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DLACZEGO MY?

Od 2003 roku robimy dla Was 
najlepsze wycieczki szkolne i obozy w 
sprawdzonych bazach noclegowych, z 
najbezpieczniejszymi przewoźnikami 
oraz najciekawszymi przewodnikami!

18
lat

Biuro Turystyczne VOYAGE specjalizuje się w organizacji wycieczek zagranicznych, m.in. 
do Anglii, Szkocji, Francji, Włoch czy Republiki Czeskiej, jednak w naszej ofercie znajdziecie 
Państwo również bardzo ciekawe propozycje wycieczek po Polsce. 

Miejsca te są oczywiście jedynie naszymi propozycjami i cały czas pozostajemy otwarci 
na wszelkie sugestie dotyczące innych tras, które, na Państwa życzenie, zostaną przez 
nas szczegółowo opracowane. Czas trwania wycieczki, jej program, jak i zakres świadczeń 
zawsze dostosowujemy do potrzeb klienta.



KRAKÓW EXPRESS 2 dni

CENA ZAWIERA

PROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1 DZIEŃ
Wyjazd wcześnie rano. Zwiedzanie Krakowa rozpoczniemy od Rynku 
Głównego, czyli samego mocno bijącego serca dawnej stolicy Polski. 
Miejsce to powstało w II połowie XIII stulecia, a od kilku dziesięcioleci 
znajduje się na światowej liście UNESCO. W obrębie Rynku Główne-
go zobaczymy m.in. ponad 800-letni Kościół Mariacki, z którego grany 
jest codziennie słynny hejnał, słynne renesansowe Sukiennice, gotycką 
wieżę Ratuszową mającą 70 m oraz przepiękne krakowskie kamienice. 
Odchodzą od Rynku głównego zobaczymy średniowieczną fortyfikac-
ję potocznie zwaną Krakowskim Rondlem, czyli Barbakan. Kolejnym 
punktem wycieczki będzie dawna siedziba polskich królów, słowem 
Wawel. Tam zobaczymy słynną  wawelską Katedrę i znajdujące się 
w niej groby królewskie, miejsca gdzie sztuka, architektura i historia 
krzyżują się ze sobą na każdym kroku. Nie zapomnimy też o najsłynnie-
jszym dzwonie w Polsce, mowa oczywiście o dzwonie Zygmunta. Tuż 
nieopodal wzgórza wawelskiego natrafimy na Smoczą Jamę, domost-
wo smoka uprzykrzającego życie mieszkańcom Krakowa. Sprawdzimy 
czy krakowski stwór istnieje i czy zieje ogniem. Później czas do dyspozy-
cji grupy na Rynku. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

2 DZIEŃ
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Krakowa. Spacer na Kopiec Kościuszki, 
jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Krakowa, z którego zo-
baczymy przepiękną panoramę miasta z wysokości prawie 35 metrów, 
oraz wystawę “Twierdza miasto Kraków 1846 – 1918”.Na drugą część dnia 
proponujemy kilka opcji do wyboru, w zależności od zainteresowania i 
wieku uczestników:
OPCJA 1:
Przejazd na krakowski Kazimierz, obecnie dzielnica, a w dawnych czasach 
odrębne miasto, które pod koniec XV w. stało się miejscem zamieszki-
wanym w większości przez ludzi wyznania mojżeszowego. Przejdziemy 
się najważniejszą arterię Kazimierza- ulicą Szeroką, gdzie zobaczymy 
dawne przepiękne kamieniczki, ale również Starą Synagogę będąca 
jedną z cenniejszych budowli sakralnej architektury żydowskiej. Następ-
nie udamy się na usytuowany zaraz przy synagodze cmentarz Remuh, 
którego najstarsze pochówki datuje się na II połowę XVI w. Obecnie zna-
jduje się tutaj ponad 700 płyt nagrobnych. Kolejnym punktem wycieczki 
będzie wizyta w jednym z wyjątkowych krakowskich muzeów. Fabryka 
Emalia Oskara Schindlera, miejsce to kojarzyć może się z filmem au-
torstwa Stevena Spielberga “List Schindlera”, który przedstawia losy ów-
czesnego właściciela fabryki oraz ludności żydowskiej w okresie II wojny 
światowej. Stała ekspozycja muzeum przybliża historię tamtych czasów, 
prezentuje sylwetkę „sprawiedliwego wśród narodów świata” Oskara 
Schindlera i uratowanych przez niego mieszkańców Krakowa wyznania 
mojżeszowego.
OPCJA 2:
Przejazd do Ogrodów Doświadczeń im. Stanisława Lema miejsca, gdzie 
w otoczeniu zieleni za pomocą różnych zmysłów poznaje się wiele dziedz-
in fizyki m.in.: akustykę, mechanikę, optykę i hydrostatykę. Na obszarze 
ponad 6 ha znajdują się: urządzenia pokazujące zjawiska fizyki, ekspozyc-
ja geologiczna „Geo-gródek”, ekspozycja sensoryczna „Zapachowo” oraz 
zielony labirynt z cytatami Stanisława Lema – „Lem-birynt”.
OPCJA 3:
Powrót na Stare Miasto i zwiedzanie ekspozycji “Podziemia Rynku – Ślad-
ami Europejskiej Tożsamości Krakowa”. Wystawa umieszczona jest pod 
brukiem, po którym na co dzień przechadzają się tysiące turystów. Ek-
spozycja opowiada o najdawniejszych dziejach miasta, oraz życiu i zwy-
czajach ówczesnych mieszkańców grodu Kraka. Pozwala się przenieść 
w czasie i poznać Kraków jeszcze lepiej, a wyjątkowe otoczenie krakows-
kich podziemnych labiryntów dodaje poznawaniu historii dodatkowy 
smaczek.
We wszystkich opcjach czas dla grupy na posiłek we własnym zakresie i 
przejazd powrotny.

• transport autokarem z WC, klimatyzacją i TV
• 1 nocleg w pokoju 2-5 osobowym w pensjonatach 

lub hotelach, łazienka w każdym pokoju (możliwe 
pokoje typu studio)

• 1 śniadanie
• 1 obiadokolację
• opiekę pilota w czasie trwania wyjazdu
• usługę licencjonowanego przewodnika po 

Krakowie (4 godziny)
• opłaty drogowe i parkingowe
• podatek VAT
• ubezpieczenie NNW
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 

Fundusz Zwrotów

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
orientacyjne koszty: Kościół Mariacki (5 zł/os.), Wawel 
(8 zł/os.), Smocza Jama (5 zł/os.) Kopiec Kościuszki 
(10 zł/ os.) oraz w zależności od wybranej opcji: 
Stara Synagoga i cmentarz Remuh (8 zł/os.) fabryka 
Schindlera (18 zł/os.) lub  Ogród Doświadczeń (11 zł/
os. -zwiedzanie samodzielne 17 zł/os., zwiedzanie 
z przewodnikiem) lub “Śladem Europejskiej 
Tożsamości Krakowa”- Podziemia Rynku (18 zł/os.).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 502 923 854

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL

CENA 390 zł



KRAKÓW + OŚWIĘCIM LUB 
WIELICZKA 3 dni

CENA ZAWIERA

PROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1 DZIEŃ
Wyjazd wcześnie rano. Przejazd do Wieliczki i zwiedzanie z przewodnikiem słynnej 
Kopalni Soli, gdzie od 700 lat wydobywa się sól kamienną, a która od kilku dziesięcioleci 
znajduje się na światowej liście UNESCO. Na miejscu zejdziemy pod ziemię na głębokość 
135 m i podążając za przewodnikiem długimi, krętymi korytarzami, posłuchamy his-
torii oraz legend o górnikach oraz kopalni, ponadto zdobędziemy wiedzę geologiczną 
związaną z powstawaniem złóż solnych. Poznamy również warunki pracy górników, 
jakimi narzędziami się posługiwali i jak się to zmieniało na przestrzeni wieków. Niejed-
nokrotnie zaskoczą nas wyjątkowe przestrzenie powstałe pod ziemią takie jak: jeziorko 
o głębokości 9 m, Kaplica Św. Kingi, Komora Stanisława Staszica- wyrobisko o wysokości 
36 m, czy chociażby kryształy stworzone przez matkę naturę pochodzące z Grot Krysz-
tałowych znajdujących się w kopalni w Wieliczce. Po przygodach głęboko pod ziemią, 
czas odetchnąć chwilę świeżym powietrzem. Przejazd autokarem do ośrodka, zakwate-
rowanie, obiadokolacja i nocleg.
LUB
Wyjazd wcześnie rano. Przejazd do Oświęcimia. Zwiedzanie byłego obozu koncentracyj-
nego Auschwitz-Birkenau, który od 1947 r. jest Muzeum Państwowym, a od końca lat 70 
znajduje się na światowej liście UNESCO. Trasa zwiedzania zawiera w sobie poszczególne 
elementy: stałej ekspozycji, tzw. obozu macierzystego Auschwitz I oraz Auschwitz II-Birk-
enau. Obecnie cały obszar muzeum jest miejscem pamięci, gdzie funkcjonuje również 
archiwum, ośrodek badawczy, wydawniczy i konserwatorski. Po zakończeniu zwiedzania 
udajemy się do ośrodka by zakwaterować się oraz na obiadokolację i nocleg.

