


Biuro Podróży Unitravel to wieloletnie doświadczenie i profesjonalne przygotowanie 
w organizacji wyjazdów grupowych. Współpracujemy wyłącznie z fachowcami aby 
podróże były bezpieczne i udane. Mamy zaufaną i sprawdzoną kadrę przeznaczo-
ną do wyjazdów z dziećmi i młodzieżą. Hotele, ośrodki, pensjonaty to obiekty, 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. Dla  mniejszej  
    liczby uczestników cena może się zmienić,

- skalkulowana jest przy założeniu, że miejscem wyjazdu jest Łódź. W przypadku  
    zmiany miejsca wyjazdu, cena może ulec zmianie,

- dotyczy 1 uczestnika wycieczki i zawiera podatek VAT,
- zawiera koszt transportu, opiekę pilota lub przewodnika, zakwaterowanie 

    i wyżywienie (w zależności od programu), ubezpieczenie NNW, w przypadku 
    wyjazdów zagranicznych NNW i KL zagranica, niezbędne rezerwacje i program.

• Podane ceny biletów wstępu mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.

• Programy imprez turystycznych są propozycją UNITRAVEL i mają charakter poglądowy,
 mogą zostać zmody� kowane na życzenie klienta.

• Spełniamy wszystkie wymogi stawiane przez Kuratorium Oświaty.

• Szczegółowe warunki, świadczenia, program imprezy reguluje umowa zawierana
   z klientem.

• Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów 
   Kodeksu Cywilnego.

Zapraszamy do kontaktu:

• osobiście w biurze UNITRAVEL, Łódź ul. Siewna 15 lok. 505

• telefonicznie: 507 122 495, 602 795 738

• e-mailem: biuro@unitravel.pl
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Na styku czterech kultur

Kościół Św. Mateusza (para� a ewangelicko 
– augsburska). Cerkwie prawosławne. Stary 
Cmentarz - zwiedzanie części katolickiej, 
ewangelickiej, prawosławnej i żydowskiej.
Cmentarz Żydowski.

1 dzień cena: od 45 zł

Zielona  Łódź

Zwiedzanie Palmiarni, Parku Źródliska, 
Ogrodu Zoologicznego. Zajęcia edukacyjne 
w Lesie Łagiewnickim w Ośrodku Edukacji 
Ekologicznej. Łagiewnickie Źródła.

1 dzień cena: od 45 zł + wstępy ok.12 zł

Śladami łódzkich fabrykantów

Bielnik Tytusa Kopischa, Biała Fabryka 
Ludwika Geyera, Dworek Geyera, Park 
Reymonta, Willa Ryszarda Geyera, Dom 
Traugotta Grohmana, Willa Ludwika 
Grohmana, Zespół willi Alfreda i Henryka
Grohmana, Beczki Grohmana, Pałac
Karola Scheiblera, Park Źródliska -Palmiarnia,
Księży Młyn, Rezydencja Edwarda Herbsta.

1 dzień cena: od 45 zł + wstępy ok. 5 zł

Nauka, technika i galaktyka

Zwiedzanie atrakcji kompleksu EC1 w Łodzi 
- Centrum Nauki i Techniki EC1 (wystawy: 
Przetwarzanie energii, Rozwój wiedzy i cywi-
lizacji, Mikroświat), seans w sferycznym kinie 
3D, seans w Planetarium EC1.

1 dzień cena: od 45 zł + wstępy ok. 32 zł

Eksperymentarium i zabawa 
w Arenie Laser Games

Zwiedzanie interaktywnej wystawy, która 
w pasjonujący i zabawny sposób objaśnia 
skomplikowane zagadnienia z różnych dzie-
dzin nauki (magnetyzmu, elektryczności, dy-
namiki, optyki, mechaniki, akustyki, dźwięku, 
logiki, biologii czy chemii), które stają się 
proste i czytelne dla każdego, dzięki możli-
wości wypróbowania ich działania na specjal-
nych przyrządach oraz stanowiskach inte-
raktywnych (m.in. Nurek Kartezjusza, Młynek 
Crooksa, Człowiek bateria, Słup zagrożenia, 
Lewitująca piłka czy Głowa na tacy). Zabawa 
na Arenie Laser Games (15 minut).

1 dzień cena: od 45 zł + wstępy ok. 24 zł

Śladami Diabła Boruty

Zwiedzanie Zamku w Łęczycy, Archikolegiaty 
NMP i Św. Aleksego oraz skansenu budow-
nictwa wiejskiego w Tumie.

1 dzień cena: od 55 zł + wstępy ok. 8 zł

Z wizytą w Rogowie

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

1 dzień cena: od 52 zł + wstępy ok. 32 zł
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Gorące źródła w Uniejowie

Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Zajęcia 
edukacyjne – „spotkanie z średniowieczem” 
w Kasztelu Rycerskim. Zabawa i rekreacja 
w basenach termalnych (1 godzina).

1 dzień cena: od 59 zł + wstępy ok. 25 zł

Zoo-Safari w Borysewie

Jest to wyjątkowe miejsce gdzie można sta-
nąć twarzą w twarz z dzikimi zwierzętami 
z całego świata. Zwiedzanie Ogrodu 
z przewodnikiem, możliwość uczestnictwa 
w pokazowym karmieniu zwierząt, prze-
jażdżka kolejką.

1 dzień cena: od 59 zł + wstępy ok. 33 zł

Akademia Pana Kleksa w Nieborowie

Lekcja muzealna w Pałacu Radziwiłłów 
w Nieborowie. Zapoznanie z fabułą bajki 
Jana Brzechwy. Uczestnicy będą wspól-
nie rysować, śpiewać, oglądać fragmenty 
� lmu, poznają kleksogra� ę, przędzenie 
liter oraz nauczą się leczyć chore sprzęty.
Arkadia – spacer po parku angielskim,
Łowicz – zwiedzanie miasta.

1 dzień cena: od 55 zł + wstępy ok. 14 zł

Spotkanie z Babą Jagą w Nieborowie

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

1 dzień cena: od 55 zł + wstępy ok. 22 zł

W bajkowej krainie Świętego Mikołaja

Kołacinek - spacer z przewodnikiem po baj-
kowej ścieżce gdzie można spotkać znane 
bajkowe postaci z książek, � lmów, spotka-
nie z Świętym Mikołajem, zabawa w � gloraju. 
Nieborów – zajęcia edukacyjne – zdobienie 
bombek.

1 dzień cena: od 55 zł + wstępy ok. 31 zł

Dinopark w Kołacinku – Rogów

Zwiedzanie Parku Dinozaurów w Kołacinku, 
zabawy na terenie parku. Alpinarium i Arbo-
retum w Rogowie.

1 dzień cena: od 55 zł + wstępy ok. 30 zł

Giganty Mocy w Bełchatowie

Zwiedzanie największej w Polsce kopalni 
odkrywkowej węgla brunatnego, projekcja 
w sali tradycji Kopalni Bełchatów oraz prze-
jazd do tarasów widokowych. Interaktywne 
zwiedzanie ekspozycji PGE Giganty Mocy.

1 dzień cena: od 59 zł + wstępy ok. 14 zł

Wycieczka do gospodarstwa 
agroturystycznego w Nieborowie

Jazda na koniach i kucykach, przejażdżka 
bryczką, karmienie i czyszczenie zwierząt,
ognisko z pieczeniem kiełbasek lub grill.

