalne wioski, dżungla,
piaszczysta plaża i ciepłe morze, egzotyczne występy, ekstremalne zjeżdżalnie wodne znajdujące się na 25 m wieży itp.). Obiekt
kryty, całoroczny. Dla grupy zapewniamy gratis napoje i owoce w autokarze!
Cena wycieczki nie zawiera biletu wstępu do parku tj. 12,00 €/za każdego ucznia od poniedziałku do piątku w sezonie niskim.
Ceny w soboty, niedziele, święta oraz dni w sezonie wysokim są wyższe. Dla opiekunów wliczonych do kalkulacji wycieczki
WSTĘP GRATIS, każda kolejna osoba dorosła płaci 17,50 €/os. Ewentualne (nieobowiązkowe) koszty dodatkowe: The African
Jungle Lift = 3,50 €/os./dzień, zjeżdżalnia wieżowa (25 m wysokości) = 3,50 €/os./dzień. Klub Tropino (tylko dla maluszków)
gratis. Ceny mogą ulec zmianie.
Istnieje możliwość zorganizowania wycieczki 2-dniowej z noclegiem pod namiotami rozstawionymi
na piaszczystej plaży (wewnątrz TI) lub w indiańskim tipi (na zewnątrz hali), ew. w hotelu.
cena: 135 zł/os. * w promocji 122 zł/os. * (+ koszt biletu do TI), (40+3, 44+4)
PROMOCJA! w miesiącach X-XII i I-IV cena: 115 zł/os. !!! (+ koszt biletu do TI)

51. Niemcy – BERLIN oraz TROPICAL ISLANDS (1 dzień)

W programie: BERLIN (zwiedzanie miasta - bez biletów wstępu) oraz pobyt w TROPICAL ISLANDS - jedynym tropikalnym
oraz największym w Europie parku rozrywki (tropikalne wioski, dżungla, piaszczysta plaża i ciepłe morze, egzotyczne występy,
ekstremalne zjeżdżalnie wodne znajdujące się na 25 m wieży itp.). Obiekt kryty, całoroczny. Dla grupy zapewniamy gratis napoje
i owoce w autokarze!
Cena wycieczki nie zawiera biletu wstępu do parku – pełna informacja jak przy imprezie nr 49 (powyżej).
Istnieje możliwość zorganizowania wycieczki 2-dniowej z noclegiem pod namiotami rozstawionymi
na piaszczystej plaży (wewnątrz TI) lub w indiańskim tipi (na zewnątrz hali), ew. w hotelu.
cena: 140 zł/os. * w promocji 125 zł/os. * (+ koszt biletu do TI), (40+3, 44+4)
PROMOCJA! w miesiącach X-XII cena: 120 zł/os. !!! (+ koszt biletu do TI)

52. Niemcy – DREZNO (2 dni)

1 dzień: godz. 5:00 wyjazd, Zgorzelec, godz. 14:00 przyjazd do Drezna - zwiedzanie miasta (m. in. starówka, ogrody, Kościół
Frauenkirche), ew. Manufaktura w Miśni - dopłata 25 zł/os., czas wolny, przejazd do Czech, spacer po Deczinie (park i zamek) –
zamiast wyjazdu do Czech możliwy jest nocleg w Polsce!, obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, c.d. zwiedzania Drezna (m. in. Zwinger - galeria, zbrojownia, skarbiec Grünes Gewölbe)
lub Twierdza Königstein, Basteie, godz. 15:00 wyjazd, godz. 16:00 Zgorzelec (przekroczenie granicy), powrót ok. godz. 23:00
cena: 340 zł/os. * w promocji 315 zł/os. * (40+3, 44+4)
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53. Czechy – PRAGA (2 dni)

1 dzień: godz. 6:00 wyjazd, Szklarska Poręba, przekroczenie granicy, Harrachov (słynne skocznie narciarskie), Praga (starówka),
zakwaterowanie, nocleg w hotelu 3*
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, c.d. zwiedzania czeskiej stolicy z przewodnikiem (m. in. Hradczany, Most Karola, Katedra
św. Wita, Plac Wacława), obiadokolacja, powrót ok. godz. 23:00

cena: 325 zł/os. * w promocji 300 zł/os. * (40+3, 44+4)

uwaga: cena obejmuje wyżywienie: 1x śniadanie oraz 1x obiadokolacja
54. Czechy – PRAGA oraz ADRSPACH (3 dni)