2 DZIEŃ
Śniadanie. Zwiedzanie Krakowa rozpoczniemy od Rynku Głównego, czyli samego moc-
no bijącego serca dawnej stolicy Polski. Miejsce to powstało w II połowie XIII stulecia,a od 
kilku dziesięcioleci znajduje się na światowej liście UNESCO. W obrębie Rynku Głównego 
zobaczymy m.in. ponad 800-letni Kościół Mariacki, z którego grany jest codziennie słynny 
hejnał, słynne renesansowe Sukiennice, gotycką wieżę Ratuszową mającą 70 m oraz 
przepiękne krakowskie kamienice. Odchodzą od Rynku głównego zobaczymy średnio-
wieczną fortyfikację potocznie zwaną Krakowskim Rondlem, czyli Barbakan. Kolejnym 
punktem wycieczki będzie dawna siedziba polskich królów, słowem Wawel. Tam zobacz-
ymy słynną  wawelską Katedrę i znajdujące się w niej groby królewskie, miejsca gdzie 
sztuka, architektura i historia krzyżują się ze sobą na każdym kroku. Nie zapomnimy też 
o najsłynniejszym dzwonie w Polsce, mowa oczywiście o dzwonie Zygmunta. Tuż nieo-
podal wzgórza wawelskiego natrafimy na Smoczą Jamę, domostwo smoka uprzykrza-
jącego życie mieszkańcom Krakowa. Sprawdzimy czy krakowski stwór istnieje i czy zieje 
ogniem. Później czas do dyspozycji grupy na Rynku. Po południu zwiedzanie ekspozycji 
“Podziemia Rynku – Śladami Europejskiej Tożsamości Krakowa”. Wystawa umieszczona 
jest pod brukiem, po którym na co dzień przechadzają się tysiące turystów. Ekspozycja 
opowiada o najdawniejszych dziejach miasta, oraz życiu i zwyczajach ówczesnych miesz-
kańców grodu Kraka. Pozwala się przenieść w czasie i poznać Kraków jeszcze lepiej, a 
wyjątkowe otoczenie krakowskich podziemnych labiryntów dodaje poznawaniu historii 
dodatkowy smaczek. Powrót do ośrodka na obiadokolację i nocleg.
3 DZIEŃ
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Krakowa. Spacer na  Kopiec Kościuszki, jeden z najbardziej 
charakterystycznych punktów Krakowa, z którego zobaczymy przepiękną panoramę mi-
asta z wysokości prawie 35 metrów oraz wystawę “Twierdza miasto Kraków 1846 – 1918”. 
Na drugą część dnia proponujemy kilka opcji do wyboru, w zależności od zainteresowa-
nia i wieku uczestników:
OPCJA 1:
Przejazd na krakowski Kazimierz, obecnie dzielnica, a w dawnych czasach odrębne mias-
to, które pod koniec XV w. stało się miejscem zamieszkiwanym w większości przez ludzi 
wyznania mojżeszowego. Przejdziemy się najważniejszą arterię Kazimierza- ulicą Szer-
oką, gdzie zobaczymy dawne przepiękne kamieniczki, ale również Starą Synagogę będą-
ca jedną z cenniejszych budowli sakralnej architektury żydowskiej. Następnie udamy się 
na usytuowany zaraz przy synagodze cmentarz Remuh, którego najstarsze pochówki 
datuje się na II połowę XVI w. Obecnie znajduje się tutaj ponad 700 płyt nagrobnych. 
Kolejnym punktem wycieczki będzie wizyta w jednym z wyjątkowych krakowskich 
muzeów. Fabryka Emalia Oskara Schindlera, miejsce to kojarzyć może się z filmem 
autorstwa Stevena Spielberga “List Schindlera”, który przedstawia losy ówczesnego 
właściciela fabryki oraz ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej. Stała ekspozycja 
muzeum przybliża historię tamtych czasów, prezentuje sylwetkę „sprawiedliwego wśród 
narodów świata” Oskara Schindlera i uratowanych przez niego mieszkańców Krakowa 
wyznania mojżeszowego.
OPCJA 2:
Przejazd do Ogrodów Doświadczeń im. Stanisława Lema miejsca, gdzie w otoczeniu 
zieleni za pomocą różnych zmysłów poznaje się wiele dziedzin fizyki m.in.: akustykę, 
mechanikę, optykę i hydrostatykę. Na obszarze ponad 6 ha znajdują się: urządzenia po-
kazujące zjawiska fizyki, ekspozycja geologiczna „Geo-gródek”, ekspozycja sensoryczna 
„Zapachowo” oraz zielony labirynt z cytatami Stanisława Lema – „Lem-birynt”.

• transport autokarem z WC, klimatyzacją i TV
• 2 noclegi w pokojach 2-5 osobowych w 

pensjonatach lub hotelach, łazienka w każdym 
pokoju (możliwe pokoje typu studio)

• 2 śniadania
• 2 obiadokolacje
• opiekę pilota w czasie trwania wyjazdu
• usługę licencjonowanego przewodnika po 

Krakowie (4 godziny)
• opłaty drogowe i parkingowe
• podatek VAT
• ubezpieczenie NNW
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 

Fundusz Zwrotów

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
orientacyjne koszty: Auschwitz-Birkenau (23 zł/
os.) lub Wieliczka (28 zł/os. – szkoła podstawowa, 
55 zł/os. – szkoły ponadpodstawowe), Kościół 
Mariacki (5 zł/os.), Wawel (8 zł/os.), Smocza Jama 
(5 zł/os.), “Śladem Europejskiej Tożsamości 
Krakowa”- Podziemia Rynku (18 zł/os.), Kopiec 
Kościuszki (10 zł/ os.), Ogród Doświadczeń (11 zł/
os.-zwiedzanie samodzielne, 17 zł/os.-zwiedzanie 
z przewodnikiem) lub Stara Synagoga i 
cmentarz Remuh (11 zł/os.), fabryka Schindlera 
(18 zł/os.).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 502 923 854

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL

CENA 560 zł



KRAKÓW + WIELICZKA + OJCÓW 3 dni

PROGRAM WYCIECZKI
1 DZIEŃ
Wyjazd wcześnie rano. Przejazd do Wieliczki i zwiedzanie z przewodnikiem słynnej Kopalni 
Soli, gdzie od 700 lat wydobywa się sól kamienną, a która od kilku dziesięcioleci znajduje się na 
światowej liście UNESCO. Na miejscu zejdziemy pod ziemię na głębokość 135 m i podążając 
za przewodnikiem długimi, krętymi korytarzami, posłuchamy historii oraz legend o górnikach 
oraz kopalni, ponadto zdobędziemy wiedzę geologiczną związaną z powstawaniem złóż sol-
nych. Poznamy również warunki pracy górników, jakimi narzędziami się posługiwali i jak się to 
zmieniało na przestrzeni wieków. Niejednokrotnie zaskoczą nas wyjątkowe przestrzenie pow-
stałe pod ziemią takie jak: jeziorko o głębokości 9 m, Kaplica Św. Kingi, Komora Stanisława 
Staszica- wyrobisko o wysokości 36 m, czy chociażby kryształy stworzone przez matkę naturę 
pochodzące z Grot Kryształowych znajdujących się w kopalni w Wieliczce. Po przygodach 
głęboko pod ziemią, czas odetchnąć chwilę świeżym powietrzem. Przejazd autokarem do 
ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
2 DZIEŃ
Śniadanie. Zwiedzanie Krakowa rozpoczniemy od Rynku Głównego, czyli samego mocno 
bijącego serca dawnej stolicy Polski. Miejsce to powstało w II połowie XIII stulecia,a od kilku 
dziesięcioleci znajduje się na światowej liście UNESCO. W obrębie Rynku Głównego zobacz-
ymy m.in. ponad 800-letni Kościół Mariacki, z którego grany jest codziennie słynny hejnał, 
słynne renesansowe Sukiennice, gotycką wieżę Ratuszową mającą 70 m oraz przepiękne 
krakowskie kamienice. Odchodzą od Rynku głównego zobaczymy średniowieczną fortyfik-
ację potocznie zwaną Krakowskim Rondlem, czyli Barbakan. Kolejnym punktem wycieczki 
będzie dawna siedziba polskich królów, słowem Wawel. Tam zobaczymy słynną wawelską 
Katedrę i znajdujące się w niej groby królewskie, miejsca gdzie sztuka, architektura i historia 
krzyżują się ze sobą na każdym kroku. Nie zapomnimy też o najsłynniejszym dzwonie w Polsce, 
mowa oczywiście o dzwonie Zygmunta. Tuż nieopodal wzgórza wawelskiego natrafimy na 
Smoczą Jamę, domostwo smoka uprzykrzającego życie mieszkańcom Krakowa. Sprawdzimy 
czy krakowski stwór istnieje i czy zieje ogniem. Na drugą część dnia proponujemy kilka opcji 
do wyboru, w zależności od zainteresowania i wieku uczestników:
OPCJA 1:
Przejazd na krakowski Kazimierz, obecnie dzielnica, a w dawnych czasach odrębne miasto, 
które pod koniec XV w. stało się miejscem zamieszkiwanym w większości przez ludzi wyzna-
nia mojżeszowego. Przejdziemy się najważniejszą arterię Kazimierza- ulicą Szeroką, gdzie zo-
baczymy dawne przepiękne kamieniczki, ale również Starą Synagogę będąca jedną z cennie-
jszych budowli sakralnej architektury żydowskiej. Następnie udamy się na usytuowany zaraz 
przy synagodze cmentarz Remuh, którego najstarsze pochówki datuje się na II połowę XVI w. 
Obecnie znajduje się tutaj ponad 700 płyt nagrobnych. Kolejnym punktem wycieczki będzie 
wizyta w jednym z wyjątkowych krakowskich muzeów. Fabryka Emalia Oskara Schindlera, 
miejsce to kojarzyć może się z filmem autorstwa Stevena Spielberga “List Schindlera”, który 
przedstawia losy ówczesnego właściciela fabryki oraz ludności żydowskiej w okresie II wojny 
światowej. Stała ekspozycja muzeum przybliża historię tamtych czasów, prezentuje sylwetkę 
„sprawiedliwego wśród narodów świata” Oskara Schindlera i uratowanych przez niego miesz-
kańców Krakowa wyznania mojżeszowego.
OPCJA 2:
Przejazd do Ogrodów Doświadczeń im. Stanisława Lema miejsca, gdzie w otoczeniu ziele-
ni za pomocą różnych zmysłów poznaje się wiele dziedzin fizyki m.in.: akustykę, mechanikę, 
optykę i hydrostatykę. Na obszarze ponad 6 ha znajdują się: urządzenia pokazujące zjawiska 
fizyki, ekspozycja geologiczna „Geo-gródek”, ekspozycja sensoryczna „Zapachowo” oraz zielo-
ny labirynt z cytatami Stanisława Lema – „Lem-birynt”.
OPCJA 3:
Spacer na Kopiec Kościuszki, jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Krakowa, z 
którego zobaczymy przepiękną panoramę miasta z wysokości prawie 35 metrów, oraz wyst-
awę “Twierdza miasto Kraków 1846 -1918”.
OPCJA 4:
Grupa pozostaje na Rynku i zwiedza ekspozycję “Podziemia Rynku – Śladami Europejskiej 
Tożsamości Krakowa”. Wystawa umieszczona jest pod brukiem, po którym na co dzień
przechadzają się tysiące turystów. Ekspozycja opowiada o najdawniejszych dziejach mia-
sta, oraz życiu i zwyczajach ówczesnych mieszkańców grodu Kraka. Pozwala się przenieść 
w czasie i poznać Kraków jeszcze lepiej, a wyjątkowe otoczenie krakowskich podziemnych 
labiryntów dodaje poznawaniu historii dodatkowy smaczek. We wszystkich opcjach późnym 
popołudniem powrót do ośrodka na obiadokolację i nocleg.
3 DZIEŃ
Śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd do Ojcowskiego Parku Narodowego, położonego 
na terenie Wyżyny Olkuskiej i Krakowsko-Częstochowskiej. Park wyróżnia się ciekawymi 
formacjami wapiennymi skalnymi, które powstały w okresie górnej jury, czyli paręset mil-
ionów lat temu. Flora i fauna Ojcowskiego Parku narodowego jest przykładem bogactwa 
jakie znaleźć można w polskich górach. Składa się na nią blisko 2,5 tysiąca gatunków roślin 
i 6 tys gatunków zwierząt. Dlatego warto dobrze się rozglądać w trakcie wędrówki przez 
szlak, podziwiając to przyrodnicze dziedzictwo. Spacer w kierunku Ojcowa rozpoczniemy od 
znajdującej się w Dolinie Prądnika, Bramy Krakowskiej, gigantycznych 15 m skał powstałych 
z odpornego na wiatr wapienia skalistego. Gdy dotrzemy do Ojcowa czekać nas będzie 
zwiedzanie ruin zamku wybudowanego w II połowie XIV w. na rozkaz króla Kazimierza 
Wielkiego. Następnie przejazd na zamek w Pieskowej Skale, o którym w dawnych dokumen-
tach wspomina się po raz pierwszy w XIV stuleciu. Był on, podobnie jak zamek w Ojcowie, 
częścią systemu obronnego pogranicza ziem polskich w czasie średniowiecza, określanego 
jako “Orle Gniazda”. Tuż przy fortyfikacji znajduje się Maczuga Herkulesa. Jest to kolejny 
przykład wapiennej formacji skalnej, powstałej wieleset milionów lat temu, a jej wysokość 
to około 25 m. Krótki spacer do swego rodzaju symboluOjcowskiego Parku Narodowego 
będzie etapem wieńczącym naszą wycieczkę. Przejazd
powrotny.