1 dzień cena: od 55 zł + wstępy ok. 30 zł
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Zabawa w indiańskiej wiosce i zajęcia 
edukacyjne na plantacji wikliny

Zabawa w wiosce indiańskiej w okolicach 
Ozorkowa: indiański tor przeszkód, strzela-
nie z łuku, rzuty włócznią i rzutkami do celu, 
rzuty na bizonie rogi, zabawa na orienta-
cję „Gdzie jest grzechotnik?”, wyścigi żółwi, 
strzelanie z dmuchawki, malowanie twa-
rzy, walki na równoważni czejeńskiej i wiele 
innych atrakcji. Pokaz i zajęcia z wikliniar-
stwa w zagrodzie edukacyjnej w Konarzewie.

1 dzień cena: od 52 zł + wstępy ok. 30 zł

Zamki i pałace regionu łódzkiego

Uniejów – Zamek Arcybiskupów Gnieźnień-
skich, Zamek w Łęczycy (z wejściem na wieżę),
udział w zabawie średniowiecznej. Pałac 
Walewskich i stadnina koni w Walewicach.

1 dzień cena: od 59 zł + wstępy ok. 17 zł

Śladami rzeki Pilicy

Rezerwat Niebieskie Źródła. Podziemna 
trasa turystyczna w Grotach Nagórzyckich, 
Muzeum Rzeki Pilicy, Spała – rezerwat leśny 
i ośrodek olimp  ́ski, Smardzewice – zbiornik 
retencyjny i tama na rzece Pilica.

1 dzień cena: od 59 zł + wstępy ok. 19 zł

Tajemnice Ziemi opoczyńskiej

Opoczno – Zamek Kazimierzowski, trasa 
turystyczna „Bunkier w Konewce”, Sulejów - 
opactwo pocysterskie, Inowłódz – romański 
Kościół Św. Idziego.

1 dzień cena: od 59 zł + wstępy ok. 9 zł

Solna przygoda

Zwiedzanie kopalni soli w Kłodawie, Zjazd 
pod ziemię, przejście podziemną trasą tury-
styczną z przewodnikami (ok. 2-3 h). Uniejów 
– zajęcia edukacyjne w Kasztelu Rycerskim.

1 dzień cena: od 59 zł + wstępy ok. 39 zł

Z wizytą u Księżaków

Zwiedzanie Muzeum Ludowego w Sromowie 
(kolorowe pająki, wycinanki, stroje łowickie, 
600 drewnianych � gur – w tym 400 rucho-
mych, powozy, bryczki, narzędzia rolnicze 
i mnóstwo innych atrakcji). Bolimów – zakład 
garncarski, zwiedzanie pracowni garncar-
skiej, zajęcia praktyczne. Zwiedzanie Pałacu 
i Parku Radziwiłłów w Nieborowie.

1 dzień cena: od 59 zł + wstępy ok. 15 zł

Z wizytą w Płocku

Płock - zwiedzanie Starego Miasta: wejście 
na Wzgórze Tumskie, zwiedzanie najstar-
szej na Mazowszu katedry z kopią Drzwi 
Płockich i kaplicą królewską ze szczątkami 
W. Hermana i B. Krzywoustego, Stary Rynek 
z Ratuszem, w którego oknie w każde południe 
rozgrywa się scena pasowania na rycerza 
dziewięcioletniego Bolesława. Rejs statkiem 
po Wiśle. 

1 dzień cena: od 73 zł + wstępy ok. 12 zł
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Dolina Skrzatów 

Zwiedzanie i zabawa w Dolinie Skrzatów: 
Park Opowieści o Słowianach - Skrzatach, 
warsztaty i zabawy pod okiem instruktorów, 
które są organizowane w formie dynamicz-
nej, żywej opowieści, opartej o scenogra� ę 
z życia Skrzatów, do której wtrącane są za-
gadki, pytania. Opowieść uatrakcyjniona jest 
warsztatami tworzenia starosłowiańskich lal 
– motanek, nauką poprzez zabawę, ogląda-
nie modeli i żywych eksponatów, a przysto-
sowana do wieku i możliwości odbiorców, 
pozwala na szybkie i bezstresowe przyswoje-
nie wiedzy.  Na koniec zabawa przy ognisku.

*wycieczki dostępne od maja 2020 r. 
należy wcześnie zarezerwować

1 dzień cena: od 59 zł + wstępy ok. 20 zł

Francuskie klimaty w Wielkopolsce

Gołuchów - Zwiedzanie Zamku w Gołuchowie, 
który jest przykładem francuskiego renesan-
su w Polsce, spacer po parku zamkowym, 
zwiedzanie pokazowej zagrody zwierząt 
(żubry, koniki polskie i daniele). Russów - 
wizyta w Muzeum-Dworku Marii Dąbrowskiej 
w rodzinnej miejscowości pisarki, pierwo-
wzorze Serbinowa z „Nocy i dni”. Zwiedzanie 
Kalisza – spacer po starówce.

1 dzień cena: od 73 zł  + wstępy ok. 5 zł

W świecie polityki i � nansów

Zwiedzanie gmachu Sejmu i Senatu RP, 
Starego Miasta, dzielnicy ambasad oraz 
Giełdy Papierów Wartościowych 

*należy wcześnie zarezerwować

1 dzień cena: od 73 zł 

Muzeum Powstania Warszawskiego

Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, zwiedzanie Starego Miasta, Krakow-
skie Przedmieście z Pałacem Prezydenckim, 
Grób Nieznanego Żołnierza.

*należy wcześnie zarezerwować

1 dzień cena: od 79 zł  + wstępy ok. 15 zł

Warszawskie pałace

Pałac Króla Jana III Sobieskiego – zajęcia 
edukacyjne, spacer po Łazienkach Królew-
skich. Belweder.

1 dzień cena: od 73 zł  + wstępy ok. 11 zł

Zamek Królewski w Warszawie

Trasa Zamkowa w Zamku Królewskm 
w Warszawie (Apartament 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.

1 dzień cena: od 79 zł  + wstępy ok. 6 zł

Żelazowa Wola - Nieborów

Zwiedzanie Muzeum - domu Fryderyka Chopina 
w Żelazowej Woli. Zwiedzanie Pałacu Radziwiłów
w Nieborowie i spacer po parku.

1 dzień cena: od 63 zł + wstępy ok. 13 zł
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Telewizja od kuchni

Wizyta w studiach telewizyjnych, pomiesz-
czeniach reżyserskich i pracowniach deko-
racji TVP. Zwiedzanie Starego Miasta.

*należy wcześnie zarezerwować

1 dzień cena: od 73 zł + wstępy ok. 20 zł

Muzeum Historii Żydów Polskich

Zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich, 
zwiedzanie Starego Miasta, Krakowskie 
Przedmieście z Pałacem Prezydenckim, Grób 
Nieznanego Żołnierza.

*należy wcześnie zarezerwować

1 dzień cena: od 79 zł  + wstępy ok. 1 zł

Słodka wycieczka

Zwiedzanie fabryki krówek. Zapoznanie 
z procesem przygotowywania krówek, degu-
stacja podczas procesu produkcji. Projekto-
wanie etykiet na krówki, konkurs rysunkowy. 
Każde dziecko na pożegnanie otrzymuje 
paczuszkę cukierków. Zwiedzanie Muzeum 
Motoryzacji i Techniki w Otrębusach („samo-
chody legendy”, papamobile Star, pancerne 
Volvo Lecha Wałęsy i wiele innych ciekawych 
eksponatów).

