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Zadzwoń, przyjedziemy do Ciebie

KIM JESTEŚMY ?
Ryszard Kapuściński pisał "Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy
nieuleczalnej" - my to potwierdzamy, my się podróżowaniem zaraziliśmy. Od wielu lat dzielimy się naszą pasją z innymi.
Podróżujemy gdzie się da, a także tam gdzie tylko teoretycznie się nie da. Samolotem, autobusem, statkiem, pociągiem,
pieszo ... blisko i daleko. Kochamy poznawać nowe miejsca, ciekawych ludzi, podziwiać piękno natury, próbować
specjałów lokalnej kuchni i dziwić się czasem temu co widzimy. Podróżujemy z grupami zorganizowanymi, a jak mamy
wolne to z przyjaciółmi ...
Nasze drogi połączyły się na kursie dla pilotów wycieczek, gdzie wtedy dwójka obcych ludzi, dziś przyjaciół postanowiła
uzyskać uprawnienia do legalnego pilotowania zorganizowanych grup wycieczkowych. Potem było wiele lat doświadczeń,
wyjazdów z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi w różne zakątki Polski, Europy i świata. Zdobywaliśmy wiedzę, nowe
umiejętności, dobrze się bawiliśmy i stawaliśmy coraz bardziej głodni nowych miejsc, ludzi i podróżowania. Zawsze
gotowi do wyjazdu, pełni zapału i oczekiwania na to co nas spotka.
Z naszej wspólnej pasji powstało biuro podróży, a właściwie biuro spełniania marzeń UNITRAVEL. Chcemy Was zarazić
pasją do podróżowania, pokazać to wszystko co daje świat. Zaskoczyć, zaciekawić, rozbawić i zrelaksować tam gdzie się
wspólnie znajdziemy, tym co razem zobaczymy i tym czego doświadczymy.
Mamy wieloletnie doświadczenie i profesjonalne przygotowanie w zakresie organizacji wyjazdów grupowych
i pilotowaniu. Współpracujemy z fachowcami aby podróże były bezpieczne i udane. Sami pilotujemy wycieczki, mamy
zaufaną i sprawdzoną kadrę przeznaczoną do wyjazdów z dziećmi i młodzieżą. Hotele, ośrodki, pensjonaty to obiekty,
z które znamy od wielu lat i mamy pewność co do jakości świadczonych przez nie usług.
Serdecznie zapraszamy do podróży z UNITRAVEL.

Warunki wyjazdu, zamówienia
-

-

-

Cena imprezy turystycznej skalkulowana jest dla grupy 45 płatnych osób oraz 3 opiekunów (w przypadku mniejszej
liczby uczestników cena może się zmienić).
W cenę wycieczki wliczone są: komfortowy transport, opieka pilota lub przewodnika (w zależności od programu),
zakwaterowanie, ubezpieczenie NNW, niezbędne rezerwacje i program.
Przedstawione wycieczki trwają 1 dzień, dla grup zainteresowanych dłuższym wyjazdem zapraszamy na nasza
stronę internetową www.unitravel.pl
Podane ceny są cenami brutto.
Dla dzieci mniej zamożnych stosujemy rabaty.
Programy imprez turystycznych są propozycją UNITRAVEL i mają charakter poglądowy, mogą zostać zmodyfikowane
na życzenie Klienta.
UNITRAVEL przy organizacji imprez turystycznych spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Kuratorium Oświaty.
Po wybraniu imprezy turystycznej podpisujemy umowę, która określi wszystkie świadczenia, warunki realizacji
oraz szczegółowy program imprezy.
Zamówienia można składać:
- osobiście w biurze UNITRAVEL, Łódź ul. Siewna 15 lok. 505
- telefonicznie: 507 122 495, 602 795 738
- emailem: biuro@unitravel.pl
Więcej propozycji programów imprez turystycznych na stronie: www.unitravel.pl

Informacje zawarte w Katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego
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„Moje miasto” Łódź
Cena:
43 zł
1
DZIEŃ
Zajęcia edukacyjne w Pałacu Poznańskiego „Moje
misto”: herb, hymn, barwy i legendy Łodzi. Prace
plastyczne - własny projekt herbu Łodzi. Spacer po
mieście: Stary Rynek. Plac Wolności. Ulica
Piotrkowska.