1 dzień: godz. 6:00 wyjazd, przejazd przez Legnicę, Lubawka (przekroczenie granicy), Jicin, Praga (starówka, Wieża Prochowa,
Ulica Celetna, Ratusz, Rynek, Kościół Marii Panny nad Tynem), obiadokolacja, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg
2 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania czeskiej stolicy (Hradczany: Pałac Arcybiskupi, Pałac Sternberga, Zamek Królewski w tym
zmiana wart, Katedra św. Wita, Bazylika, Loreta, Góra Petrzin, Mała Strana, Most Karola, Plac Wacława), obiadokolacja, powrót
do hotelu, nocleg
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd, na trasie: Adrspach (spacer po „skalnym mieście”, spływ łódkami), przekroczenie
granicy, obiad na trasie, powrót ok. godz. 21:00
cena: 450 zł/os. * w promocji 425 zł/os. * (40+3, 44+4)

55. CZECHY z Pragą (4 dni)

1 dzień: godz. 6:00 wyjazd, Kamienna Góra (wstęp do kompleksu Ardo), Lubawka - przekroczenie granicy, Jiczin - miasto
Rumcajsa, Mlada Bolesław (wstęp do muzeum Skody), przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
2 dzień: śniadanie, Praga - zwiedzanie miasta z przewodnikiem (m. in. Hradczany, Most Karola, Złota Uliczka, Plac Wacława,
astronomiczny Zegar Orloy, czas wolny), obiadokolacja, nocleg
3 dzień: śniadanie, Zamek Bouzov i Jaskinia Javořičko (lub uzdrowisko Velke Losiny z kąpielą w basenie termalnym i Muzeum
Papiernictwa, lub Jaskinia Punkiewna k/Blansko z Przepaścią Macochy, ciuchcią i kolejką linową), obiadokolacja, nocleg
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, w drodze powrotnej: Ołomuniec (starówka), Jaskinia na Pomezi, obiad na trasie, powrót
ok. godz. 23:00
cena: 585 zł/os. * w promocji 540 zł/os. * (40+3, 44+4)

56. CZECHY, AUSTRIA – Wiedeń (4 dni)

1 dzień: godz. 6:00 wyjazd, Wrocław, Boboszów (przekroczenie granicy), Kraliky (spacer na Górę Hedeč - punkt widokowy,
sanktuarium, spacer po miasteczku), Jaskinia Punkiewna k/Blansko (w tym: jaskinia, spływ łódkami, Przepaść Macochy, przejazd
ciuchcią i kolejką linową), zakwaterowanie, obiadokolacja, spacer po okolicy, nocleg
2 dzień: śniadanie, wyjazd do Wiednia - zwiedzanie miasta z przewodnikiem (m. in. Wzgórze Kahlenberg, Pałac Hofburg, Katedra
św. Stefana, Ring, Prater), obiadokolacja w hotelu, nocleg
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3 dzień: śniadanie, Vranov (Zamek Mniszków) lub Bitov (zwiedzanie zamku z interesującą ekspozycją wypchanych zwierząt),
Znojmo (starówka), powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, w drodze powrotnej: Litomyśl (spacer po rynku, zamek + park), Nove Mesto nad Metui
(starówka), Kudowa Zdrój (przekroczenie granicy), obiad na trasie, powrót ok. godz. 22:00
cena: 625 zł/os. * w promocji 580 zł/os. * (40+3, 44+4)

57. CZECHY, SŁOWACJA – Bratysława (4 dni)

1 dzień: godz. 6:00 wyjazd, Wrocław, Paczków (przekroczenie granicy), Jaskinia na Pomezi, Ołomuniec (starówka), Hodonin,
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
2 dzień: śniadanie, wyjazd do Bratysławy - zwiedzanie miasta z przewodnikiem (rynek, zamek, ratusz, konkatedra św. Marcina,
Teatr Narodowy, Synagoga, Brama Michalska), rejs statkiem po Dunaju, powrót na obiadokolację, zakwaterowanie, nocleg
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Mikulova (starówka), Litomyśl (zamek, ogród, Rynek), obiadokolacja, ognisko, nocleg
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, w drodze powrotnej: Nove Mesto nad Metui, Adrspach (zwiedzanie "skalnego miasta"),
obiad na trasie, powrót ok. godz. 22:00

cena: 625 zł/os. * w promocji 580 zł/os. * (40+3, 44+4)