1 dzień cena: od 73 zł  + wstępy ok. 37 zł

Centrum Nauki Kopernik

Wizyta w Centrum Nauki Kopernik (wystawy 
stałe). Podziwianie panoramy stolicy z tarasu 
widokowego na dachu Biblioteki Uniwersyte-
tu Warszawskiego 

*należy wcześnie zarezerwować

1 dzień cena: od 73 zł  + wstępy ok. 19 zł

Sportowa przygoda w Warszawie

Zwiedzanie Stadionu Narodowego – Trasa 
„Piłkarskie emocje” (należy wcześniej zare-
zerwować), zwiedzanie Starego Miasta, zwie-
dzanie Muzeum Sportu i Turystki.

*należy wcześnie zarezerwować

1 dzień cena: od 73 zł  + wstępy ok. 21 zł

„Mikroskala” w Koninie 

Zwiedzanie Centrum Edukacji i Rozrywki 
Mikroskala w Koninie. Jest to atrakcja tury-
styczna, która polega na wystawie makiet 
przedstawiających rożne wydarzenia. Po-
znanie technik modelarskich i zwiedzanie 
pracowni, zabawa przy „kulkowym tsunami”, 
mini dyskoteka przy kolorowych światłach, 
dymach i bańkach mydlanych, wycinanie na 
ploterze termicznym � gurek styropiano-
wych, korzystanie z gier manualnych oraz 
zabawek konstrukcyjnych.  Warsztaty z dłu-
gopisami i drukarką 3D, seans w kinie 6D. 
Przejazd do Mini ZOO w Koninie - spacer. 
Zwiedzanie zamku arcybiskupów gnieźnień-
skich w Uniejowie i spacer po parku zamko-
wym założonym w stylu angielskim.

1 dzień cena: od 75 zł + wstępy ok. 40 zł

Od małego chemika 
do wielkiego podróznika

Warsztaty w Centrum Chemii w Małej Skali 
(ok. 1,5 h). Zwiedzanie Starego Miasta 
w Toruniu. Zwiedzanie Muzeum Podróżników 
im. Tony’ego Halika.

1 dzień cena: od 79 zł + wstępy ok. 23 zł
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Zabawa, zabawki i kielecka wieś

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. 
Skansen i Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni –
zwiedzanie parku etnogra� cznego. Dąb 
Bartek w Zagnańsku.

1 dzień cena: od 79 zł  + wstępy ok.16 zł

Świętokrzyska lekcja geogra� i

Spacer szlakiem turystycznym na Łysą Górę, 
Zwiedzanie Klasztoru Św. Krzyż, taras wido-
kowy na Gołoborze. Spacer po rezerwacie 
geologicznym Kadzielnia w Kielcach, zwie-
dzanie Jaskiń na Kadzielni.

1 dzień cena: od 79 zł  + wstępy ok.16 zł

Bałtowskie skamieniałości

Bałtowski Kompleks Turystyczny. Zwie-
dzanie JuraParku: Ścieżka z dinozaurami, 
Muzeum Jurajskie, Prehistoryczne Oceanarium, 
Gondwana, plac zabaw.

1 dzień cena: od 79 zł  + wstępy ok.25 zł

Świętokrzyskie rozmaitości

Zwiedzanie Jaskini Raj, zwiedzanie zamku 
w Chęcinach. Zwiedzanie Muzeum Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgorku.

*należy wcześnie zarezerwować 

1 dzień cena: od 79 zł  + wstępy ok.30 zł

Na szlaku Piastów

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

1 dzień cena: od 89 zł  + wstępy ok. 15 zł

Z wizytą u Popiela

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

1 dzień cena: od 79 zł  + wstępy ok.27 zł

Toruński młyn wiedzy

Centrum Nowoczesności, Młyn Wiedzy 
gdzie można oglądać dwie stałe wystawy – 
„O Obrotach” – poświęconą idei koła i ruchu 
obrotowego oraz „Rzeka” – nawiązująca do 
przepływającej przez Toruń Wisły, obej-
mująca model rzeki od źródeł po ujście. 
Wizytówką centrum jest Wahadło Foucaulta, 
najdłuższe zamontowane na stałe w Polsce, 
umożliwiające obserwację zjawiska obrotu 
Ziemi wokół własnej osi. Zwiedzanie wystaw 
i warsztaty.

1 dzień cena: od 79 zł  + wstępy ok. 24 zł

Piernikowe niebo w Toruniu

Pokaz w Żywym Muzeum Piernika. Zwiedza-
nie Starego Miasta. Seans w Planetarium.

*należy wcześnie rezerwować

1 dzień cena: od 79 zł  + wstępy ok. 24 zł

8



Tajemnice Biskupina

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

1 dzień cena: od 89 zł  + wstępy ok.26 zł

W poszukiwaniu srebra

Zwiedzanie Kopalni Srebra, przejście pod-
ziemną trasą turystyczną i spływ łodziami 
w Sztolni Czarnego Pstrąga.

1 dzień cena: od 87 zł  + wstępy ok.47 zł

Detektywi historii w Poznaniu

Poznań – zwiedzanie miasta w formie ani-
macji: Stary Rynek, Renesansowy Ratusz, 
Rogalowe Muzeum. Puszczykowo – muzeum 
Arkadego Fiedlera

1 dzień cena: od 89 zł  + wstępy ok.27 zł

Szlak Orlich Gniazd

Zwiedzanie ruin Zamku w Ogrodzieńcu i Gro-
du Birów. Przejście Szlakiem Orlich Gniazd od 
Mirowa do Bobolic. Zwiedzanie ruin Zamku
w Olsztynie.

1 dzień cena: od 85 zł  + wstępy ok.21 zł

Jurajski labirynt

Przejście Szlakiem Orlich Gniazd od Mirowa 
do Bobolic. Zwiedzanie Rezerwatu Góry Zbo-
rów i Jaskini Głębokiej.

1 dzień cena: od 85 zł  + wstępy ok.17 zł

W krainie jaskiń i wapieni

Zwiedzanie Zamku w Pieskowej Skale (dzie-
dziniec), podejście pod Maczugę Herkulesa, 
zwiedzanie Groty Łokietka, przejście Doliną 
Prądnika, Brama Krakowska, Igła Deotymy, 
Skały Panieńskie, Źródełko Miłości.

1 dzień cena: od 89 zł  + wstępy ok.6 zł

Wrocław – miasto mostów i krasnali

Zwiedzanie Starego Miasta z Rynkiem i Ra-
tuszem, Panorama Racławicka, Ostrów Tum-
ski z katedrą.

1 dzień cena: od 95 zł + wstępy ok.23 zł

Wrocławskie Hydropolis

Zwiedzanie Starego Miasta z Rynkiem i Ra-
tuszem, Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. 
Hydropolis – centrum wiedzy poświęcone 
wodzie, jedyny taki obiekt w Polsce pełen
nowinek technicznych i ciekawych ekspozycji.

1 dzień cena: od 95 zł  + wstępy ok.26 zł
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Wycieczka z fraszką

Spacer po rynku w Kazimierzu Dolnym. 
Zwiedzanie Muzeum Jana Kochanowskiego
w Czarnolesie.

1 dzień cena: od 95 zł  + wstępy ok.10 zł

Wrocławska Afryka

Zwiedzanie Afrykarium i Zoo. Spacer po 
Starym Mieście. Panorama Wrocławia
z punktu widokowego na wieżowcu Sky Tower 
(najwyższy budynek w Polsce).

1 dzień cena: od 95 zł  + wstępy ok.42 zł

Sandomierskie atrakcje

Zwiedzanie Starego Miasta, Brama Opa-
towska, Katedra, Ratusz. Trasa Podziemna, 
Wąwóz Królowej Jadwigi.