CENA ZAWIERA

CENA NIE ZAWIERA

• transport autokarem z WC, klimatyzacją i TV
• 2 noclegi w pokojach 2-5 osobowych w 

pensjonatach lub hotelach, łazienka w każdym 
pokoju (możliwe pokoje typu studio)

• 2 śniadania
• 2 obiadokolacje
• opiekę pilota w czasie trwania wyjazdu
• usługę licencjonowanego przewodnika po 

Krakowie (4 godziny)
• usługę licencjonowanego przewodnika po 

Ojcowskim Parku Narodowym
• opłaty drogowe i parkingowe
• podatek VAT
• ubezpieczenie NNW
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
orientacyjne koszty: Wieliczka (28 zł/ os. 
– szkoła podstawowa, 55 zł/os. – szkoły 
ponadpodstawowe), Kościół Mariacki (5 zł/os.), 
Wawel (8 zł/os.), Smocza Jama (5 zł/os.), Kopiec 
Kościuszki (10 zł/ os.) lub Ogród Doświadczeń 
(11 zł/os. -zwiedzanie samodzielne, 17 zł/os.- 
zwiedzanie z przewodnikiem) lub “Śladem 
Europejskiej Tożsamości Krakowa”- Podziemia 
Rynku (18 zł/os.) lub Stara Synagoga i cmentarz 
Remuh (11 zł/os.), fabryka Schindlera (18 zł/
os.), ruiny zamku Ojców (5 zł/os.), ewentualnie 
wnętrza zamku Pieskowa Skała (12 zł/os.).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 502 923 854

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL

CENA 570 zł



ENERGYLANDIA + KRAKÓW 2 dni

CENA ZAWIERA

PROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1 DZIEŃ 
Wyjazd wcześnie rano. Zwiedzanie Krakowa rozpoczniemy od 
Rynku Głównego, czyli samego mocno bijącego serca dawnej 
stolicy Polski. Miejsce to powstało w II połowie XIII stulecia,a od 
kilku dziesięcioleci znajduje się na światowej liście UNESCO. 
W obrębie Rynku Głównego zobaczymy m.in. ponad 800-letni 
Kościół Mariacki, z którego grany jest codziennie słynny hejnał, 
słynne renesansowe Sukiennice, gotycką wieżę Ratuszową mającą 
70 m oraz przepiękne krakowskie kamienice. Odchodzą od Rynku 
głównego zobaczymy średniowieczną fortyfikację potocznie 
zwaną Krakowskim Rondlem, czyli Barbakan. Kolejnym punktem 
wycieczki będzie dawna siedziba polskich królów, słowem Wawel. 
Tam zobaczymy słynną wawelską Katedrę i znajdujące się w niej 
groby królewskie, miejsca gdzie sztuka, architektura i historia 
krzyżują się ze sobą na każdym kroku. Nie zapomnimy też o 
najsłynniejszym dzwonie w Polsce, mowa oczywiście o dzwonie 
Zygmunta. Tuż nieopodal wzgórza wawelskiego natrafimy 
na Smoczą Jamę, domostwo smoka uprzykrzającego życie 
mieszkańcom Krakowa. Sprawdzimy czy krakowski stwór istnieje 
i czy zieje ogniem. Później czas do dyspozycji grupy na Rynku. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
2 DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Zator. Całodzienna zabawa w 
największym w Polsce Parku Rozrywki Energylandia. Park znajduje 
się w połowie drogi między Katowicami i Krakowem i oferuje 
kilkadziesiąt różnych atrakcji. Teren Energylandii podzielony został 
na 5 stref. Bajkolandia to kraina dla najmłodszych, z karuzelami, 
autkami i bohaterami ulubionych dziecięcych bajek. Strefa 
familijna to atrakcje przewidziane dla całych rodzin, są to zarówno 
roller coastery, jak i kilka atrakcji wodnych. Strefa Ekstremalna 
przeznaczona jest dla gości nie znających strachu! Najszybsze 
rollercoastery w parku (w tym najszybszy i najwyższy w Europie 
mega coaster Hyperion), ogromne wahadła oraz ramię Space 
Boostera zapewnią Wam niespotykany skok adrenaliny. Strefa 
Smoczy Gród otwarta została w lato 2019, a gwiazdą tej części parku 
jest „Zadra”, czyli najwyższy na świecie drewniany roller coaster, 
osiągający prawie 64 metry wysokości, z wagonikami mknącymi 
121 km/h.  Ostatnia strefa to Water Park (otwarta sezonowo – w lato), 
teren stylizowany na tropikalną wyspę, z 3 basenami i mnóstwem 
atrakcji, całość pilnowana jest przez wykwalifikowanych 
ratowników, pozwalając na spokojny wypoczynek i dobrą zabawę. 
Oprócz tego na terenie parku znajdziemy kilkanaście restauracji, 
sklepy z pamiątkami, kino, 4 sceny widowiskowe i miejsce z grami 
i zabawami interaktywnymi. W czasie pobytu w parku możliwość 
zorganizowania wspólnego posiłku dla grupy.
Po całodziennej zabawie powrót do szkoły około północy.

• przejazd autokarem z WC, video i klimatyzacją
• 1 nocleg w pokoju 2-5 osobowym w pensjonatach 

lub hotelach, łazienka w każdym pokoju (możliwe 
pokoje typu studio)

• 1 śniadanie
• 1 obiadokolację
• usługę licencjonowanego przewodnika po Krakowie 

(4 godziny)
• opiekę pilota podczas całego wyjazdu
• ubezpieczenie NNW
• opłaty drogowe i parkingowe
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 

Fundusz Zwrotów

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów w 
Krakowie, orientacyjne koszty: Kościół Mariacki (5 zł/
os.), Wawel (8 zł/os.), Smocza Jama (5 zł/os.)

• biletu wejściowego do Energylandii, ceny dla grup 
szkolnych (obowiązują od poniedziałku do piątku): 
69 zł/os. – klasy 1-6 szkoły podstawowej; 79 zł/os. 
– klasy 7-8 szkoły podstawowej; 109 zł/os. – szkoły 
ponadpodstawowe i studenci. W cenie wszystkich 
biletów szkolnych zestaw frytki + napój gratis.

• Możliwość zorganizowania obiadu na terenie parku 
w cenie 19,50-27,50 zł od osoby. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 502 923 854