Grota Solna i zabawa w Centrum Tańca
i Zabawy TWISTER (Łódź)
Cena: 43 zł + wstępy ok. 18 zł
Zajęcia edukacyjne w Grocie Solnej: „Wiosenne
przebudzenie”, „Pisanki kraszanki, tradycje
wielkanocne”, „Sportowe zmagania”, „Magiczny
świat piosenki - karaoke”. Dwie godziny zabawy w
Centrum Tańca i Zabawy TWISTER.

e-mail: biuro@unitravel.pl

Łódź „bajkowymi śladami”
Cena:
43 zł + wstepy ok. 28 zł
1 DZIEŃ
Przygoda z animacją w SE-MA-FOR muzeum animacj zwiedzanie muzeum z przewodnikiem. Miś Uszatek,
Pik Pok, Filemon i wiele innych bajkowych postaci
wprowadzi Was w magiczny świat animacji. To tu
można przyjrzeć się jak powstaje film, zobaczyć
kamerę poklatkową, plan filmowy i wieloplan.
Interaktywne gry i zabawy oraz stanowisko do
stworzenia animacji. Na zakończenie wcieczki
spektakl w Teatrze Lalek „ARLEKIN”

Akademia Budowania Klockami (Aleksandrów
Łódzki) i Łódzkie ZOO

Cena:
43 zł + wstępy ok. 20 zł
1 DZIEŃ
Budowanie z klocków LEGO, budowanie klockami
pozwala rozwijać wyobraźnie u dziecka i inspirować
do realizacji własnych pomysłów. Zabawa w małego
architekta na przygotowanych stanowiskach
Zwiedzanie Łódzkiego ZOO

Poznaj tajemnice lotniska (ŁÓDŹ)
Z wizytą u Papiernika (ŁÓDŹ)
Cena:
43 zł + wstępy ok. 16 zł
1 DZIEŃ
Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży - historia
papieru ręcznie wykonywanego, historia książki,
piśmiennictwa i druku. Uczestnicy własnoręcznie
czerpią papier, malują go i poznają podstawowe
techniki zdobienia książek. Zwiedzanie muzeum
włókiennictwa w Białej Fabryce.

Cena:
43 zł + wstępy ok. 10 zł
1 DZIEŃ
Zwiedzanie Portu Lotniczego w Łodzi. Zapoznanie
z zasadami funkcjonowania lotniska. Przejażdżka
lotniskowym autobusem, obserwacja startu i lądowania samolotu. Poznanie specyfiki służb lotniskowych (lotniskowa straż pożarna, służba ochrony
lotniska).

Zielona Łódź
1 DZIEŃ
Cena:
43 zł + wstępy ok. 10 zł
Zwiedzanie Palmiarni. Parku Źródliska. Ogrodu
Zoologicznego. Zajęcia edukacyjne w Lesie Łagiewnickim w Ośrodku Edukacji Ekologicznej. Łagiewnickie Źródła.

tel. 507 122 495, 602 795 738, email: biuro@unitravel.pl www.unitravel.pl
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Eksperymentarium i zabawa
na Arenie Laser Games (ŁÓDŹ)

Warsztaty ogrodnicze w Centrum Ogrodniczym
(SOSNOWIEC k. STRYKOWA)

Cena:
43 zł + wstępy ok. 26 zł
1 DZIEŃ

Cena:
43 zł + wstępy ok.15 zł
1 DZIEŃ

Z w i e d z a n i e i n t e ra k t y w n e j w y s t a w y, k t ó ra
w pasjonujący i zabawny sposób objaśnia
skomplikowane zagadnienia z różnych dziedzin
nauki (magnetyzmu, elektryczności, dynamiki,
optyki, mechaniki, akustyki i dźwięku, logiki, biologii
czy chemii), które stają się proste i czytelne dla
każdego, dzięki możliwości wypróbowania ich
działania na specjalnych przyrządach oraz
stanowiskach interaktywnych (m.in. Nurek
Kartezjusza, Młynek Crooksa, Człowiek bateria, Słup
zagrożenia, Lewitująca piłka czy Głowa na tacy).
Zabawa na Arenie Laser Games (20 minut).

Podczas warsztatów dzieci uczą się przesadzania
roślin oraz dowiadują się, jak je pielęgnować,
sprawdzają wilgotność i pH podłoża specjalnymi
przyrządami. Prowadzący opowiada o roślinach lub
uczestnicy warsztatów uczą się, jak przygotować do
spożycia specjalne nasiona na kiełki, które zabierają
do domu w celu dalszej uprawy. Spacer po szkółce
szlakiem roślin z bajek i legend. Rozpoznawanie
gatunków drzew i krzewów różnymi zmysłami.
Herbatka w cenie wycieczki.