1 dzień cena: od 97 zł  + wstępy ok.10 zł

Oświęcim

Zwiedzanie Muzeum Auschwitz-Birkenau. 
Na miejscu projekcja � lmu dokumentalnego, 
przedstawiającego okrucieństwo i nieludzką 
zbrodnię oraz pierwsze chwile po wyzwoleniu 
obozu. Następnie przejście z przewodnikiem 
po dawnych terenach obozu w Oświęcimiu,
a także podobozu w Brzezince.

1 dzień cena: od 99 zł 

Tajemnice wrocławskich podziemi 
– Movie Gate

Zwiedzanie Starego Miasta z Rynkiem 
i ratuszem. Zwiedzanie Movie Gate 
w podziemiach Rynku Solnego. Spacer po 
� lmowym planie - trasa prezentująca nie-
malże 100 eksponatów z największych pro-
dukcji � lmowych, takich jak “Bękarty Wojny”, 
“James Bond”, czy też “Gwiezdne wojny”.
Zabawa magią oraz iluzją w laboratorium, 
w którym proponowane są doświadczenia 
chemiczne dla dużych i małych. Na koniec 
Pokaz Szalonego Doktora niezwykły pokaz 
eksperymentów z wykorzystaniem między 
innymi ciekłego azotu.

1 dzień cena: od 95 zł + wstępy ok. 20 zł

Tajemnice wrocławskich podziemi 

Farma iluzji w Trojanowie 

Zwiedzanie Farmy Iluzji w Trojanowie. 
Pobyt na farmie i zabawa korzystając 
z licznych atrakcji: Tajemnica Opuszczonej
Kopalni, Grobowiec Faraona + Muzeum 
Egipskie,Latającej Chata Tajemnic (Krzwy 
domek), Galeria iluzji 3D, Muzeum Iluzji + 
Lewitujące Piłeczki, „Głowa na Talerzu” 
i Studnia Nieskończoności, Labirynt 
Luster, Pokój Amesa, Klubik � lmowy, 
Obrotowy domek, Tunel zapomnienia + Lasek 
doświadczeń, place zabaw: linowy, kwiatowy, 
miasteczko łowców smoków, fabryka, sala 
zabaw, dmuchańce, eksponaty i atrakcje do-
stępne na terenie (latający kran, niemożliwy 
trójkąt, magiczny domek, gigantyczne klocki 
i szachy, meble olbrzyma, tablice z iluzjami 
i inne), Zielona ścieżka zdrowia, Mini tyrolki, 
i wiele innych atrakcji.

1 dzień cena: od 97 zł + wstępy ok. 45 zł



Toruń i Kujawy

Zwiedzanie Torunia: ruiny Zamku Krzyżackiego,
Stare Miasto, Żywe Muzeum Piernika. 
Ciechocinek – spacer po parku zdrojowym, 
tężnie. Kruszwica - Mysia Wieża i rejs stat-
kiem po Jeziorze Gopło.

2 dni cena: od 199 zł  + wstępy ok.38 zł

Jurajskim szlakiem

Muzeum Zapałek w Częstochowie. Szlak 
Orlich Gniazd, Zamki w Olsztynie, Bobolicach 
i Mirowie. Rezerwat Góry Zborów i Jaskinia 
Głęboka.

2 dni cena: od 215 zł  + wstępy ok.26 zł

Pętla Beskidzka

Żywiec – Muzeum Browaru Żywiec, Koniaków 
– Muzeum Koronek. Istebna – Chata Kawuloka, 
Wisła – spacer po mieście i wjazd wyciągiem na 
skocznie narciarską na Malince.

2 dni cena: od 225 zł  + wstępy ok.29 zł

Śladami czarownic

Spacer szlakiem turystycznym na Łysą Górę, 
Zwiedzanie Klasztoru Św. Krzyż, taras widokowy 
na Gołoborze. Zwiedzanie zamku w Chęcinach. 
Zwiedzanie Muzeum Henryka Sienkiewicza
w Oblęgorku.

2 dni cena: od 229 zł  + wstępy ok.18 zł

Zabawa w Energylandii

Zwiedzanie Krakowa: Wzgórze Wawelskie, 
Kościół Mariacki, Stare Miasto. Energylandia – 
pobyt w jednym z największych parków rozryw-
ki w Polsce - poczęstunek w postaci zestawu: 
frytki i napój.

2 dni cena: od 225 zł  + wstępy ok.59 zł

Na piastowskim szlaku

Gniezno – spacer po dawnej stolicy Polski, 
Katedra i Drzwi Gnieźnieńskie, Muzeum Początków 
Państwa Polskiego. Poznań – Stare Miasto, 
Muzeum Pierwszych Piastów w Lednicy.

2 dni cena: od 215 zł  + wstępy ok.17 zł

Z wizytą na Podhalu

Zwiedzanie Krakowa: Wzgórze Wawelskie, 
Kościół Mariacki, Stare Miasto. Zakopane –
Gubałówka i Butorowy Wierch, Krupówki,
Muzeum Kornela Makuszyńskiego.

2 dni cena: od 215 zł  + wstępy ok.21 zł

Lubelskie atrakcje

Lublin – Stare Miasto, Brama Krakowska, ratusz, 
Lubelska Trasa Podziemna. Pałac - Muzeum 
Zamoyskich w Kozłowce

2 dni cena: od 225 zł  + wstępy ok.20 zł



Kaszuby i Gdańsk

Szymbark - zwiedzanie Centrum Edukacji: 
Dom do góry nogami, Bunkier Gryfa 
Pomorskiego, Najdłuższa Deska Świata i Stół 
Noblisty, Dom Sybiraka i wiele innych i atrak-
cji. Zwiedzanie Gdańska: Długi Targ, Fontanna
Neptuna, Kościół Mariacki, Westerplatte.

2 dni cena: od 239 zł  + wstępy ok.18 zł

Kraków i okolice

Zwiedzanie Krakowa: Wzgórze Wawelskie, 
Kościół Mariacki, Stare Miasto. Kopalnia Soli 
w Wieliczce – trasa turystyczna. Ojcowski 
Park Narodowy: Maczuga Herkulesa. Grota 
Łokietka. Kapliczka „Na Wodzie”. Źródełko 
Miłości.

2 dni cena: od 225 zł  + wstępy ok.33 zł

W poszukiwaniu złota

Zwiedzanie Twierdzy w Srebrnej Górze. 
Zwiedzanie Kopalni Złota w Złotym Stoku. 
Paczków - zwiedzanie „polskiego Carcassonne”: 
mury obronne, Kościół Św. Jana Ewangelisty, 
Ratusz, Muzeum Gazownictwa.

2 dni cena: od 229 zł  + wstępy ok.41 zł

W lessowej krainie

Sandomierz - rynek, ratusz, trasa podziem-
na, Brama Opatowska, Wąwóz Królowej 
Jadwigi, rejs statkiem po Wiśle. Baranów – 
Renesansowy Pałac Leszczyńskich.

2 dni cena: od 229 zł  + wstępy ok.28 zł

Tajemnice II Wojny Światowej

Obiekty projektu „Riese” – zwiedzanie podziem-
nych tras turystycznych w Muzeum Włodarz 
i Muzeum Molke. Wałbrzych – Zamek Książ 
(Trasa: „Od Piastów do tajemnic II wojny 
światowej”).