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL

CENA 390 zł



ENERGYLANDIA + KRAKÓW
+ WIELICZKA 3 dni

CENA ZAWIERA

PROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1 DZIEŃ
Wyjazd wcześnie rano. Przejazd do Wieliczki i zwiedzanie z przewodnikiem słynnej Kopalni 
Soli, gdzie od 700 lat wydobywa się sól kamienną, a która od kilku dziesięcioleci znajduje się na 
światowej liście UNESCO. Na miejscu zejdziemy pod ziemię na głębokość 135 m i podążając za 
przewodnikiem długimi, krętymi korytarzami, posłuchamy historii oraz legend o górnikach oraz 
kopalni, ponadto zdobędziemy wiedzę geologiczną związaną z powstawaniem złóż solnych. 
Poznamy również warunki pracy górników, jakimi narzędziami się posługiwali i jak się to zmie-
niało na przestrzeni wieków. Niejednokrotnie zaskoczą nas wyjątkowe przestrzenie powstałe pod 
ziemią takie jak: jeziorko o głębokości 9 m, Kaplica Św. Kingi, Komora Stanisława Staszica- wy-
robisko o wysokości 36 m, czy chociażby kryształy stworzone przez matkę naturę pochodzące z 
Grot Kryształowych znajdujących  się w kopalni w Wieliczce. Po przygodach głęboko pod ziemią, 
czas odetchnąć chwilę świeżym powietrzem. Przejazd autokarem do ośrodka, zakwaterowanie, 
obiadokolacja i nocleg.
2 DZIEŃ
Śniadanie. Zwiedzanie Krakowa rozpoczniemy od  Rynku Głównego, czyli samego mocno bijące-
go serca dawnej stolicy Polski. Miejsce to powstało w II połowie XIII stulecia,a od kilku dziesięci-
oleci znajduje się na światowej liście UNESCO. W obrębie Rynku Głównego zobaczymy m.in. 
ponad 800-letni Kościół Mariacki, z którego grany jest codziennie słynny hejnał, słynne renesan-
sowe Sukiennice, gotycką wieżę Ratuszową mającą 70 m oraz przepiękne krakowskie kamien-
ice. Odchodzą od Rynku głównego zobaczymy średniowieczną fortyfikację potocznie zwaną 
Krakowskim Rondlem, czyli Barbakan. Kolejnym punktem wycieczki będzie dawna siedziba 
polskich królów, słowem Wawel. Tam zobaczymy słynną  wawelską Katedrę i znajdujące się w 
niej groby królewskie, miejsca gdzie sztuka, architektura i historia krzyżują się ze sobą na każdym 
kroku.  Nie zapomnimy też o najsłynniejszym dzwonie w Polsce, mowa oczywiście o dzwonie 
Zygmunta.Tuż nieopodal wzgórza wawelskiego natrafimy na Smoczą Jamę, domostwo smoka 
uprzykrzającego życie mieszkańcom Krakowa. Sprawdzimy czy krakowski stwór istnieje i czy zieje 
ogniem. Na drugą część dnia proponujemy kilka opcji do wyboru, w zależności od zainteresowa-
nia i wieku uczestników:
OPCJA 1:
Przejazd na krakowski Kazimierz, obecnie dzielnica, a w dawnych czasach odrębne miasto, które 
pod koniec XV w. stało się miejscem zamieszkiwanym w większości przez ludzi wyznania mo-
jżeszowego. Przejdziemy się najważniejszą arterię Kazimierza- ulicą Szeroką, gdzie zobaczymy 
dawne przepiękne kamieniczki, ale również Starą Synagogę będąca jedną z cenniejszych bu-
dowli sakralnej architektury żydowskiej. Następnie udamy się na usytuowany zaraz przy syna-
godze cmentarz Remuh, którego najstarsze pochówki datuje się na II połowę XVI w. Obecnie 
znajduje się tutaj ponad 700 płyt nagrobnych. Kolejnym punktem wycieczki będzie wizyta w 
jednym z wyjątkowych krakowskich muzeów. Fabryka Emalia Oskara Schindlera, miejsce to 
kojarzyć może się z filmem autorstwa Stevena Spielberga “List Schindlera”, który przedstawia 
losy ówczesnego właściciela fabryki oraz ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej. Stała 
ekspozycja muzeum przybliża historię tamtych czasów, prezentuje sylwetkę „sprawiedliwego 
wśród narodów świata” Oskara Schindlera i uratowanych przez niego mieszkańców Krakowa 
wyznania mojżeszowego.
OPCJA 2:
Przejazd do Ogrodów Doświadczeń im. Stanisława Lema miejsca, gdzie w otoczeniu zieleni za 
pomocą różnych zmysłów poznaje się wiele dziedzin fizyki m.in.: akustykę, mechanikę, optykę 
i hydrostatykę. Na obszarze ponad 6 ha znajdują się: urządzenia pokazujące zjawiska fizyki, ek-
spozycja geologiczna „Geo-gródek”, ekspozycja sensoryczna „Zapachowo” oraz zielony labirynt z 
cytatami Stanisława Lema – „Lem-birynt”.
OPCJA 3:
Spacer na Kopiec Kościuszki, jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Krakowa, z które-
go zobaczymy przepiękną panoramę miasta z wysokości prawie 35 metrów, oraz wystawę “Twi-
erdza miasto Kraków 1846 -1918”.
OPCJA 4:
Powrót na Stare Miasto i zwiedzanie ekspozycji “Podziemia Rynku – Śladami Europejsk-
iej Tożsamości Krakowa”. Wystawa umieszczona jest pod brukiem, po którym na co dzień 
przechadzają się tysiące turystów. Ekspozycja opowiada o najdawniejszych dziejach miasta, 
oraz życiu i zwyczajach ówczesnych mieszkańców grodu Kraka. Pozwala się przenieść w czasie 
i poznać Kraków jeszcze lepiej, a wyjątkowe otoczenie krakowskich podziemnych labiryntów 
dodaje poznawaniu historii dodatkowy smaczek.
We wszystkich opcjach późnym popołudniem powrót do ośrodka na obiadokolację i nocleg
3 DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Zator. Całodzienna zabawa w największym w Polsce Parku 
Rozrywki Energylandia. Park znajduje się w połowie drogi między Katowicami i Krakowem i 
oferuje kilkadziesiąt różnych atrakcji. Teren Energylandii podzielony został na 5 stref. Bajkolandia 
to kraina dla najmłodszych, z karuzelami, autkami i bohaterami ulubionych dziecięcych bajek. 
Strefa familijna to atrakcje przewidziane dla całych rodzin, są to zarówno roller coastery, jak i 
kilka atrakcji wodnych. Strefa Ekstremalna przeznaczona jest dla gości nie znających strachu! 
Najszybsze rollercoastery w parku (w tym najszybszy i najwyższy w Europie mega coaster 
Hyperion), ogromne wahadła oraz ramię Space Boostera zapewnią Wam niespotykany skok 
adrenaliny. Strefa Smoczy Gród otwarta została w lato 2019, a gwiazdą tej części parku jest „Za-
dra”, czyli najwyższy na świecie drewniany roller coaster, osiągający prawie 64 metry wysokości, 
z wagonikami mknącymi 121 km/h.  Ostatnia strefa to Water Park (otwarta sezonowo – w lato), 
teren stylizowany na tropikalną wyspę, z 3 basenami i mnóstwem atrakcji, całość pilnowana jest 
przez wykwalifikowanych ratowników, pozwalając na spokojny wypoczynek i dobrą zabawę. 
Oprócz tego na terenie parku znajdziemy kilkanaście restauracji, sklepy z pamiątkami, kino, 4 
sceny widowiskowe i miejsce z grami i zabawami interaktywnymi. W czasie pobytu w parku 
możliwość zorganizowania wspólnego posiłku dla grupy. Po całodziennej zabawie powrót do 
szkoły około północy.

• transport autokarem z WC, klimatyzacją i TV
• 2 noclegi w pokojach 2-5 osobowych w 

pensjonatach lub hotelach, łazienka w każdym 
pokoju (możliwe pokoje typu studio)

• 2 śniadania
• 2 obiadokolacje
• opiekę pilota w czasie trwania wyjazdu
• usługę licencjonowanego przewodnika po 

Krakowie (4 godziny)
• opłaty drogowe i parkingowe
• podatek VAT
• ubezpieczenie NNW
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 

Fundusz Zwrotów

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
orientacyjne koszty: Wieliczka (28 zł/
os. – szkoła podstawowa, 55 zł/os. – szkoły 
ponadpodstawowe), Kościół Mariacki (5 zł/os.), 
Wawel (8 zł/os.), Smocza Jama (5 zł/os.), Kopiec 
Kościuszki (10 zł/os.) lub Ogród Doświadczeń 
(11 zł/os.-zwiedzanie samodzielne, 17 zł/os.-
zwiedzanie z przewodnikiem) lub “Śladem 
Europejskiej Tożsamości Krakowa”- Podziemia 
Rynku (18 zł/os.) lub Stara Synagoga i cmentarz 
Remuh (8 zł/os.), fabryka Schindlera (18 zł/os.)

• biletu wejściowego do Energylandii, ceny dla 
grup szkolnych (obowiązują od poniedziałku do 
piątku): 69 zł/os. – klasy 1-6 szkoły podstawowej; 
79 zł/os. – klasy 7-8 szkoły podstawowej; 109 zł/
os. – szkoły ponadpodstawowe i studenci. W 
cenie wszystkich biletów szkolnych zestaw frytki 
+ napój gratis.

• Możliwość zorganizowania obiadu na terenie 
Energylandii w cenie 19,50-27,50 zł od osoby

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 502 923 854

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL

CENA 560 zł



WARSZAWA 2 dni

CENA ZAWIERA

PROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1 DZIEŃ
Wyjazd wcześnie rano. Zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem miejskim, 
w czasie spaceru i przejazdu autokarem zobaczymy:
• Stare Miasto w tym m.in.: dawną siedzibę polskich monarchów, obec-

nie muzeum czyli Zamek Królewski (z zewnątrz), ul. Świętojańską, na 
której znajdują się Kościół Matki Boskiej Łaskawej, kamienicę pod 
Okrętem oraz Bazylikę św. Jana Chrzciciela, gdzie pochowani są np. 
prezydent Gabriel Narutowicz, król Stanisław August Poniatowski, 
premier Ignacy Jan Paderewski, pisarz Henryk Sienkiewicz i malarz 
Marcello Bacciarelli. 

• Rynek Starego Miasta, gdzie w otoczeniu urokliwych kamieniczek 
czekać nas będzie spotkanie z warszawską Syrenką. Spacerując dalej 
wzdłuż pozostałości murów miejskich dotrzemy do Pomnika Małe-
go Powstańca jednego z symboli powstania warszawskiego.

• Krakowskie Przedmieście i okolice m.in.: pomnik naszego wieszcza 
narodowego Adama Mickiewicza, siedziba głowy państwa Pałac 
Prezydencki (z zewnątrz), najstarszy warszawski hotel Bristol (z ze-
wnątrz), miejsce pamięci Grób Nieznanego Żołnierza oraz ogród 
Saski stworzony na przełomie XVII i XVIII stulecia przez króla Augusta 
II Mocnego.

• Trakt Królewski m.in.: Aleje Ujazdowskie, Nowy Świat, ambasady, 
Sejm i Senat, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa i 
urzędy państwowe.

• Łazienki Królewskie, gdzie spacerując w otoczeniu przyrody i pawi 
królewskich zobaczymy m.in.: klasycystyczny Pałac na Wyspie, 
Pałac Myślewicki wybudowany w II połowie XVIII w. na polece-
niu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Amfiteatr, Starą 
Pomarańczarnię miejsca, które służyło nie tylko jako oranżeria, ale 
również w jednej z części znajduje się do dziś Teatr Stanisławowski. 
Nie zapomnimy też Belwederze, jednej z siedzib Prezydenta RP. 