58. Trzy stolice europejskie: WIEDEŃ - BRATYSŁAWA - BUDAPESZT (4 dni)

1 dzień: godz. 6:00 wyjazd, Wrocław, Paczków (przekroczenie granicy), Jaskinia na Pomezi, Ołomuniec (starówka), Mikulov,
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
2 dzień: śniadanie, wyjazd do Wiednia - zwiedzanie miasta z przewodnikiem (m. in. Wzgórze Kahlenberg, Pałac Hofburg, Katedra
św. Stefana, Ring, Prater), przejazd na Węgry, Budapeszt, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
3 dzień: śniadanie, Budapeszt - zwiedzanie miasta z przewodnikiem (m. in. zamek królewski, gotycki kościół Macieja, Most
łańcuchowy, Wielka Synagoga, Wzgórze Gellerta, Bazylika św. Stefana), obiadokolacja, wieczorny rejs statkiem po Dunaju, nocleg
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, w drodze powrotnej: Bratysława - zwiedzanie miasta z przewodnikiem (rynek, zamek,
ratusz, konkatedra św. Marcina, Teatr Narodowy, Synagoga, Brama Michalska), obiad na trasie, Boboszów (przekroczenie
granicy), powrót ok. godz. 24:00
cena: 695 zł/os. * w promocji 640 zł/os. * (40+3, 44+4)

59. WĘGRY – Budapeszt, CZECHY (4 dni)

1 dzień: godz. 6:00 wyjazd, Wrocław, Paczków (przekroczenie granicy), Jaskinia na Pomezi, Ołomuniec (starówka, Rynek),
Mikulov, zakwaterowanie, obiadokolacja, spacer po okolicy, nocleg
2 dzień: śniadanie, wyjazd do Budapesztu - zwiedzanie miasta z przewodnikiem (m. in. zamek królewski, gotycki kościół Macieja,
Most łańcuchowy, Wielka Synagoga, Wzgórze Gellerta, Bazylika św. Stefana), obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg
3 dzień: śniadanie, Budapeszt - c.d. zwiedzania (ew. możliwość pobytu na basenie termalnym), obiadokolacja, nocleg
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, w drodze powrotnej: Brno, Litomyśl (spacer po Rynku, zwiedzanie zamku oraz parku),
obiad na trasie, powrót ok. godz. 24:00
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cena: 695 zł/os. * w promocji 650 zł/os. * (40+3, 44+4)

zielone szkoły – HIT !!!
60. CZECHY - Region Usti nad Orlicą (5 dni)