2 dni cena: od 229 zł  + wstępy ok.59 zł

Krzyżackim szlakiem

Malbork – zwiedzanie Zamku Krzyżackiego. 
Frombork - Muzeum Mikołaja Kopernika, Pałac 
Biskupi, Szpital św. Ducha, Bazylika Katedralna, 
Dzwonnica, Wieża Kopernika, seans w planetarium.

2 dni cena: od 229 zł  + wstępy ok.24 zł

Wiślanym szlakiem

Puławy - Pałac i Park Czartoryskich. Kazimierz 
Dolny - rynek, kamienice, Kościół Św. Jana 
Chrzciciela i Św. Bartłomieja (kościół farny), 
Zespół Zamkowy (wejście na Zamek i Basztę), 
spacer wąwozami lessowymi. Przeprawa promo-
wa do Janowca – zwiedzanie ruin zamku, dworu 
i spichlerza.

2 dni cena: od 225 zł  + wstępy ok.23 zł

Nocna przygoda w kopalnii soli
i pałace Małopolski

Bochnia – nocny pobyt w zabytkowej kopal-
ni soli połączony ze zwiedzaniem trasy tury-
stycznej, przejażdżka podziemną kolejką, � lm 
w podziemnym kinie, dyskoteka, zabawy na bo-
isku, zjeżdżalnia, nocleg pod ziemią w Komorze 
„Ważyn” na głębokości 250m. Wiśnicz – zwie-
dzanie zamku Kmitów i Lubomirskich jednej 
z największych budowli rezydencjonalno - for-
tecznych w Małopolsce. Niepołomice – zwiedza-
nie Zamku Królewskiego.

2 dni cena: od 235 zł  + wstępy ok.27 zł



Jura Krakowsko-Częstochowska

Szlak Orlich Gniazd, Zamki w Bobolicach, 
Olsztynie, Mirowie i Ogrodzieńcu. Rezerwat
Góry Zborów i Jaskinia Głęboka, Muzeum Zapałek 
w Częstochowie.

3 dni cena: od 305 zł  + wstępy ok.35 zł

Pieniny

Zwiedzanie Zamków w Czorsztynie i Niedzi-
cy. Pieniński Park Narodowy – wycieczka na 
Trzy Korony. Rejs statkiem po Jeziorze 
Czorsztyńskim między zamkami. Szczawnica – 
spacer po uzdrowisku.

3 dni cena: od 305 zł  + wstępy ok.25 zł

Poznajemy Góry Świętokrzyskie

Spacer szlakiem turystycznym na Łysą Górę, 
Zwiedzanie Klasztoru Św. Krzyż, taras widoko-
wy na Gołoborze. Zwiedzanie Muzeum Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgorku. Zamek w Chęcinach. 
Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.

3 dni cena: od 319 zł  + wstępy ok.26 zł

Podhale i Tatry

Zwiedzanie Krakowa: Wzgórze Wawelskie, 
Kościół Mariacki, Stare Miasto. Tatrzański Park 
Narodowy – piesza wycieczka szlakiem turystycz-
nym nad Morskie Oko. Zakopane – Gubałówka
i Butorowy Wierch, Krupówki.

3 dni cena: od 299 zł  + wstępy ok.21 zł

Kazimierz Dolny - Lublin – Janowiec

Kazimierz Dolny - rynek, kamienice, Kościół 
Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja (kościół 
farny), Wzgórze Zamkowe. Lublin – Stare Miasto, 
Brama Krakowska, ratusz. Przeprawa  promowa 
 do Janowca – zwiedzanie zamku.

3 dni cena: od 305 zł  + wstępy ok.17 zł

Beskidzkim szlakiem

Pałac Książąt Pszczyńskich. Żywiec – spacer 
po mieście i Muzeum Browaru Żywiec. Istebna 
- Chata Kawuloka. Wisła – Muzeum Beskidzkie. 
Wycieczka na Baranią Górę.

3 dni cena: od 299 zł  + wstępy ok.36 zł

Kotlina Kłodzka - Góry Stołowe

Zwiedzanie Twierdzy w Kłodzku – część górna 
i korytarze minerskie. Wycieczka na Szczeliniec 
Wielki w Parku Narodowym Gór Stołowych. 
Błędne Skały – skalny labirynt. Trasa Poziemna 
w Kopalni Złota w Złotym Stoku.

3 dni cena: od 319 zł  + wstępy ok.52 zł

Kotlina Jeleniogórska

Kowary – trasa podziemna w dawnej kopalni 
uranu. Karpacz - Świątynia Wang; Sobieszów - 
Zamek Chojnik. Szklarska Poręba - Wodospad 
Szklarki i Kamieńczyka. Kamienna Góra – zwie-
dzanie zaginionego laboratorium Hitlera.

3 dni cena: od 319 zł  + wstępy ok.41 zł



W krainie jezior i zamków

Reszel – Zamek Krzyżacki, Gierłoż – ruiny dawnej 
kwatery Hitlera, Giżycko – Twierdza Van Boyen, 
Olsztyn - Zamek Kapituły Warmińskiej.

3 dni cena: od 329 zł  + wstępy ok.28 zł

Perły Podkarpacia z lekcją historii

Rzeszów – Stary Rynek, Ratusz, dawny Zamek 
Lubomirskich, Turystyczna Trasa Podziemna, 
Muzeum Dobranocek. Łańcut - zespół pałacowo 
– parkowy dawna siedziba Lubomirskich i Potoc-
kich. Krasiczyn - renesansowy zespół zamkowo 
– pałacowy. Markowa – Muzeum Polaków Ratują-
cych Żydów podczas II wojny światowej. 

3 dni cena: od 349 zł  + wstępy ok.23 zł

Podlaska mozaika kultur

Białystok - Pałac Branickich, Muzeum Historii
Medycyny i Farmacji. Bohoniki - meczet, najwięk-
szy cmentarz muzułmański w Polsce. Krynki - 
ruiny Wielkiej Synagogi, cerkiew prawosławna. 
Kruszyniany - drewniany meczet muzułmański - 
najstarszy w Polsce. Białowieski Park Narodowy - 
ścieżka edukacyjna, pokazowy rezerwat żubrów.

3 dni cena: od 345 zł  + wstępy ok.14 zł

Opolszczyzna i Góry Opawskie - 
nieodkryta kraina

Spacer po Nysie zwanej „Śląskim Rzymem” ze 
zwiedzaniem Bazyliki Św. Jakuba, Bastionu 
Św. Jadwigi i Fortu Wodnego. Zwiedzanie „baj-
kowego” Zamku i parku zamkowego w Mosznej. 
Wejście na najwyższy szczyt Gór Opawskich – 
Biskupią Kopę. Zwiedzanie Opola: Katedry Św. 
Krzyża, spacer do am� teatru, wejście na XIV w. 
Wieżę Piastowską. Głuchołazy – spacer po uzdro-
wisku.

3 dni cena: od 355 zł  + wstępy ok.13 zł

Ponidzie - kraina pięknych pól, 
pagórków i w� ącej się rzeki

Michałów – zwiedzanie stadniny Koni. Pińczów 
- kaplica św. Anny, synagoga, Dom Ariański. 
Wiślica – Kościół pw. Narodzenia NMP z podzie-
miami, Dom Długosza  dzwonnica, pozostałości 
kościoła Św. Mikołaja. Busko Zdrój – park zdrojo-
wy. Kurozwęki – zespół pałacowy, lochy zamko-
we, Safari bizon – wycieczka wozem westerno-
wym do zagrody bizonów, kukurydziany labirynt. 
Szydłów - polskie Carcassone - obecnie małe mia-
steczko zachwycające zachowanymi do dziś mu-
rami miejskimi z Bramą Krakowską, Synagogą 
i zamkiem.