Rogów
1 DZIEŃ
Cena:
43 zł + wstępy ok. 27 zł

Sromów – Bolimów – Nieborów
Cena:
52 zł + wstępy ok. 16 zł
1 DZIEŃ
Zwiedzanie Muzeum Ludowego w Sromowie
(kolorowe pająki, wycinanki, stroje łowickie, 600
drewnianych figur – w tym 400 ruchomych, powozy,
bryczki, narzędzia rolnicze i mnóstwo innych atrakcji).
Bolimów – zakład garncarski, zwiedzanie pracowni
garncarskiej, zajęcia praktyczne. Zwiedzanie Pałacu
i Parku Radziwiłłów w Nieborowie.

Alpinarium i Arboretum. Muzeum Lasu i Drewna
w Rogowie. Przejażdżka koleją wąskotorową.

Zamki i pałace regionu łódzkiego
Cena:
52 zł + wstępy ok. 14 zł
1 DZIEŃ
Uniejów – zamek arcybiskupów gnieźnieńskich,
Zamek w Łęczycy (z wejściem na wieżę i udział
w zabawie średniowiecznej). Pałac Walewskich
i stadnina koni w Walewicach.

Uniejów
Cena:
52 zł + wstępy ok. 25 zł
1 DZIEŃ
Zamek arcybiskupów gnieźnieńskich. Zajęcia
edukacyjne – „spotkanie ze średniowieczem”
w Kasztelu Rycerskim. Zabawa i rekreacja na
basenach termalnych (1 godzina ).
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Akademia Pana Kleksa w Nieborowie
– Arkadia - Łowicz
Cena:
52 zł + wstępy ok. 13 zł
1 DZIEŃ
Lekcja muzealna w Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie.
Zapoznanie z fabułą bajki Jana Brzechwy. Uczestnicy
będą wspólnie rysować, śpiewać, oglądać fragmenty
filmu, poznają kleksografię, przędzenie liter oraz
nauczą się leczyć chore sprzęty. Arkadia – spacer po
parku angielskim, Łowicz – zwiedzanie miasta.

e-mail: biuro@unitravel.pl

Zoo-Safari w Borysewie
Cena:
52 zł + wstępy ok. 24 zł
1 DZIEŃ
Jest to wyjątkowe miejsce, gdzie można stanąć twarzą
w twarz z dzikimi zwierzętami z całego świata.
Zwiedzanie Ogrodu z przewodnikiem, możliwość
uczestnictwa w pokazowym karmieniu, przejażdżka
kolejką.

Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego
w Nieborowie
Cena:
52 zł + wstępy ok. 25 zł
1 DZIEŃ
Jazda na koniach i kucykach, przejażdżka bryczką,
karmienie i czyszczenie zwierząt, ognisko z pieczeniem kiełbasek lub grill.

Wioska Indiańska
Cena
52 zł + wstępy ok. 21 zł
1 DZIEŃ

Dinopark w Kołacinku – Rogów
Cena:
52 zł + wstępy ok. 18 zł
1 DZIEŃ
Zwiedzanie Parku Dinozaurów w Kołacinku, zabawy
na terenie parku. Alpinarium i Arboretum w Rogowie.
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Zwiedzania Wioski Indiańskiej i muzeum z
przewodnikiem, który opowiadając o eksponatach
życie i zwyczaje Indian. Ponadto: indiański tor
przeszkód, strzelanie z łuku, rzut włócznią i rzutkami
do celu, rzut na bizonie rogi, zabawa - gdzie jest
grzechotnik, wyścigi żółwi, strzelanie z dmuchawki,
malowanie twarzy, kręciołki, połów rybek, walka na
równoważni czejeńskiej, legenda z towarzyszeniem
indiańskiego fletu, nauka pieśni i tańców indiańskich,
pieczenie przywiezionych przez siebie kiełbasek,
sklepik z pamiątkami.

W krainie Świętego Mikołaja

Spotkanie z Babą Jagą (NIEBORÓW)

Cena:
52 zł + wstępy ok. 28 zł
1 DZIEŃ

Cena:
52 zł + wstępy ok. 13 zł
1 DZIEŃ

Kołacinek - spacer z przewodnikiem po bajkowej
ścieżce gdzie można spotkać znane bajkowe postaci
z książek, filmów, spotkanie z Świętym Mikołajem,
zabawa w figloraju. Nieborów – zajęcia edukacyjne –
zdobienie bombek.

Wyrabianie paluchów, które można zabrać do domu,
wyrób mioteł, konkurs „Miss i Mistera Baba Jaga”,
poczęstunek. Zwiedzanie Pałacu i Parku Radziwiłłów
w Nieborowie.

tel. 507 122 495, 602 795 738, email: biuro@unitravel.pl www.unitravel.pl
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Wilanów i Łazienki (WARSZAWA)

Milanówek - Otrębusy

Cena:
64 zł + wstępy ok. 15 zł
1 DZIEŃ

Cena:
64 zł + wstępy ok. 24 zł
1 DZIEŃ

Pałac Króla Jana III Sobieskiego – zajęcia edukacyjne,
spacer po Łazienkach Królewskich. Belweder.