zakwaterowanie:
Pensjonaty, hotele 2*, ew. ośrodki wczasowe, dysponujące pokojami 2, 3, 4 i 5-osobowymi z łazienkami. Na miejscu do dyspozycji
uczestników z reguły znajdują się: jadalnia, świetlica, kawiarenka, boiska sportowe, stół do tenisa, miejsce na ognisko. Radzimy
zabrać ze sobą sprzęt sportowy (np. piłki, rakietki do ping-ponga i badmintona, ew. do tenisa, piłeczki ping-pongowe/tenisowe,
skakanki itp.) w celu urozmaicenia pobytu oraz wykorzystania infrastruktury obiektu.
wyżywienie:
Podczas zielonych szkół stosujemy wyżywienie 3x dziennie, tj. śniadania, obiady i kolacje. Podczas całodniowego wyjazdu
uczestnicy otrzymują śniadanie, suchy prowiant na drogę, a po powrocie obiad lub ciepłą kolację. Z reguły pobyt na zielonej szkole
rozpoczyna się obiadokolacją w 1. dniu i kończy śniadaniem + obiad + suchy prowiant w dniu powrotu.
program:
W przypadku zielonych szkół w Czechach stosujemy zasadę limitu kilometrów (standardowo 1.350 km na całą imprezę) oraz
odpłatności za wstępy przez uczestników. Walutę na bilety wstępu można przekazać pilotowi - zajmie się on wówczas ich
zakupem oraz rozliczeniami. Istnieje możliwość wkalkulowania kosztu wejściówek w cenę imprezy.
proponowane punkty programu (do wyboru):
 Pastviny: zapora wodna
 Kraliky: rynek, Muzeum Przyrodnicze, Góra Hedeč (punkt widokowy, sanktuarium maryjne)
 okoliczne jaskinie: Na Pomezi, Javořičko, Punkiewna (w tym Przepaść Macochy, spływ łódkami, przejazd ciuchcią, wjazd
kolejką linową) i inne...
 zamki: Bouzov, Usov, i inne
 Sikluv Mlyn: westernowe miasteczko
 uzdrowisko Velke Losiny: park zdrojowy, kryte i odkryte baseny termalne, Muzeum papiernictwa, zamek
 Žamberk: starówka, latem - kompleks odkrytych basenów kąpielowych ze zjeżdżalniami
 Nove Mesto nad Metui: zamek
 Hradec Kralove: Aqua centrum, starówka
 Jesenik: uzdrowisko Priessnitza (park zdrojowy), spacer górskim szlakiem
 Adrspach: "skalne miasto", spływ łódkami
 popularne miasta europejskie: Praga, Wiedeń, Bratysława czy Budapeszt
oraz wiele innych atrakcji..!
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Aby umożliwić przygotowanie atrakcyjnego programu, zamieściliśmy tylko wybrane propozycje,
przy realizacji programu obowiązuje uzgodniony limit kilometrów.
Przykładowy program zielonej szkoły do Czech – Region Usti nad Orlicą (z uwzgl. limitu 1.350 km):
1 DZIEŃ, poniedziałek
godz. 8:00 wyjazd, przejazd przez Leszno i Wrocław (wsiada pilot-przewodnik), Ząbkowice Śl., KŁODZKO (starówka), BOBOSZÓW
(przekroczenie granicy), KRALIKY (spacer na Górę Hedecz – punkt widokowy), przyjazd w okolice Pastvin ok. godz. 16:30,
zakwaterowanie, godz. 18:00 obiadokolacja, spacer nad zaporę wodną (elektrownia), nocleg;
2 DZIEŃ, wtorek
śniadanie + suchy prowiant na wycieczkę: godz. 12:00 JASKINIA JAVORZICKO (bilet wstępu: dłuższa trasa ~ 80 CZK/dziecko, ~ 150
CZK/dorosły, 2 gratisy dla nauczycieli), w godz. 15:00 – 17:00 VELKE LOSINY – uzdrowisko (pobyt na basenach termalnych, wstęp ~
100 CZK/os., spacer po parku zdrojowym, zwiedzanie zamku – z zewnątrz), ŚUMPERK (starówka), powrót na obiadokolację, zajęcia
sportowe – we własnym zakresie (np. gra w tenisa, piłka siatkowa, piłka nożna), nocleg;
3 DZIEŃ, środa
śniadanie + suchy prowiant, wycieczka piesza na SUCHY VRCH (995 m n.p.m.), JABLONNE, ŻAMBERK, ew. możliwość 2-godzinnego
pobytu w centrum wodnym w Czeskiej Trzebovej (wstęp ~ 100 CZK/os.), powrót na obiadokolację, nocleg
4 DZIEŃ, czwartek
śniadanie + suchy prowiant, ok. godz. 7:00 wyjazd na wycieczkę do PRAGI: w godz. 10:30 – 16:00 zwiedzanie czeskiej stolicy z
przewodnikiem (Hradczany –zmiana warty na Placu Zamkowym, zamek, katedra św. Wita, Mala Strana, Most Karola, Plac Wacława, ulica
Celetna, Rynek Staromiejski z Ratuszem i astronomicznym zegarem Orloy; uwaga: możliwość przejazdu metrem w cenie ok. 30 CZK/os.),
powrót do pensjonatu na obiadokolację ok. godz. 21:00, nocleg;
5 DZIEŃ, piątek
godz. 7:00 śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną, wykwaterowanie i wyjazd ok. godz. 8:00, na trasie: NOVE MESTO n/Metui
(Rynek, zamek – z zewnątrz), w godz. 11:30 – 14:30 ADRSPACH – skalne miasto (bilet wstępu: ~ 50 CZK/uczeń, 100 CZK/dorosły; na
20 osób płatnych +1 gratis; łódki – ok. 50 CZK/os.), przyjazd ok. godz. 21:00 – zakończenie wycieczki.

promocja: przy wpłacie zaliczki w wysokości 10% wartości wycieczki
do 31. grudnia, otrzymacie od nas 10 % rabatu* od cen katalogowych!