3 dni cena: od 379 zł  + wstępy ok.26 zł

Pomorskim szlakiem

Malbork - Zamek Krzyżacki. Gdańsk - Stare
Miasto, port nad Motławą, Westerplatte. Sopot 
- molo, spacer „Monciakiem”. Gdynia – Muzeum
Marynarki Wojennej ze zwiedzaniem ORP 
Błyskawica. Szymbark - m. in. Dom do góry 
nogami, Bunkier Gryfa Pomorskiego, Chata 
Kaszubska.

3 dni cena: od 329 zł  + wstępy ok.39 zł

W Krainie Piastów

Kruszwica - zwiedzanie Mysiej Wieży, rejs stat-
kiem po Jeziorze Gopło. Poznań – zwiedzanie 
Starego Miasta, Zamek w Kórniku. Gniezno 
– spacer po Starym Mieście, Katedra i Drzwi 
Gnieźnieńskie.

3 dni cena: od 335 zł  + wstępy ok.36 zł

Szlakiem archeologów

Krzemionki Opatowskie – zwiedzanie Muzeum 
Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki”. 
Nowa Słupia – zwiedzanie obiektów w Centrum 
Kulturowo-Archeologicznym m.in. Burga 
Rzymska, Wał Hadriana, Chata z Wrocieryża, 
Chata ze skał i wiele innych ciekawych obiektów, 
wybrane warsztaty edukacyjne. Spacer szlakiem
turystycznym na Łysą Górę, zwiedzanie 
Klasztoru Św. Krzyż, taras widokowy na Gołoborze.
Zwiedzanie JuraParku w Bałtowie: Ścieżka 
z dinozaurami, Muzeum Jurajskie, Prehistoryczne 
Oceanarium, Gondwana, plac zabaw.

3 dni cena: od 319 zł  + wstępy ok.41 zł



Podhale i Tatry

Kraków – spacer po Starym Mieście, wycieczki 
do Tatrzańskiego Parku Narodowego: Dolina
Kościeliska, Morskie Oko, wjazd kolejką na 
Gubałówkę i zjazd z Butorowego Wierchu, 
Krupówki, Cmentarz na Pęksowym Brzysku, 
Wieliczka – Trasa Turystyczna w Kopalni Soli. 
Ognisko i dyskoteki.

5 dni cena: od 475 zł  + wstępy ok.49 zł

Mierzeja Wiślana

Toruń – spacer po Starym Mieście, Rezer-
wat Kormoranów (w zależności od pory 
roku), Gdańsk - Długi Targ, Fontanna Neptuna, 
Kościół Mariacki, Westerplatte, Malbork – 
Zamek Krzyżacki, rejs statkiem po Zalewie 
Wiślanym. Spacery, zajęcia sportowe, ognisko 
i dyskoteki.

5 dni cena: od 505 zł  + wstępy ok.22 zł

Morska przygoda

Toruń – spacer po Starym Mieście. Gdynia – 
Skwer Kościuszki, Muzeum ORP Błyskawica. 
Sopot – molo i spacer słynną ulicą „Monte Casino”. 
Gdańsk - Długi Targ, Fontanna Neptuna, Kościół 
Mariacki. Hel – Fokarium, Malbork – Zamek Krzy-
żacki. Ponadto w programie: spacery, zajęcia 
sportowe, ognisko i dyskoteki.

5 dni cena: od 505 zł  + wstępy ok.27 zł

Beskid Żywiecki i Śląski

Pszczyna – Pałac Książąt Pszczyńskich, wyciecz-
ka na Baranią Górę, Żywiec - spacer po mieście 
i Muzeum Browaru Żywiec, Muzeum Koronki
w Koniakowie, Wisła – spacer po mieście, 
Muzeum Beskidzkie, Istebna – Chata Kawuloka, 
Trzycatek – trójstyk granic, Bielsko- Biała - Studio 
Filmów Rysunkowych. Ognisko i dyskoteki.

5 dni cena: od 499 zł  + wstępy ok.52 zł

Jura Krakowsko - Częstochowska

Szlak Orlich Gniazd: Zamki w Bobolicach, 
Olsztynie, Mirowie i Ogrodzieńcu. Rezerwat Góry 
Zborów i Jaskinia Głęboka. Kraków - Wzgórze
Wawelskie, Kościół Mariacki, Stare Miasto. 
Muzeum Zapałek w Częstochowie. Ojcowski Park 
Narodowy: Brama Krakowska, Dolina Prądnika, 
Maczuga Herkulesa. Ponadto w programie, spa-
cery, zajęcia sportowe, ognisko i dyskoteki.

5 dni cena: od 499 zł  + wstępy ok.35 zł

W krainie wydm - Łeba

Toruń – spacer po Starym Mieście, Łeba –
wycieczka kolejką po mieście, nadmorska pro-
menada. Słowiński Park Narodowy - ruchome 
wydmy (rejs statkiem z Rąbki do Wyrzutni, spacer 
brzegiem morza). Latarnia morska Stilo. Sea Park 
w Sarbsku – Fokarium, Oceanarium Prehisto-
ryczne 3D, Muzeum Marynistyczne, Park Makiet 
Zwierząt Morskich, Park Latarni Morskich oraz 
Park Zręcznościowy Małego Pirata. Ponadto
w programie, spacery, zajęcia sportowe, ognisko 
i dyskoteki.

5 dni cena: od 515 zł  + wstępy ok.48 zł



Pejzaże Roztocza

Sandomierz - spacer po mieście. Zwierzyniec 
- spacer po miasteczku. Roztoczański Park 
Narodowy – spacer wybraną ścieżką poznaw-
czą. Szumy - jedna z największych atrakcji 
Roztocza. Zagroda Guciów - XIX wieczna zagro-
dza wiejska, zwiedzanie zagrody, przejście ścież-
ką przyrodniczą. Krasnobród – spacer po mieście, 
Ptaszarnia - mini ogród zoologiczny, Muzeum Wsi 
Krasnobrodzkiej i Wieńców Dożynkowych. 
Zamość - prawdziwa polska perła renesansu, naj-
piękniejszy rynek i kolorowe kamieniczki, ratusz, 
Katedra Zamojska, mury obronne i forty� kacje, 
Podziemna Trasa Turystyczna w Bastionie VII. 

*możliwość wzbogacenia programu o wycieczkę 
do Lwowa.

5 dni cena: od 545 zł  + wstępy ok.20 zł

Bieszczady

Zamek w Łańcucie, „Karpacka Troja” - skansen 
archeologiczny gdzie odnaleziono ślady osady, 
która powstałą ok. 4000 lat temu. Wędrówka 
górska po Połoninie Wetlińskiej. Zapora w Solinie –
 zwiedzanie elektrowni wodnej, rejs statkiem 
po Jeziorze Solińskim, Lesko - synagoga, kir-
kut, zamek Kmitów. Ustrzyki Dolne - Muzeum 
Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Ognisko i dyskoteki.