(dodatkowo możliwość zorganizowania Gry Miejskiej + 10 zł od osoby)
W czasie zwiedzania przerwy i czas dla grupy. Później przejazd do cen-
trum i wjazd na XXX piętro Pałacu Kultury, gdzie z tarasu widokowego na 
wysokości 114 m będziemy podziwiać imponującą panoramę stolicy. Jeśli 
czas pozwoli chwila na zakupy w centrum handlowym Złote Tarasy. Prze-
jazd do ośrodka noclegowego, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

2 DZIEŃ
Śniadanie. Wizyta w Centrum Nauki Kopernik, gdzie w jednym miejscu 
znajduje się wiele atrakcji, które bawią i uczą. Każdy kto tu przybywa po-
szerza swoją wiedzę w dziedzinach takich jak chemia, biologia, astrono-
mia, fizyka, czy robotyka. Około 3h zabawy i eksperymentów w Centrum 
Nauki Kopernik sprawi, że wycieczka do stolicy stanie się niezapomniana 
przygodą.
LUB
Zwiedzanie multimedialnego Muzeum Powstania Warszawskiego, 
będącego instytucją gromadzącą i prezentującą eksponaty związane z 
historią stolicy w okresie II wojny światowej, a zwłaszcza wydarzeniami 
jakie miały miejsce w 1944 r. w czasie powstania warszawskiego. Na ek-
spozycjach znajdują się m.in.: uzbrojenie i umundurowanie powstańców, 
ich rzecz osobiste, dokumenty, listy, zdjęcia, ponad 200 informacji biogra-
ficznych i historycznych, plany Warszawy oraz filmy z okresu wojennego.
Po południu wizyta na Stadionie Narodowym, jednym z najnowocześnie-
jszych tego typu obiektów w Europie, który może pomieścić prawie 60 
tysięcy kibiców. Stadion zwiedzimy z przewodnikiem jedną z wybranych 
tras (przykładowe trasy: “Piłkarskie Emocje”, “Poczuj się jak VIP”). Na 
zakończenie wizyty w stolicy (o ile w budynku nie będzie imprez oko-
licznościowych i pogoda będzie sprzyjająca) wejdziemy na dach Bibli-
oteki Uniwersyteckiej, z pięknym ogrodem i panoramicznym widokiem 
na Wisłę i okolice warszawskiej Starówki. Przejazd powrotny i zakończenie 
wycieczki późnym wieczorem.

• transport autokarem z WC, klimatyzacją i TV
• 1 nocleg w Warszawie lub okolicach, pokoje 2-5 

osobowe, łazienki w każdym pokoju
• 1 śniadanie
• 1 obiadokolację (dopłata do drugiej 25 zł)
• opiekę pilota w czasie trwania całego wyjazdu
• usługę licencjonowanego przewodnika miejskiego 

po Warszawie
• opłaty drogowe i parkingowe
• podatek VAT
• ubezpieczenie NNW
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 

Fundusz Zwrotów

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
orientacyjne ceny: wejście na Stadion Narodowy 
(zwiedzanie wg. wybranej trasy 16-18 zł/os.), 
Centrum Nauki Kopernik (18 zł/os.), wjazd na taras 
Pałacu Kultury (12 zł/os.), Muzeum Powstania 
Warszawskiego (15 zł/os.)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 502 923 854

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL

CENA 380 zł



WARSZAWA + WILANÓW 3 dni

CENA ZAWIERA

PROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1 DZIEŃ
Wyjazd wcześnie rano. Zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem miejskim, w cza-
sie spaceru i przejazdu autokarem zobaczymy:
• Stare Miasto w tym m.in.: dawną siedzibę polskich monarchów, obecnie 

muzeum czyli Zamek Królewski (z zewnątrz), ul. Świętojańską, na której zna-
jdują się Kościół Matki Boskiej Łaskawej, kamienicę pod Okrętem oraz Ba-
zylikę św. Jana Chrzciciela, gdzie pochowani są np. prezydent Gabriel Naru-
towicz, król Stanisław August Poniatowski, premier Ignacy Jan Paderewski, 
pisarz Henryk Sienkiewicz i malarz Marcello Bacciarelli. 

• Rynek Starego Miasta, gdzie w otoczeniu urokliwych kamieniczek czekać 
nas będzie spotkanie z warszawską Syrenką. Spacerując dalej wzdłuż pozos-
tałości murów miejskich dotrzemy do Pomnika Małego Powstańca jednego 
z symboli powstania warszawskiego.

• Krakowskie Przedmieście i okolice m.in.: pomnik naszego wieszcza naro-
dowego Adama Mickiewicza, siedziba głowy państwa Pałac Prezydencki (z 
zewnątrz), najstarszy warszawski hotel Bristol (z zewnątrz), miejsce pamięci 
Grób Nieznanego Żołnierza oraz ogród Saski stworzony na przełomie XVII i 
XVIII stulecia przez króla Augusta II Mocnego.

• Trakt Królewski m.in.: Aleje Ujazdowskie, Nowy Świat, ambasady, Sejm i Sen-
at, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa i urzędy państwowe.

• Łazienki Królewskie, gdzie spacerując w otoczeniu przyrody i pawi królews-
kich zobaczymy m.in.: klasycystyczny Pałac na Wyspie, Pałac Myślewicki 
wybudowany w II połowie XVIII w. na poleceniu króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, Amfiteatr, Starą Pomarańczarnię miejsca, które służyło nie 
tylko jako oranżeria, ale również w jednej z części znajduje się do dziś Teatr 
Stanisławowski. Nie zapomnimy też Belwederze, jednej z siedzib Prezydenta 
RP.

(dodatkowo możliwość zorganizowania Gry Miejskiej + 10 zł od osoby)
W czasie zwiedzania przerwy i czas dla grupy. Później przejazd do centrum i 
wjazd na XXX piętro Pałacu Kultury, gdzie z tarasu widokowego na wysokości 114 
m będziemy podziwiać imponującą panoramę stolicy. Jeśli czas pozwoli chwila 
na zakupy w centrum handlowym Złote Tarasy. Przejazd do ośrodka noclegowe-
go, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
2 DZIEŃ
Śniadanie. Wizyta w Centrum Nauki Kopernik, gdzie w jednym miejscu znajduje 
się wiele atrakcji, które bawią i uczą. Każdy kto tu przybywa poszerza swoją wiedzę 
w dziedzinach takich jak chemia, biologia, astronomia, fizyka, czy robotyka. Około 
3h zabawy i eksperymentów w Centrum Nauki Kopernik sprawi, że wycieczka do 
stolicy stanie się niezapomniana przygodą.
Po południu wizyta na Stadionie Narodowym, jednym z najnowocześniejszych 
tego typu obiektów w Europie, który może pomieścić prawie 60 tysięcy kibiców. 
Stadion zwiedzimy z przewodnikiem jedną z wybranych tras (przykładowe trasy: 
“Piłkarskie Emocje”, “Poczuj się jak VIP”). Na zakończenie wizyty w stolicy (o ile 
w budynku nie będzie imprez okolicznościowych i pogoda będzie sprzyjająca) 
wejdziemy na dach Biblioteki Uniwersyteckiej, z pięknym ogrodem i panoram-
icznym widokiem na Wisłę i okolice warszawskiej Starówki. Powrót do ośrodka, 
obiadokolacja i nocleg. 
3 DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Pałacu w Wilanowie, siedziby Muzeum Pałacu Króla Jana 
III. Ta placówka muzealna może pochwalić się ponad 200-letnią tradycją, jednak 
cały czas pracownicy muzeum starają się, żeby w czasie zwiedzania sztuka, nauka 
i dobra zabawa przeplatały się ze sobą. Weźmiemy udział w “spotkaniach muzeal-
nych”, gdzie grupa będzie miała okazję poznać Pałac i ogrody w czasie tematycz-
nego spaceru, słuchając opowieści miejscowego przewodnika (rodzaj trasy do-
bierany jest do wieku grupy). W tym miejscu będziemy mieli niebywałą okazję 
zobaczyć nietuzinkowe dzieła malarstwa oraz rzeźby pochodzących z różnych 
zakątków świata od Azji po Europę, ale też kolekcję sreber i niepowtarzalnych 
rzeczy osobistych dawnych władców. Przespacerujemy się również po pięknym 
zespole parkowo-ogrodowym otaczającym pałac.
W drugiej części dnia zwiedzanie multimedialnego Muzeum Powstania 
Warszawskiego, będącego instytucją gromadzącą i prezentującą eksponaty 
związane z historią stolicy w okresie II wojny światowej, a zwłaszcza wydarzeniami 
jakie miały miejsce w 1944 r. w czasie powstania warszawskiego. Na ekspozycjach 
znajdują się m.in.: uzbrojenie i umundurowanie powstańców, ich rzecz osobiste, 
dokumenty, listy, zdjęcia, ponad 200 informacji biograficznych i historycznych, 
plany Warszawy oraz filmy z okresu wojennego. Przejazd powrotny, zakończenie 
wycieczki wieczorem. 

• transport autokarem z WC, klimatyzacją i TV
• 2 noclegi w Warszawie lub okolicach, pokoje 2-5 

osobowe, łazienki w każdym pokoju
• 2 śniadania
• 2 obiadokolacje (dopłata do trzeciej 25 zł)
• opiekę pilota w czasie trwania całego wyjazdu
• usługę licencjonowanego przewodnika miejskiego 

po Warszawie
• opłaty drogowe i parkingowe
• podatek VAT
• ubezpieczenie NNW
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 

Fundusz Zwrotów

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
orientacyjne ceny: wejście na Stadion Narodowy 
(zwiedzanie wg. wybranej trasy 16-18 zł/os.), 
Centrum Nauki Kopernik (18 zł/os.), wjazd na taras 
Pałacu Kultury (12 zł/os.), Muzeum Powstania 
Warszawskiego (15 zł/os.), Pałac w Wilanowie + 
ogrody (ok. 20 zł/os.)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 502 923 854

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL

CENA 570 zł



WARSZAWA + SUNTAGO 2 dni

CENA ZAWIERA

PROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1 DZIEŃ
Wyjazd wcześnie rano. Przejazd do Centrum Nauki Kopernik i 
ok. 3 h zabawy i eksperymentów w Centrum. Po opuszczeniu 
centrum wejdziemy na dach Biblioteki Uniwersyteckiej (o ile w 
budynku nie będzie imprez okolicznościowych i pogoda będzie 
sprzyjająca), z pięknym ogrodem i panoramicznym widokiem 
na Wisłę i okolice warszawskiej Starówki. W drugiej części dnia 
zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem miejskim (autokarowe 
i piesze), zobaczymy m.in.:
Stare Miasto z  Zamkiem Królewskim (z zewnątrz)
Rynek Starego Miasta z warszawską Syrenką
Krakowskie Przedmieście i okolice (pomnik Adama Mickiewicza, 
Pałac Prezydencki, hotel Bristol, Grób Nieznanego Żołnierza)
Trakt Królewski i Łazienki Królewskie: Aleje Ujazdowskie, Nowy 
Świat, ambasady, Sejm i Senat, Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów, ministerstwa i urzędy państwowe
Na Starym Mieście czas dla grupy na zakup pamiątek, przejazd 
do ośrodka noclegowego, zakwaterowanie, obiadokolacja i 
nocleg.