* - rabat dot. wycieczek realizowanych w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. przy grupie min. 40 uczniów płacących.

terminy:
Standardowo organizujemy turnusy 5-dniowe (4 noclegi), z wyjazdem w poniedziałek i powrotem w piątek. Istnieje możliwość
zorganizowania dłuższego pobytu i/lub wyjazdu w inny dzień tygodnia. Decyduje kolejność zgłoszeń.
ceny:
 645 zł/os. (dla szkół podstawowych i gimnazjów)
 675 zł/os. (dla szkół średnich)
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 zielona szkoła 4-dniowa: program do wyboru, limit 1.200 km, cena jw. -100 zł/os.
 zielona szkoła 3-dniowa: program do wyboru, limit 1.100 km, cena jw. -180 zł/os.

przy zakwaterowaniu w standardzie turystycznym (pokoje bez łazienek) cena 5-dniowej zielonej szkoły wyniesie:
 595 zł/os. (dla szkół podstawowych i gimnazjów)
 615 zł/os. (dla szkół średnich)
transport:
Korzystamy z autokarów kl. turystycznej, o podwyższonym standardzie, z reguły dysponujących barkiem, telewizorem oraz DVD.
Autokary standardowo wyposażone są w 48 miejsc dla uczestników (+ kierowcy + pilot), dlatego wszystkie kalkulacje
przygotowaliśmy dla grupy min. 40-43 uczniów (+ 3 opiekunów gratis) lub 44 uczniów (+ 4 opiekunów bezpłatnie). Istnieje
możliwość skalkulowania autokaru mniejszego lub większego.
PROPOZYCJE KRAJOWE:
61. nad morzem: USTKA lub okolica (4 dni)

zakwaterowanie:
Pensjonat o dobrym standardzie, dysponujący pokojami 2, 3, 4 i 5 osobowymi z łazienkami. Na miejscu: stołówka, świetlica, boisko
do siatkówki i koszykówki, stół do tenisa oraz miejsce na ognisko.
w programie:
 Smołdzino (muzeum przyrodnicze), Kluki (skansen), Czołpino (wydmy),
 Łeba,
 Darłowo (zamek książąt pomorskich + pobyt w aqua centrum),
 Słupsk (zbiory sztuki ludowej, starówka),
 Ustka (Muzeum Chleba)
cena: 525 zł/os. * w promocji 480 zł/os. * (40+3, 44+4)
cena obejmuje: transport autokarem, zakwaterowanie (3 x nocleg), wyżywienie (3 x dziennie), program jw., bilety wstępu wg
programu, opiekę pilota, usługi przewodnickie, ubezpieczenie NNW
62. Kotlina Kłodzka: POLANICA ZDRÓJ (4 dni)

zakwaterowanie:
Pensjonat o dobrym standardzie, dysponujący pokojami 2, 3, 4 i 5 osobowymi z łazienkami. Na miejscu: jadalnia oraz zaplecze
rekreacyjno-sportowe.
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w programie:
 Bardo Śląskie, Kłodzko (twierdza),
 Szczeliniec, Wambierzyce, Czermna,
 Złoty Stok (kopalnia złota),
 Polanica Zdrój (huta szkła),
 Kudowa Zdrój (aqua-centrum),
cena: 520 zł/os. * w promocji 495 zł/os. * (40+3, 44+4)
cena obejmuje: transport autokarem, zakwaterowanie (3 x nocleg), wyżywienie (3 x dziennie), program jw., bilety wstępu wg
programu, opiekę pilota, usługi przewodnickie, ubezpieczenie NNW
63. Tatry: ZAKOPANE lub okolica, SŁOWACJA – dla chętnych (4 dni)

zakwaterowanie:
Pensjonat o dobrym standardzie, dysponujący pokojami 2, 3, 4 i 5 osobowymi z łazienkami. Na miejscu: stołówka, kawiarnia,
świetlica z TV, bilard, stół do tenisa, boisko sportowe, miejsce na ognisko oraz kryty BASEN KĄPIELOWY.
w programie:
 całodniowa wycieczka na SŁOWACJĘ (obowiązkowo paszporty lub dowody osobiste): Jaskinia Bielska oraz Poprad –
zabawa w aqua-parku,
 zwiedzanie Zakopanego (Krzeptówki, Jaszczurówka, Cmentarz na Pęksowym Brzyzku, skocznia narciarska)
 spacer nad Morskie Oko,
 wjazd kolejką na Butorowy Wierch,
 1x wstęp do aqua-centrum w Zakopanem
 góralskie gawędowanie z bacą,
 ogniska, dyskoteki
cena: 585 zł/os. * w promocji 540 zł/os. * (40+3, 44+4)
wariant bez wyjazdu na Słowację – cena: 549 zł/os. * w promocji 495 zł/os. * (40+3, 44+4)
cena obejmuje: transport autokarem, zakwaterowanie (4 x nocleg), wyżywienie (3 x dziennie), program jw., bilety wstępu wg
programu, opiekę pilota, usługi przewodnickie, ubezpieczenie w kraju (NNW) i na Słowacji (NNW+KL)

dla kadry nauczycielskiej
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Super Oferta!