5 dni cena: od 555 zł  + wstępy ok.44 zł

Śladami Łemków (Beskid Niski
i Sądecki z wypadem na Słowację) 

Nowy Sącz - Miasteczko Galicyjskie. Doliny Czar-
nego Potoku i wyjazd kolejką gondolową na szczyt 
Jaworzyny Krynickiej. Krynica Zdrój - p  ́alnia 
wód, dom zdrojowy, deptak. Kwiatoń -  Cer-
kiew Św. Paraskiewy (obiekt wpisany na listę 
UNESCO). Regietów – stadnina koni huculskich. 
Bardejów (Słowacja) – zwiedzanie Starego Mia-
sta, spacer po rynku wpisanym na listę świato-
wego dziedzictwa UNESCO, Kościół Św. Egida. 
Bardejovskie Kupele - spacer po uzdrowisku. 
Biecz - Muzeum M. Kromera, Muzeum Aptekar-
stwa, Turma Katowska, Ratusz, gotycka Kolegiata.

5 dni cena: od 535 zł  + wstępy ok.53 zł

Wycieczki w regionie łódzkim
(m.in. Załęcze Wielkie, Rochna, Księże Młyny)  

- program do ustalenia

2 dni od 195 zł

3 dni od 265 zł

4 dni od 345 zł

5 dni od 399 zł

Warmia i Mazury

Reszel – Zamek Krzyżacki, Gierłoż – ruiny daw-
nej kwatery Hitlera, Giżycko – Twierdza Van 
Boyen, Olsztyn - Zamek Kapituły Warmińskiej, 
Zamek w Nidzicy, rejs statkiem po jeziorze, 
spacery, zajęcia sportowe, ognisko i dyskoteki.

5 dni cena: od 525 zł  + wstępy ok.46 zł

Kotlina Kłodzka

Kłodzko – spacer po mieście, zwiedzanie Twier-
dzy (część górna i korytarze minerskie). Duszniki 
Zdrój - Park Zdrojowy, P  ́alnia Wód, Dworek Cho-
pina. Kaplica Czaszek w Czermnej. Wambierzyce 
- Bazylika, ruchoma szopka. Wycieczka na Szcze-
liniec Wielki w Parku Narodowym Gór Stołowych. 
Błędne Skały – skalny labirynt.  Zwiedzanie Opola: 
Katedry Św. Krzyża, spacer do amfiteatru, wejście 
na XIV w.Wieżę Piastowską. Ognisko i dyskoteki. 

*możliwość wzbogacenia programu o wycieczkę 
do Pragi lub Skalnego Miasta w Czechach.

5 dni cena: od 545 zł  + wstępy ok.43 zł

Karkonosze

Wrocław – spacer po Starym Mieście. Szklarska 
Poręba, Wodospad Szklarki, Wodospad Kamień-
czyka, Zamek Chojnik w Sobieszowie, Karpacz 
– spacer po mieście, Świątynia Wang. Kowary – 
Podziemna Trasa Turystyczna w dawnej Kopalni 
Uranu. Wałbrzych – Zamek Książ (trasa „Książ 
Barokowy”). Ognisko i dyskoteki. 

*możliwość wzbogacenia programu o wycieczkę 
do Pragi lub Drezna.

5 dni cena: od 515 zł  + wstępy ok.55 zł



Wilno i Troki

Wilno - cmentarz na Rossie, Ostra Brama,
kościoły - Św. Teresy, Św. Anny, Św. Piotra i Pawła 
na Antokolu, Św. Jana (Uniwersytecki), 
Uniwersytet im. Stefana Batorego, Archikate-
dra, Muzeum Adama Mickiewicza. Troki – Zamek 
Książąt Litewskich.

4 dni — 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje
cena: od 525 zł + bilety wstępu

Węgry

Budapeszt - Parlament, Plac Wolności, Bazylika 
Św. Stefana, przejazd żółtą linią metra (najstar-
sza w Europie), Plac Bohaterów, Zamek Vayda-
hunyad. Wzgórze Gellerta, Wzgórze Zamkowe: 
pałac zamkowy, pałac prezydencki, Kościół Św. 
Macieja, Baszty Rybackie, Plac Szechenyego, 
Wyspa Św. Małgorzaty. Szentendre - spacer, Mu-
zeum Marcepanu. Visegrad - ruiny twierdzy oraz 
Esztergom – Bazylika Esztergomska.

5 dni — 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje
cena: od 695 zł + bilety wstępu

Chorwacja

Trogir - Brama Lądowa, Pałac Sta� leo, Kate-
dra Św. Wawrzyńca, Split - promenada, Pałac 
Djoklecjana. Park Narododowy rzeki Krka. Sibenik 
- Katedra Św. Jakuba, starówka. Zadar - rzymskie 
forum i ruiny budowli rzymskich, Kościół Św. Do-
nata, renesansowa loggia.

6 dni — 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje
cena: od 999 zł + bilety wstępu

Paryż i francuskie parki rozrywki

Paryż - Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Grand 
Palais i Petit Palais, Place de la Concorde z Obe-
liskiem, Ogrody Tuilleries, Palais Rogal i Comedie 
Francaise, Rue de Rivoli, Hotel de Ville, przejście 
na Plac Vendome, hotel - Ritz, gmach opery 
Garnier, Wieża Ei»  a, wejście na Plac Trocadero 
Park Asterixa i Disneyland.

6 dni — 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje
cena: od 1095 zł + bilety wstępu

Włochy - Riwiera Adriatycka

Rimini. Park Rozrywki Mirabilandia. San Marino, 
Wenecja: Plac Św. Marka, Bazylika Św. Marka, 
Pałac Dożów, Most Westchnień i Dzwonnica, 
przejazd tramwajem wodnym po Canale Grande.

6 dni — 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje
cena: od 1055 zł + bilety wstępu ~36 zł

Praga

Praga - Stare Miasto, Zamek na Hradczanach, 
Katedra Św. Wita, Złota Uliczka, Ogrody 
Wallenstaina, Mała Strana, Most Karola. Skalne 
Miasto.

4 dni — 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje
cena: od 535 zł + bilety wstępu

Wiedeń i czeskie zamki

Wiedeń - Ring, Starówka, Katedra Św. 
Szczepana, Kahlenberg, Schonbrunn. Teren Led-
nicko Valticky zamek Lednice i zamek Valtice. 
Kromeriz – zamek i ogród.

4 dni — 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje
cena: od 545 zł + bilety wstępu

Berlin, Poczdam i Tropical Islands

Poczdam – Park Sanssouci, Pałac Fryderyka 
II, Galeria Malarstwa, historyczny młyn, Kościół 
Św. Mikołaja, Pałac Cecilienhof, Berlin - zamek 
Charlottenburg, Plac Poczdamski, bulwar 
Kurfuerstendamm, Reichstag, Brama Branden-
burska, Tropikalna Wyspa.

4 dni — 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje
cena: od 595 zł + bilety wstępu



Kresy w pigułce

Zółkiew - krótki spacer po miasteczku: 
Kolegiata Św. Wawrzyńca, Zamek Królewski, 
Synagoga i Zespół bazyliański. 
Lwów - Katedra greckokatolicka Św. Jura, 
Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich, 
Wysoki Zamek. Zwiedzanie budynku Teatru 
Opery i Baletu, Stare Miasto, Rynek, Katedra
Ormiańska, Katedra Katolicka, Kaplica 
Boimów, Cerkiew Wołoska, Cerkiew Św. Jura. 
Wycieczka tematyczna we Lwowie - Legen-
dy hotelu „Żorż”: historia wiecznej miłości 
Balzac’a i Eweliny Hańskiej, historia miłości 
małżeństwa Hoffman, która zapoczątkowała 
historię hotelu; dowiecie się co robił w hotelu 
szach Iranu i jak sowieccy przemytnicy wyko-
rzystywali hotel do własnych celów. 
Gra miejska „Skarby Hrabiego Strosoldo” we 
Lwowie - gra oparta na bardzo ciekawej histo-
rii lwowskiego urzędnika, która jest wstępem 
wspaniałej przygody, podczas której trzeba 
odszyfrować tajemne zapiski hrabiego Stro-
soldo i znaleźć ukryte skarby. Aby to zrobić 
trzeba pójść w miejsca gdzie lubił bywać by 
znaleźć tajemnicze znaki na budynkach i zro-
zumieć sens i cel zapisków.