2 DZIEŃ
Wczesne śniadanie. Przejazd do centrum Warszawy, na 1 część 
dnia proponujemy 2 opcje do wyboru:
1 opcja – wizyta na Stadionie Narodowym, jednym z 
najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie, który 
może pomieścić prawie 60 tysięcy kibiców. Stadion zwiedzimy 
z przewodnikiem jedną z wybranych tras (przykładowe trasy: 
“Piłkarskie Emocje”, “Poczuj się jak VIP”).
LUB
2 opcja – wjazd na XXX piętro Pałacu Kultury, gdzie z tarasu 
widokowego na wysokości 114 m będziemy podziwiać 
imponującą panoramę stolicy.
Później przejazd do miejscowości Wręcza, która znajduje się 
ok. 60 km od Warszawy. Kilka godzin zabawy w największym 
w Polsce i Europie zadaszonym parku wodnym. Teren Park of 
Poland – Suntago Wodny Świat podzielony został na 4 strefy. 
Jamango-wodna jungla to strefa dla najmłodszych, gdzie 
znajdują się 32 różne zjeżdżalnie, które zapewniają wiele 
emocji i niezapomnianych wrażeń (wszystkie zjeżdżalnie 
dostępne są dla dzieci mierzących powyżej 1,2m). Najdłuższa 
ze zjeżdżalni ma aż 320 metrów długości. Ponadto w tej 
części można skorzystać z rzeki przygód, basenu dla dzieci 
(brodzik), wodnego placu zabaw, basenu z falą oraz rwącej 
rzeki. Strefa Relax Suntago dostępna jest od 16 roku życia. W 
otoczeniu florydzkiej, malezyjskiej i kostarykańskiej przyrody 
poczujemy pełne odprężenie.  Do dyspozycji są atrakcje takie 
jak: basen termalny (wewnętrzny i zewnętrzny), basen siarkowy, 
basenowe morze martwe, łaźnia parowa oraz łóżka do masażu. 
Saunaria Suntago to strefa, gdzie do dyspozycji korzystających 
są m.in.: łaźnia turecka, grota solna, sauna akwarium, koreańska 
sala wypoczynku, rajska plaża, basen witalny z wodą Karlowych 
War oraz basen witalny z wodą Vichy. Czwarta strefa to Suntago 
Wellness & SPA przeznaczona dla gości indywidualnych. 
Dodatkowo na terenie Park of Poland znajdziemy wiele 
restauracji, barów, kawiarni oraz sklepów. Po kilkugodzinnej 
wodnej zabawie powrót do szkoły wieczorem.

• transport autokarem z WC, klimatyzacją i TV
• 1 nocleg w Warszawie lub okolicach, pokoje 2-5 

osobowe, łazienki w każdym pokoju
• 1 śniadanie
• 1 obiadokolację
• opiekę pilota w czasie trwania całego wyjazdu
• usługę licencjonowanego przewodnika miejskiego 

po Warszawie
• opłaty drogowe i parkingowe
• podatek VAT
• ubezpieczenie NNW
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 

Fundusz Pomocowy

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów w 
Warszawie, orientacyjne ceny: Centrum Nauki 
Kopernik (18 zł/os.), wejście na Stadion Narodowy 
(zwiedzanie wg. wybranej trasy 16-18 zł/os.) lub wjazd 
na taras Pałacu Kultury (12 zł/os.)

• biletów wstępu do Suntago. Dla grup szkolnych 
sugerujemy wykupywanie tylko strefy I (Jamango). 
Strefy Relax i Saunaria są dostępne tylko dla osób 
od 16 roku życia. Cena wybranego biletu zostanie 
doliczona do ostatecznej ceny wycieczki.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 502 923 854

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL

CENA 370 zł



TORUŃ 1 dzień

CENA ZAWIERA

PROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1 DZIEŃ
Wyjazd rano ze szkoły. Przyjazd grupy do Torunia około 
południa. Zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem 
miejskim. W czasie spaceru zobaczymy m.in.:

• Brama Klasztorna,
• Krzywa Wieża,
• mury obronne Starego Miasta,
• Dom Mikołaja Kopernika (zwiedzanie z zewnątrz),
• Katedra św. Janów,
• pomnik Mikołaja Kopernika,
• “pręgierz” osiołek,
• Ratusz Staromiejski,
• fontanna Flisak,
• Kamienica Pod Gwiazdą
• Piernikowa Aleja Gwiazd

Z nami zwiedzacie Toruń BEZ NUDY, więc dodatkową atrakcją 
wędrówki po toruńskich ulicach będzie przygotowana 
specjalnie dla Was i dostosowana do wieku uczestników 
GRA MIEJSKA! Przestrzeń Starego Miasta stanie się planszą, 
uczestnicy graczami, a przewodnik moderatorem gry. 
Jest to idealne rozwiązanie by przez zabawę lepiej poznać 
miasto, jego historię, zabytki oraz ciekawostki. Warto też 
podkreślić, że taki rodzaj rozrywki to rewelacyjny sposób 
na integrację, a delikatna szczypta rywalizacji dodaje 
dodatkowego smaczku w czasie zwiedzania. Dodatkowo na 
zwycięską drużynę czeka nagroda niespodzianka, ale więcej 
zdradzić nie możemy:)

Po grze udział w warsztatach wypieku piernika w jednej z 
toruńskich piernikarni. Jest to doskonała atrakcja dla osób 
w każdym wieku! Uczestnicy pod bacznym okiem Mistrza 
Piernikarskiego oraz Wiedźmy Korzennej, przenoszą się do 
czasów średniowiecznego Torunia i stają się prawdziwymi 
terminatorami, czyli uczniami piernikarskimi. Wszyscy 
biorą czynny udział we własnoręcznym przygotowaniu 
ciasta i późniejszym wypieku. Każdy uczestnik warsztatów 
otrzymuje na pamiątkę własnoręcznie wypieczony przez 
siebie piernik (czas trwania 1h). Obiad dla grupy w jednej 
z restauracji na Starówce (fakultatywnie) i czas wolny 
na zakup pamiątek i pierników. Do planu dnia według 
preferencji grupy można dodać jedną z wybranych 
dodatkowych płatnych atrakcji, ich opis znajduje się 
na samym dole strony. Przejazd powrotny do szkoły. 

• przejazd autokarem na trasie szkoła-Toruń-szkoła 
(do 200 km w jedną stronę, dla miejscowości 
położonych dalej przygotujemy indywidualną 
wycenę)

• opiekę pilota w czasie trwania wyjazdu
• usługę przewodnika po Toruniu
• koszt organizacji gry miejskiej
• opłaty drogowe i parkingowe
• podatek VAT
• ubezpieczenie NNW
• bilet wejściowy na warsztaty wypieku piernika w 

jednej z toruńskich piernikarni

• obiadu dla grupy, 25 zł od osoby za 2 daniowy obiad 
+ sok w dobrej restauracji na toruńskim Starym 
Mieście

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 502 923 854

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL

CENA 130 zł



TORUŃ 2 dni

CENA ZAWIERA

PROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1 DZIEŃ
Wyjazd rano ze szkoły. Przyjazd grupy do Torunia około południa. 
Zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem miejskim. W czasie 
spaceru zobaczymy m.in.:
• Brama Klasztorna,
• Krzywa Wieża,
• mury obronne Starego Miasta,
• Dom Mikołaja Kopernika (zwiedzanie z zewnątrz),
• Katedra św. Janów,
• pomnik Mikołaja Kopernika,
• “pręgierz” osiołek,
• Ratusz Staromiejski,
• fontanna Flisak,
• Kamienica Pod Gwiazdą
• Piernikowa Aleja Gwiazd
W czasie spaceru zwiedzimy również ruiny zamku krzyżackiego 
(wejście na ruiny dla chętnych grup).
Z nami zwiedzacie Toruń BEZ NUDY, więc dodatkową atrakcją 
wędrówki po toruńskich ulicach będzie przygotowana specjalnie 
dla Was i dostosowana do wieku uczestników GRA MIEJSKA! 
Przestrzeń Starego Miasta stanie się planszą, uczestnicy graczami, a 
przewodnik moderatorem gry. Jest to idealne rozwiązanie by przez 
zabawę lepiej poznać miasto, jego historię, zabytki oraz ciekawostki. 
Warto też podkreślić, że taki rodzaj rozrywki to rewelacyjny sposób 
na integrację, a delikatna szczypta rywalizacji dodaje dodatkowego 
smaczku w czasie zwiedzania. Dodatkowo na zwycięską drużynę 
czeka nagroda niespodzianka, ale więcej zdradzić nie możemy:)
Po grze miejskiej przerwa na zakup pamiątek. Następnie wizyta w 
słynnym toruńskim Planetarium, gdzie w czasie seansu trwającego 
około 40 minut odkryć można sekrety otaczających nas planet i gwiazd. 
Przejazd do ośrodka na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg. 

2 DZIEŃ
Śniadanie. Po śniadaniu przejazd do Obserwatorium 
Astronomicznego w Piwnicach (oddalonego od Torunia o ok. 12 km). 
Jest to doskonała okazja do spotkania  z prawdziwym astronomem 
w najprawdziwszym obserwatorium astronomicznym. Zwiedzanie 
Obserwatorium podzielone jest na dwie części – radioastronomiczną 
oraz dotyczącą astrofizyki i astronomii optycznej. Tylko tutaj można 
dowiedzieć się ile waży radioteleskop, jaki kolor ma słońce i czym 
astronom obserwuje niebo. Zwiedzanie trwa 2 godziny (grupom 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym proponujemy zwiedzanie 1 
godzinne).
Powrót na toruńską Starówkę i udział w warsztatach wypieku 
piernika w jednej z toruńskich piernikarni. Jest to doskonała atrakcja 
dla osób w każdym wieku! Uczestnicy pod bacznym okiem Mistrza 
Piernikarskiego oraz Wiedźmy Korzennej, przenoszą się do czasów 
średniowiecznego Torunia i stają się prawdziwymi terminatorami, 
czyli uczniami piernikarskimi. Wszyscy biorą czynny udział we 
własnoręcznym przygotowaniu ciasta i późniejszym wypieku. 
Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje na pamiątkę własnoręcznie 
wypieczony przez siebie piernik (czas trwania 1h). Później możliwość 
skorzystania z kolejnych atrakcji. Proponujemy np. Dom Legend 
Toruńskich lub rejs statkiem po Wiśle (według preferencji grupy 
można dodać do programu jedną/kilka dodatkowych płatnych 
atrakcji, ich opis znajduje się na samym dole strony). Czas dla grupy 
na obiad (fakultatywnie) i przejazd powrotny do szkoły.