1 dzień: np. godz. 13:00 wyjazd, Wrocław, ok. godz. 19:00 Lądek Zdrój, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg
2 dzień: śniadanie, Jaskinia Na Pomezi, Zamek Javornik, Hanuszowice - browar (zwiedzanie i degustacja piw), powrót do hotelu,
w godz. 20:00 - 24:00 zabawa taneczna z obiadokolacją, nocleg
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, w drodze powrotnej: Paczków (mury obronne), Kamieniec Ząbkowicki, obiad na trasie,
powrót ok. godz. 19:00
cena: 440 zł/os. * w promocji 400 zł/os. * (40+2)
wariant 2-dniowy (program do uzgodnienia) – cena: ok. 350 zł/os. * w promocji ok. 325 zł/os. * (40+2)

65. CZECHY - Praga (3 dni)

1 dzień: np. godz. 13:00 wyjazd, Szklarska Poręba (obiadokolacja), przyjazd do Pragi, zakwaterowanie w hotelu 3*, nocleg
2 dzień: śniadanie, Praga - zwiedzanie miasta z przewodnikiem (m. in. Hradczany: Katedra św. Wita, Most Karola, Plac Wacława,
Zegar Orloy), obiadokolacja, wieczorny spektakl „grające fontanny”, nocleg
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, c.d. zwiedzania czeskiej stolicy (wjazd na Górę Petrzin), wyjazd, przekroczenie granicy,
Legnica - obiad na trasie, powrót ok. godz. 21:00

cena: 495 zł/os. * w promocji 460 zł/os. * (40+2)
wariant 2-dniowy (nocleg w Pradze, hotel 3*) – cena: ok. 360 zł/os. * w promocji ok. 340 zł/os. * (40+2)

66. NIEMCY - Berlin, Poczdam (2 dni)

1 dzień: Berlin - zwiedzanie miasta z przewodnikiem (Mur Berliński, Reichstag, Operenplatz, Brama Brandenburska, Katedra,
Kościół Pamięci, zwiedzanie muzeum (pergamońskie, etnograficzne, egipskie, Galeria Narodowa - jedno do wyboru), ew. krótkie
zakupy w centrum handlowym (o ile czas pozwoli), zakwaterowanie w hotelu, nocleg
uwaga! dzień bez obiadokolacji, istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia posiłku w barze/restauracji lub w hotelu w PL.
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, Poczdam - zwiedzanie miasta z przewodnikiem (m. in. Sanssouci - zespół pałacowy, Kościół
św. Michała, Pałac Cecilienhof), obiad na trasie - w kraju, powrót ok. godz. 22:00

cena: 450 zł/os. * w promocji 400 zł/os. * (40+2)

67. CZECHY, AUSTRIA – Wiedeń (4 dni lub 3 dni)

1 dzień: godz. 16:00 wyjazd, Wrocław, Paczków (przekroczenie granicy), Jesenik, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja,
nocleg
2 dzień: śniadanie, Jesenik (zwiedzanie uzdrowiska), Ołomuniec (spacer po zabytkowej części miasta), Znojmo lub okolice,
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg
3 dzień: śniadanie, w godz. 10:00 - 20:00 Wiedeń (zwiedzanie miasta z przewodnikiem - trasa zwiedzania do uzgodnienia), powrót
do hotelu, obiadokolacja, nocleg
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, w drodze powrotnej: Vranov (zamek, zapora) lub Jaskinia Punkievna (w tym Przepaść
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Macochy, przejazd ciuchcią, spływ łódkami oraz wjazd kolejką linową), obiad na trasie, powrót ok. godz. 24:00

cena: 595 zł/os. * w promocji 545 zł/os. * (40+2)
wariant 3-dniowy (program do uzgodnienia) – cena: ok. 465 zł/os. * w promocji 425 zł/os. * (40+2)