Zwiedzanie fabryki krówek. Zapoznanie z procesem
przygotowywania krówek, degustacja podczas
procesu produkcji, projektowanie etykiet na krówki,
konkurs rysunkowy, każde dziecko na pożegnanie
otrzymuje paczuszkę cukierków (należy wcześniej
zarezerwować). Zwiedzanie Muzeum Motoryzacji
i Techniki w Otrębusach („samochody legendy”,
papamobile Star, pancerne Volvo Lecha Wałęsy
i wiele innych ciekawych eksponatów).

Stadion Narodowy (WARSZAWA)
Cena:
64 zł + wstępy ok. 24 zł
1
DZIEŃ

Zwiedzanie Stadionu Narodowego – Trasa Piłkarza
(należy wcześniej zarezerwować), zwiedzanie Starego
Miasta, taras widokowy w Pałacu Kultury i Nauki.

Zamek Królewski (WARSZAWA)
Cena:
64 zł + wstępy ok. 11 zł
1 DZIEŃ
Trasa Zamkowa w Zamku Królewskm (Aprtament
Wielki i Królewski, Galeria Czterech Pór Roku, Nowa
Izba Poselska, Sala Senatorska, Pokoje Matejkowskie,
Wielka Antyszambra). Zwiedzanie Starego Miasta.
Spacer po Parku w Łazienkach Królewskich.

Kielce – Tokarnia – Zagnańsk
Cena
80 zł + wstępy ok. 14 zł
1
DZIEŃ
Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Skansen
i Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni – zwiedzanie parku
etnograficznego. Dąb Bartek w Zagnańsku.

tel. 507 122 495, 602 795 738, email: biuro@unitravel.pl www.unitravel.pl
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Szlak Piastowski

Biskupin

Cena:
85 zł + wstępy ok. 14 zł
1 DZIEŃ

Cena:
83 zł + wstępy ok. 17 zł
1 DZIEŃ

Gniezno – zwiedzanie miasta: Katedra (Drzwi
Gnieźnieńskie), zwiedzanie Muzeum Początków
Państwa Polskiego. Ostrów Lednicki – zwiedzanie
rezerwatu archeologicznego.

Zwiedzanie rezerwatu i ekspozycji w Muzeum Archeologicznym. Lekcja muzealna (temat do wyboru), rejs
statkiem po Jeziorze Biskupińskim.

Kruszwica

Wielkopolskim Szlakiem

Cena:
80 zł + wstępy ok. 26 zł
1 DZIEŃ

Cena:
90 zł + wstępy ok. 30 zł
1 DZIEŃ

Zwiedzanie Mysiej Wieży w Kruszwicy. Rejs statkiem
po Jeziorze Gopło. Zwiedzanie zamku w Oporowie.

Toruń I

Poznań – zwiedzanie miasta: Stary Rynek, Renesansowy Ratusz, Rogalowe Muzeum. Kórnik – zwiedzanie
zamku. Puszczykowo – muzeum Arkadego Fiedlera.

Cena:
76 zł + wstępy ok. 20 zł
1 DZIEŃ
Zwiedzanie Starego Miasta. Zwiedzanie Domu
Legend Toruńskich. Rejs statkiem po Wiśle.

Toruń II

Bałtów

Cena:
76 zł + wstępy ok. 20 zł
1 DZIEŃ

Cena
75 zł + wstępy od ok. 21 zł
1
DZIEŃ

Pokaz w Żywym Muzeum Piernika. Zwiedzanie
Starego Miasta. Rejs statkiem po Wiśle. .
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Bałtowski Kompleks Turystyczny. Zwiedzanie
JuraParku: Ścieżka z dinozaurami, Muzeum Jurajskie,
Prehistoryczne Oceanarium, Gondwana, plac zabaw.

tel. 507 122 495, 602 795 738, email: biuro@unitravel.pl www.unitravel.pl

Zapraszamy do skorzystania z letniej oferty 2016 – Kolonie i Obozy Młodzieżowe
Szczegóły na stronie www.unitavel.pl
Program pobytów możemy stworzyć wspólnie
z nauczycielem/współorganizatorem wypoczynku.
Proponujemy wysokie wynagrodzenia dla kadry
pedagogicznej i instruktorskiej
oraz komfortowe i bezpieczne warunki pracy.
Organizator turystyki wpisany do rejestru organizatorów turystyki
i pośredników turystycznych poz. Nr 377
Certyfikat Gwarancji Ubezpieczeniowej z TU Europa o nr GR 205/2015

UNITRAVEL
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Łódź 94-250
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