• przejazd autokarem na trasie szkoła-Toruń-szkoła 
(do 200 km w jedną stronę, dla miejscowości 
położonych dalej przygotujemy indywidualną 
wycenę)

• 1 nocleg w hotelu turystycznym w Toruniu lub 
okolicach, wszystkie pokoje z łazienkami

• 1 śniadanie
• 1 obiadokolację
• opiekę pilota w czasie trwania wyjazdu
• usługę przewodnika po Toruniu
• koszty organizacji gry miejskiej
• opłaty drogowe i parkingowe
• podatek VAT
• ubezpieczenie NNW
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 

Fundusz Pomocowy

• obiadu dla grupy drugiego dnia, 25 zł od osoby 
za 2 daniowy obiad + sok w dobrej restauracji na 
toruńskim Starym Mieście

• biletów wstępu: Planetarium 10 zł/osoba (uczeń), 
Piwnice 300 zł/grupa za 1 h zwiedzania oraz 450 
zł/grupa za 2 h zwiedzania, warsztaty wypieku 
piernika 14 zł/os. (uczeń); fakultatywnie ruiny Zamku 
Krzyżackiego (200 zł od całej grupy) + ewentualnie 
koszt jednej z atrakcji opisanych poniżej wybranych 
na 2 dzień pobytu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 502 923 854

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL

CENA 280 zł



WROCŁAW 2 dni

CENA ZAWIERA

PROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1 DZIEŃ
Wyjazd rano i przejazd do Wrocławia. Miasta będącego 
stolicą województwa dolnośląskiego, gdzie historia, 
rozrywka i nauka przeplatają się ze sobą. Przekonamy się o 
tym na własnej skórze! Na początek spaceru wrocławskimi 
ulicami zobaczymy wpisaną na listę UNESCO Halę Stulecia 
oraz prawie 97 metrowy i 44 tonowy symbol miasta- 
Iglicę. Później dotrzemy do miejsca przenoszącego nas 
do kraju Dalekiego Wschodu, czyli do założonego ponad 
100 lat temu Ogrodu Japońskiego. Następnie przejdziemy 
przez okolice Fontanny Wrocławskiej, gdzie o pełnych 
godzinach odbywają się pokazy wodno-muzyczne, 
a po zmroku pokazy wodno-muzyczno- świetlne. Po 
spacerze czeka na nas jedna z największych atrakcji 
miasta, wizyta w słynnym wrocławskim Zoo razem z 
Afrykarium, w którym w wyjątkowy sposób prezentowane 
jest środowisko wodne Czarnego Kontynentu. Na terenie 
Zoo będziemy mieli możliwość poznania zwierząt z tak 
egzotycznych zakątków świata jak: Wybrzeże Szkieletów, 
Kanał Mozambicki, Afryka Wschodnia, Morze Czerwone 
oraz Dżungla nad rzeką Kongo. Na koniec dnia zabierzemy 
Was na rejs statkiem po Odrze, będziemy mieli okazję 
zobaczyć Wrocław z zupełnie innej, wodnej perspektywy. 
Zakwaterowanie w ośrodku, obiadokolacja i nocleg. 

2 DZIEŃ
Śniadanie. Wizyta w interaktywnym centrum nauki 
Hydropolis prezentującym wodę i naszą wiedzę na temat 
tej najważniejszej dla życia substancji. W przestrzeni 
dawnego zbiornika wodnego wybudowanego pod koniec 
XIX w. przygotowano nowoczesną i interaktywną ekspozycję 
omawiającą rolę wody w ekosystemie ziemi. Później spacer 
po wrocławskiej Starówce z przewodnikiem “krasnalim 
szlakiem”. W trakcie wędrówki zobaczymy oczywiście 
wrocławskie krasnale, których z roku na rok przybywa, ale 
również najważniejsze zabytki miasta m.in.: Ratusz, pręgierz, 
pomnik Aleksandra Fredry, Plac Solny czy kamienice Jaś 
i Małgosia. Nie zapomnimy również o Ostrowie Tumskim, 
najstarszej części miasta z gotycką Archikatedrą św. Jana 
Chrzciciela, dawnym zamkiem Piastów Śląskich i Mostem 
Tumskim. Chwila czasu dla grupy na zakup pamiątek. Na 
koniec dnia wjazd na 49 piętro drapacza chmur Sky Tower z 
pięknym widokiem na całe miasto, przejazd powrotny.

• transport autokarem z WC, klimatyzacją i TV
• 1 nocleg w pokoju 2-5 osobowym w pensjonatach 

lub hotelach, łazienka w każdym pokoju (możliwe 
pokoje typu studio)

• 1 śniadanie
• 1 obiadokolację
• opiekę pilota w czasie trwania wyjazdu
• usługę licencjonowanego przewodnika po 

Wrocławiu
• opłaty drogowe i parkingowe
• podatek VAT
• ubezpieczenie NNW
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 

Fundusz Zwrotów

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
orientacyjne koszty: Sky Tower (12 zł/os.), Ogród 
Japoński (5 zł/os.), rejs po Odrze (20 zł/os.), Zoo + 
Afrykarium (35 zł/os.), Hydropolis (17 zł/os.) .

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 502 923 854

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL

CENA 330 zł



WROCŁAW + KSIĄŻ 3 dni

CENA ZAWIERA

PROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1 DZIEŃ
Wyjazd rano i przejazd do Wrocławia. miasta będącego stolicą wojew-
ództwa dolnośląskiego, gdzie historia, rozrywka i nauka przeplatają się 
ze sobą. Przekonamy się o tym na własnej skórze! Na początek spaceru 
wrocławskimi ulicami zobaczymy wpisaną na listę UNESCO Halę Stule-
cia oraz prawie 97 metrowy i 44 tonowy symbol miasta- Iglicę. Później 
dotrzemy do miejsca przenoszącego nas do kraju Dalekiego Wschodu, 
czyli do założonego ponad 100 lat temu Ogrodu Japońskiego. Następnie 
przejdziemy przez okolice Fontanny Wrocławskiej, gdzie o pełnych godzi-
nach odbywają się pokazy wodno-muzyczne, a po zmroku pokazy wod-
no-muzyczno- świetlne. Po spacerze czeka na nas jedna z największych 
atrakcji miasta, wizyta w słynnym wrocławskim Zoo razem z Afrykarium, 
w którym w wyjątkowy sposób prezentowane jest środowisko wodne 
Czarnego Kontynentu. Na terenie Zoo będziemy mieli możliwość pozna-
nia zwierząt z tak egzotycznych zakątków świata jak: Wybrzeże Szk-
ieletów, Kanał Mozambicki, Afryka Wschodnia, Morze Czerwone oraz 
Dżungla nad rzeką Kongo. Na koniec dnia zabierzemy Was na rejs statk-
iem po Odrze, będziemy mieli okazję zobaczyć Wrocław z zupełnie innej, 
wodnej perspektywy. Zakwaterowanie w ośrodku, obiadokolacja i nocleg.

2 DZIEŃ
Śniadanie. Wizyta w interaktywnym centrum nauki Hydropolis prezen-
tującym wodę i naszą wiedzę na temat tej najważniejszej dla życia sub-
stancji. W przestrzeni dawnego zbiornika wodnego wybudowanego 
pod koniec XIX w. przygotowano nowoczesną i interaktywną ekspozycję 
omawiającą rolę wody w ekosystemie ziemi. Później spacer po wrocławsk-
iej Starówce z przewodnikiem “krasnalim szlakiem”. W trakcie wędrówki 
zobaczymy oczywiście wrocławskie krasnale, których z roku na rok przy-
bywa, ale również najważniejsze zabytki miasta m.in.: Ratusz, pręgierz, 
pomnik Aleksandra Fredry, Plac Solny czy kamienice Jaś i Małgosia. Nie 
zapomnimy również o Ostrowie Tumskim, najstarszej części miasta z go-
tycką Archikatedrą św. Jana Chrzciciela, dawnym zamkiem Piastów Śląs-
kich i Mostem Tumskim. Chwila czasu dla grupy na zakup pamiątek. Na 
koniec dnia wjazd na 49 piętro drapacza chmur Sky Tower z pięknym 
widokiem na całe miasto. Powrót do ośrodka, obiadokolacja i nocleg.

3 DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Wałbrzycha i wizyta w monumentalnym Zamku 
Książ, trzecim co do wielkości zamku w Polsce, i jednej z największych 
atrakcji Dolnego Śląska. Przewodnik po zamku przybliży nam jego his-
torię, ale bardziej niż na datach, w zwiedzaniu skupimy się na ciekawost-
kach związanych z tą potężną budowlą. A tych jest bez liku, ponieważ 
godzinami można opowiadać o losach właścicieli Książa, czyli rodzinie 
von Hochberg (byli właścicielami aż do początku II Wojny Światowej), 
czy o najsłynniejszej przedstawicielce rodziny, czyli księżnej Daisy. Dalsze 
opowieści snuć można o ponad 400 pomieszczeniach w zamku, w tym o 
części zamku przebudowanej przez nazistów w ramach realizowanego w 
Książu tajemniczego projektu hitlerowskich Niemiec pod kryptonimem 
„Riese” („Olbrzym”). Dopełnieniem wizyty na zamku jest spacer po otac-
zających go tarasach i ogrodach, więc z pewnością czas poświęcony na 
wizytę w Książu pozostanie na długo w pamięci zwiedzających. Przejazd 
powrotny i zakończenie wycieczki wieczorem.