68. AUSTRIA – Dolina Wachau, CZECHY – Czeski Krumlov, Szumava (4 dni)

1 dzień: godz. 4:00 wyjazd, Lubawka (przekroczenie granicy), Jicin (starówka), Pribram (Święta Góra), Czeskie Budziejowice,
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg
2 dzień: śniadanie, Czeski Krumlov (zamek, starówka), Posumavi, Velk Brod, Rozemberk, obiadokolacja, nocleg
3 dzień: śniadanie, wyjazd do Austrii: Krems - rejs statkiem po Dunaju (Dolina Wachau), zakończenie w Melku (klasztor), powrót
do hotelu, obiadokolacja, nocleg
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, w drodze powrotnej: Tabor (starówka), Nachod (przekroczenie granicy czesko-polskiej),
Kudowa Zdrój, obiad na trasie (Polanica Zdrój), przyjazd ok. godz. 22:00
cena: 745 zł/os. * w promocji 695 zł/os. * (40+2)

69. Mazury, LITWA – Wilno (4 dni)

1 dzień: Toruń (starówka), Augustów, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
2 dzień: śniadanie, wyjazd do Wilna - zwiedzanie miasta z przewodnikiem (m. in. Cmentarz na Rossie, Ostra Brama, Kościół św.
Teresy, Cerkiew św. Ducha, starówka, pomnik A. Mickiewicza), czas wolny, obiad, powrót do pensjonatu ok. godz. 24:00, nocleg
3 dzień: śniadanie, rejs statkiem do Studzienniczej, Sejny, Wigry, obiadokolacja, ognisko, nocleg
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, w drodze powrotnej: Olsztyn, Grunwald, obiad na trasie, Brodnica, powrót ok. godz. 22:00

cena: 625 zł/os. * w promocji 580 zł/os. * (40+2)

70. Tatry, SŁOWACJA (4 dni)

1 dzień: Kraków, Murzasichle, zakwaterowanie, obiadokolacja, spacer po okolicy lub pobyt na krytym basenie kąpielowym,
nocleg
2 dzień: śniadanie, Zakopane (m. in. Krupówki, skocznie narciarskie, Gubałówka, Butorowy Wierch), obiadokolacja, nocleg
3 dzień: śniadanie, wyjazd na Słowację: Jaskinia Demianowska oraz pobyt na basenie termalnym, powrót do pensjonatu,
obiadokolacja, ognisko, nocleg
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, w drodze powrotnej: Ojcowski Park Narodowy, obiad na trasie, powrót ok. godz. 22:00

cena: 585 zł/os. * w promocji 540 zł/os. * (40+2)

71. Bieszczady, Ukraina - LWÓW (5 dni)

1 dzień: wyjazd, Łódź, Kazimierz Dolny - zwiedzanie miasta z przewodnikiem, Solina, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
2 dzień: śniadanie, kolejka: Tarnica - Smolnik - Ustrzyki Dolne, rejs statkiem po Zalewie Solińskim, obiadokolacja, nocleg
3 dzień: śniadanie, wyjazd na Ukrainę (obowiązuje posiadanie paszportów!): LWÓW - zwiedzanie miasta z przewodnikiem, czas
wolny, obiad, powrót do pensjonatu ok. godz. 24:00, nocleg
www.makatour.pl

Biuro Turystyki i Sportu „MAKA TOUR” Marek Kamiński, internetowe biuro podróży Poznań,
tel.: 509 919 483, biuro@makatour.pl, www.makatour.pl, www.facebook.com/MakaTourPoznan

19

4 dzień: śniadanie, Sanok (skansen), Lesko, Zagórz, ognisko, nocleg
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, w drodze powrotnej:, Sandomierz (zwiedzanie miasta z przewodnikem), obiad na trasie,
powrót ok. godz. 22:00

cena: 725 zł/os. * w promocji 685 zł/os. * (40+2)

OSTATNIA AKTUALIZACJA KATALOGU: 24.09.2018 r.
NUMERACJA IMPREZ RÓŻNI SIĘ OD PODANEJ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

STANDARDOWA KALKULACJA WYCIECZKI OBEJMUJE:
 przejazdy autokarem
 zakwaterowanie (domy wczasowe, pensjonaty i hotele)
 wyżywienie (wg programu)
 program (w ofercie podajemy zawsze program minimum)
 bilety wstępu wg programu
 opiekę pilota
 usługi przewodnickie
 ubezpieczenie w kraju (NNW) i zagranicą (NNW+KL)
 oraz miejsca bezpłatne dla opiekunów.

polecamy również katalog wycieczek dla grup zorganizowanych
dostępny wysyłkowo oraz do pobrania z naszej stronie internetowej
www.makatour.pl
do końca grudnia promocja – 10 % przy wpłacie 10 % zaliczki na wszystkie imprezy z tego katalogu

Organizujemy imprezy przede wszystkim na zlecenie, wycieczki na Litwę (+ Łotwa i Estonia,
Bornholm), Ukrainę, do Włoch oraz innych atrakcyjnych miejsc w Europie. Przygotowujemy własne
kalkulacje do przedstawionych programów. Nasza specjalizacja to obsługa grup.
Uwaga! Polecamy ciekawe pobyty w Czechach !!!