3 dni — 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje
cena: od 415 zł + bilety wstępu

W krainie winem płynącej

Łagów - spacer po malowniczym mia-
steczku. Łagów położony jest nad dwoma 
jeziorami: Jezioro Łagów i Jezioro Trze-
śniowskie. Bramy z XV wieku ( Brama Polska 
i Brama March  ́ska), Zamek Joannitów z XIV 
wieku z wieżą warowną – punkt widokowy 
z niesamowitymi widokami na okolice jeziora.
Nadodrzańska przygoda - wyprawa kon-
na wierzchem lub bryczkami starorzeczem 
Odry przez lasy łęgowe oraz Rezerwat 
Bociana Czarnego, postój przy moście 
w Stanach (most 1 z 5 w Europie o najdłuż-
szym przęśle), przerwa na piknik w plenerze 
oraz rejs po Odrze, zakończenie rejsu w win-
nicy, oglądanie obiektów winiarskich, winni-
cy. Biesiada połączona z degustacją winiar-
skich specjałów.
Zielona Góra - miasto znane jest z kultywo-
wanych przez wiele wieków tradycji winiar-
skich o czym przypomina wizyta w jedynym 
w Polsce Muzeum Wina i na Winnym Wzgórzu 
przy Palmiarni, winnicy położonej w centrum 
miasta. Dalsze zwiedzanie miasta połączo-
ne będzie z odnajdowaniem pomników boga 
wina – Bachusa i jego dzieci Bachusików. 
Bachusiki rozpierzchły się po całym mieście. 
Aktualnie jest ich 32, ale wciąż ich przybywa. 
Odkrywanie ich połączone jest ze zwiedza-
niem najciekawszych miejsc w Zielonej Gó-
rze.

3 dni — 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje
cena: od 425 zł + bilety wstępu

Zamki i pałace Dolnego Śląska

Wałbrzych - zwiedzanie Zamku Książ – trasą 
„Od Piastów do tajemnic II Wojny Światowej”.
Wycieczka doliną pałaców i ogrodów - 
przejazd do wsi Staniszów gdzie znajduje 
się późnobarokowy Pałac - Zamek Henryka 
z pięknym ogrodem francuskim, zwiedza-
nie pałacu. Przejazd do barokowego Pałacu 
Łomnica, który otoczony jest romantycznym 
parkiem położonym nad rzeką Bóbr. Na-
stępnym obiektem na szlaku będzie pobliski 
Pałac Wojanów z otaczającym go roman-
tycznym parkiem krajobrazowym. Ostatnim 
punktem wycieczki będzie Zamek Karpniki, 
w którym często bywał cesarz Wilhelm,
a także kilkakrotnie gościł tutaj rosyjski car 
Mikołaj I. Zwiedzanie budynku  z zewnątrz, 
spacer po parku.
Zamek Grodziec – zwiedzanie piastowskiego 
zamku, zbudowanego około tysiąca lat temu 
na wygasłym stożku wulkanicznym u podnó-
ża Gór Kaczawskich. 

3 dni — 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje
cena: od 435 zł + bilety wstępu



Litewskie ścieżki

Wilno - Ostra Brama, Cerkiew Św. Ducha, 
Klasztoru Bazylianów, Plac Ratuszowy, Ka-
tedra Wileńska z Kaplicą Królewską, Kościół 
Św. Piotra i Pawła na Antokolu, cmentarz na 
Rossie, Uniwersytet Wileński z Kościołem 
Św. Janów.
Troki - miasteczko z domami Karaimów
i kienesą (karaimski dom modlitwy) oraz 
Zamkiem Księcia Witolda. Rejs statkiem po 
jeziorze Galve wokół zamku w Trokach.
Druskienniki - spacer po uzdrowisku
w Druskiennikach i zabawa w parku wodnym.

3 dni — 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje
cena: od 565 zł + bilety wstępu

Praga i Skalne Miasto 
(z noclegiem w Polsce)

Praga - Hradczany - Katedra Św. Wita, Stary 
Pałac Królewski, Bazylika Św. Jerzego, Złota
Uliczka z Wieżą Daliborką, Mała Strana, 
Most Karola, Starówka, Zegar Orloj, dzielnica 
ambasad, ogrody Wallensteina.
Skalne Miasto w Czechach - spacer przez 
urokliwe Skalne Miasto z fantastycznymi pia-
skowcowymi formami skalnymi, podejście do 
wodospadów, rejs łodzią po skalnym jeziorku.
Nocne zwiedzanie Twierdzy w Srebr-
nej Górze - podczas którego przewodnicy 
w mundurach epokowych wraz z uczestnika-
mi wchodzą w inny – nocny wymiar Twierdzy. 
Nocne Zwiedzanie rozpoczyna się marszem 
z pochodniami lub latarenkami i „szturmem” 
na Twierdzę.

3 dni — 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje
cena: od 475 zł + bilety wstępuRejs statkiem po Jeziorach Mazurskich – 

wokół Wyspy Giżyckiej, trzema jeziorami 
(Tajty, Niegocin, Kisajno) i trzema kanała-
mi (Niegociński, Łuczański i Piękna Góra). 
Pobyt w Galindii -  kraina historycznego ple-
mienia Galindów. Niecodzienne zwiedzanie 
wioski Galindów z inscenizacją napadu na 
autokar. 
Giżycko – zwiedzanie miasta i Twierdzy Van 
Boyen - twierdza o kształcie gwiazdy, zbu-
dowana w latach 1844-1856 z rozkazu króla 
Fryderyka Wilhelma IV, miała chronić stra-
tegiczny przesmyk między jeziorami Kisajno 
i Niegocin.

3 dni — 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje
cena: od 415 zł + bilety wstępu

Mazury

Szprewald - wycieczka krainy geogra� cznej 
Łużyc Dolnych w Niemczech, która została 
uznana za rezerwat biosfery UNESCO. Spływu 
łódkami po romantycznym labiryncie rzecz-
nym wśród małych pól, trawników, lasów 
i zagród. Tradycyjnym owocem Szprewaldzkich 
zagonów są ogórki.  Przerwa  na targu ogórko-
wym. Zwiedzanie skansenu kultury łużyckiej 
w Lehde.  Spacer po Lübbenau - urokliwym 
miasteczku, nazywanym stolicą Szprewaldu.
Międzyrzecki Rejon Umocniony - zwiedza-
nie systemu poniemieckich forty� kacji na 
pograniczu niemiecko – polskim. Najważ-
niejszym elementem forty� kacji jest system 
podziemnych tuneli wybudowanych w okoli-
cach Międzyrzecza, o łącznej długości prze-
kraczającej 30 km.
Park Mużakowski - zwiedzanie z przewodni-
kiem polskiej i niemieckiej strony najwięk-
szego parku krajobrazowego, który należy 
do najwybitniejszych osiągnięć europejskiej 
sztuki ogrodowej uznany za dobro Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO.

3 dni — 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje
cena: od 475 zł + bilety wstępu

W krainie ogórka
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