INFORMACJE DODATKOWE dot. katalogu imprez szkolnych
przed rezerwacją wycieczki szkolnej prosimy zapoznać się z niniejszą treścią
1) Katalog przygotowano w szczególności
dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów.
W
przypadku
starszej

młodzieży ceny niektórych imprez mogą
ulec zmianie (głównie w przypadku
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

znacznych różnic w cenie biletów wstępu
i/lub zakwaterowania).
Wszystkie kalkulacje zostały opracowane
dla grupy min. 40 uczniów + 3 opiekunów
bezpłatnie (przy 44 os. + 4 opiekunów
gratis). W każdym innym przypadku na 15.
uczniów przypada 1 opiekun gratis. Dla
kalkulacji indywidualnych, prosimy podać
ilość oczekiwanych miejsc darmowych
dla opiekunów.
Ceny imprez zawarte w niniejszym
katalogu
zawierają
wszystkie
przedstawione punkty programu i nie
wymagają dodatkowych dopłat (o ile w
treści nie zaznaczono inaczej).
Przedstawione programy imprez są
ramowe i mogą ulec nieznacznym
zmianom;
szczegółowy
program
przedstawia pilot w trakcie trwania
imprezy.
W przypadku zmiany programu, trasy
wycieczki,
ilości
uczestników
lub
podniesienia standardu imprezy (np.
dodatkowe posiłki, atrakcje itp.) zostanie
przygotowana nowa kalkulacja cenowa.
Autokary z jakich korzystamy należą do
klasy autokarów turystycznych o wysokim
standardzie (np. marki Bova, Setra,
Mercedes). Standardowo wyposażone są
w barek, telewizor/dvd, a na dalsze trasy
w klimatyzację i toaletę. Wszystkie
autokary są sprawne i bezpieczne.
Limity kilometrów zostały obliczone dla
wyjazdów z Poznania (+/- 20 km), dlatego
dla
szkół
z
innych
miejscowości
przygotujemy indywidualną kalkulację
(czasami korzystniejszą!).
Proponujemy, aby wyjazdy na “zieloną
szkołę” rozpoczynały się w poniedziałki

20

(istnieje możliwość zmiany terminu).
Decyduje kolejność zgłoszeń.
9) Celem przyjęcia imprezy do realizacji
prosimy
o
pisemne
zamówienie
zawierające: rodzaj wycieczki, ilość osób,
termin imprezy oraz imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej
za
przygotowanie
wycieczki ze strony szkoły wraz z
kontaktowym numerem telefonu (ew. email). Na zamówieniu prosimy umieścić
szczegółowe dane szkoły do umowy:
pełna nazwa, adres z kodem pocztowym,
nr telefonu oraz nr NIP.
10) Przed przystąpieniem do podpisania
umowy prosimy o zapoznanie się
z
"Ogólnymi
Warunkami
Uczestnictwa"
oraz omówienie ew.
niejasności. Podpisanie umowy jest
jednoznaczne z jej akceptacją.
11) Przypominamy, że w celu przekraczania
granic państw w obrębie Unii Europejskiej
obowiązuje
posiadanie
aktualnego
paszportu lub dowodu osobistego (dzieci
i dorośli) ważnego min. 3-6 miesięcy,
natomiast poza terenem UE obowiązuje
wyłącznie
paszport.
W
strefie
Schengen nie
ma
już
możliwości
przekraczania granic na tzw. listę,
meldunek itp.
12) Dla
wyjazdów
do
państw
nie
graniczących z RP, doliczana jest
obowiązkowa składka na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny (w wysokości
10 zł/os. wg stanu na dzień 22.09.2018 r.).
13) Ceny podane w katalogu wycieczek
szkolnych nie zawierają prowizji dla biur
podróży/agentów (o ile nie zaznaczono
inaczej).
14) *Ceny zniżkowe dot. umów z zaliczką
wpłaconą do dnia 31.12.2018 r.

do końca grudnia promocja: rabat 10 % przy wpłacie 10 % zaliczki na wszystkie imprezy z tego katalogu*

Zapraszamy do skorzystania z naszych ofert - już od 1994 roku specjalizujemy się
w organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy!