• transport autokarem z WC, klimatyzacją i TV
• 2 noclegi w pokoju 2-5 osobowym w pensjonatach 

lub hotelach, łazienka w każdym pokoju (możliwe 
pokoje typu studio)

• 2 śniadanie
• 2 obiadokolacje
• opiekę pilota w czasie trwania wyjazdu
• usługę licencjonowanego przewodnika po 

Wrocławiu (3 godziny)
• opłaty drogowe i parkingowe
• podatek VAT
• ubezpieczenie NNW
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 

Fundusz Zwrotów

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
orientacyjne koszty: Katedra (3 zł/os.), Sky Tower (12 
zł/os.), Ogród Japoński (5 zł/os.), rejs po Odrze (20 zł/
os.), Zoo + Afrykarium (35 zł/os.), Hydropolis (17 zł/
os.), Zamek Książ (30 zł/os.)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 502 923 854

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL

CENA 520 zł



GDAŃSK EXPRESS 1 dni

CENA ZAWIERA

PROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1 DZIEŃ
Wyjazd wcześnie rano. Przejazd na Starówkę w Gdańsku. W 
czasie spaceru miejscowy przewodnik opowie nam o  m.in.: 
nabrzeżu Motławy, średniowiecznym Żurawiu, monumentalnym 
Domu Towarzystwa Przyrodniczego, urokliwej ul. Mariackiej i jej 
kamienicach. Oprócz tego zobaczymy reprezentacyjny Długi Targ, 
z symbolem Gdańska czyli Fontanną Neptuna, typowy dla wielkich 
dawnych miast kupieckich Dwór Artusa, gotycko-renesansowy 
Ratusz Głównego Miasta, XVI-wieczny Dom Schumannów oraz 
manierystyczną Zieloną Bramę. Odchodząc niedaleko dotrzemy 
do “Korony Gdańska”, czyli Bazyliki Mariackiej, największej 
ceglanej budowli sakralnej w Europie i wejdziemy na punkt 
widokowy, z którego rozpościera się widok na całe miasto. Czas 
dla grupy na Starówce (możliwość zamówienia obiadu). Na drugą 
część dnia proponujemy kilka opcji do wyboru, w zależności od 
zainteresowania i wieku uczestników:
OPCJA 1: (ok. 20 zł/osoba)
Wizyta w Europejskim Centrum Solidarności czyli innowacyjnej 
instytucji kultury powołanej do upowszechnienia dziedzictwa 
“Solidarności” w Polsce. Gmach znajduje się nieopodal słynnej 
Bramy nr 2, czyli głównego wejścia do Stoczni Gdańskiej, miejsca 
ważnych wydarzeń dla historii naszego kraju.
OPCJA 2: (ok. 20 zł/osoba)
Wizyta w Centrum Hewelianum, prezentującym interaktywne 
ekspozycje wprowadzające w świat nauki i techniki, a wszystko 
to w atmosferze zabawy i samodzielnych eksperymentów! 
Budynek Centrum Hewelianum znajduje się na terenie dawnego 
fortu, dlatego też można go zwiedzać wraz z przewodnikiem. W 
swojej ofercie instytucja ma również warsztaty i pokazy naukowe  
dostosowane do wieku uczestników. 
OPCJA 3: (ok. 16 zł/osoba)
Wizyta w Muzeum II Wojny Światowej, nowoczesnym i 
multimedialnym muzeum, którego zadaniem jest upowszechnianie 
wiedzy o II Wojnie Światowej, szczególnie z perspektywy Polski i 
Polaków, których losy zostały naznaczone czasem wojny. Muzeum 
ma być również miejscem upamiętnienia ofiar systemów 
totalitarnych i ludzi, którzy przeciwko tym systemom walczyli. 
Mimo poważnego tematu, muzeum bardzo zadbało o wizualną 
część wystaw, dzięki temu otwiera się na młodych zwiedzających, 
i jest doskonałym miejscem na lekcję historii przeprowadzoną w 
nowoczesny sposób.
OPCJA 4: (ok. 25 zł/osoba)
Rejs na Westerplatte. Proponujemy Wam rejs z samego centrum 
Gdańska na historyczne Westerplatte, czyli półwysep w Gdańsku 
będący symbolem wybuchu II Wojny Światowej. Stylizowane na 
galeony statki  “Czarna Perła” lub “Galeon Lew” zabiorą Was na 
ok. 35 minutowy rejs, w czasie którego będziecie mogli podziwiać 
Gdańsk z wodnej perspektywy. Rejs zakończy się na Westerplatte, 
gdzie dowiecie się więcej o trwającej w dniach 1–7 września 1939 
roku słynnej obronie półwyspu, będącej symbolicznym początkiem 
II Wojny Światowej.
OPCJA 5: (ok. 15 zł/osoba)
Lekcja szekspirowska i zwiedzanie. W ramach tej opcji odwiedzimy 
gdański Teatr Szekspirowski, gdzie czekać będzie na nas lekcja 
szekspirowska, połączona ze zwiedzaniem tego wyjątkowego 
budynku. Przewodnik opowie o życiu aktorów i ich roli w 
społeczeństwie w czasach elżbietańskich, oraz pokaże kulisy i 
zakamarki teatru.
W każdej z wybranych opcji powrót wieczorem do szkoły.

• transport autokarem z WC, klimatyzacją i TV
• opiekę pilota w czasie trwania wyjazdu
• usługę przewodnika po Gdańsku
• opłaty drogowe i parkingowe
• podatek VAT
• ubezpieczenie NNW

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
orientacyjne ceny: Bazylika Mariacka (5 zł/os.) + wstęp 
do jednego z obiektów opisanych powyżej; obiadu 
dla grupy (ok. 25 zł od osoby za obiad 2 daniowy z 
napojem)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 502 923 854

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL

CENA 130 zł



GDAŃSK NA SPOKOJNIE 2 dni

CENA ZAWIERA

PROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1 DZIEŃ
Wyjazd wcześnie rano. Przejazd na Starówkę w Gdańsku. W czasie 
spaceru miejscowy przewodnik opowie nam o  m.in.: nabrzeżu Motławy, 
średniowiecznym Żurawiu, monumentalnym Domu Towarzystwa 
Przyrodniczego, urokliwej ul. Mariackiej i jej kamienicach. Oprócz tego 
zobaczymy reprezentacyjny Długi Targ, z symbolem Gdańska czyli 
Fontanną Neptuna, typowy dla wielkich dawnych miast kupieckich Dwór 
Artusa, gotycko-renesansowy Ratusz Głównego Miasta, XVI-wieczny Dom 
Schumannów oraz manierystyczną Zieloną Bramę. Odchodząc niedaleko 
dotrzemy do “Korony Gdańska”, czyli Bazyliki Mariackiej, największej ceglanej 
budowli sakralnej w Europie i wejdziemy na punkt widokowy, z którego 
rozpościera się widok na całe miasto. Czas dla grupy na Starówce.
W drugiej części dnia proponujemy wizytę w Muzeum II Wojny Światowej, 
nowoczesnym i multimedialnym muzeum, którego zadaniem jest 
upowszechnianie wiedzy o II Wojnie Światowej, szczególnie z perspektywy 
Polski i Polaków, których losy zostały naznaczone czasem wojny. Muzeum 
ma być również miejscem upamiętnienia ofiar systemów totalitarnych i 
ludzi, którzy przeciwko tym systemom walczyli. Mimo poważnego tematu, 
muzeum bardzo zadbało o wizualną część wystaw, dzięki temu otwiera się 
na młodych zwiedzających, i jest doskonałym miejscem na lekcję historii 
przeprowadzoną w nowoczesny sposób. Przejazd na nocleg do jednej z 
nadmorskich miejscowości okolic Gdańska, zakwaterowanie, obiadokolacja 
i nocleg. 
2 DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Parku Oliwskiego w Gdańsku i spacer połączony 
z wizytą w słynnej Archikatedry Oliwskiej, o której pierwsze informacje 
na kartach historii odnotowano w XII w. Spacer na Wzgórze Pachołek 
(100 m n.p.m), na szczycie którego znajduje się metalowa platforma z 
panoramicznym widokiem na Zatokę Gdańską. W drugiej części dnia, w 
zależności od wieku i zainteresowań uczestników proponujemy jedną z opcji 
do wyboru:
OPCJA 1: (ok. 20 zł/osoba)
Wizyta w Oliwskim Zoo miejscu, w który spotkać prawie 200 gatunków 
zwierząt, nawet takich, które niestety na wolności są zagrożone wyginięciem. 
Jest to jedyne miejsce w Polsce gdzie podziwiać można tak wyjątkowe 
zwierzęta jak: antylopy bongo, oryksy szablorogie, hipopotamy karłowate 
czy kondory wielkie. Oliwskie Zoo pozwoli poznać choć trochę bogaty świat 
przyrody.
OPCJA 2:  (ok. 20 zł/osoba)
Wizyta w Europejskim Centrum Solidarności czyli innowacyjnej instytucji 
kultury powołanej do upowszechnienia dziedzictwa “Solidarności” w Polsce. 
Gmach znajduje się nieopodal słynnej Bramy nr 2, czyli głównego wejścia 
do Stoczni Gdańskiej, miejsca ważnych wydarzeń dla historii naszego kraju.
OPCJA 3: (ok. 20 zł/osoba)
Wizyta w Centrum Hewelianum, prezentującym interaktywne ekspozycje 
wprowadzające w świat nauki i techniki, a wszystko to w atmosferze zabawy 
i samodzielnych eksperymentów! Budynek Centrum Hewelianum znajduje 
się na terenie dawnego fortu, dlatego też można go zwiedzać wraz z 
przewodnikiem. W swojej ofercie instytucja ma również warsztaty i pokazy 
naukowe  dostosowane do wieku uczestników.
OPCJA 4: (ok. 25 zł/osoba)
Rejs na Westerplatte. Proponujemy Wam rejs z samego centrum Gdańska 
na historyczne Westerplatte, czyli półwysep w Gdańsku będący symbolem 
wybuchu II Wojny Światowej. Stylizowane na galeony statki  “Czarna Perła” 
lub “Galeon Lew” zabiorą Was na ok. 35 minutowy rejs, w czasie którego 
będziecie mogli podziwiać Gdańsk z wodnej perspektywy. Rejs zakończy się 
na Westerplatte, gdzie dowiecie się więcej o trwającej w dniach 1–7 września 
1939 roku słynnej obronie półwyspu, będącej symbolicznym początkiem II 
Wojny Światowej.
OPCJA 5: (ok. 15 zł/osoba)
Lekcja szekspirowska i zwiedzanie. W ramach tej opcji odwiedzimy gdański 
Teatr Szekspirowski, gdzie czekać będzie na nas lekcja szekspirowska, 
połączona ze zwiedzaniem tego wyjątkowego budynku. Przewodnik opowie 
o życiu aktorów i ich roli w społeczeństwie w czasach elżbietańskich, oraz 
pokaże kulisy i zakamarki teatru. 

We wszystkich opcjach w godzinach popołudniowych wyjazd z Gdańska i 
wieczorem zakończenie wycieczki.

• transport autokarem z WC, klimatyzacją i TV
• 1 nocleg w pokojach 2-6 osobowych w pensjonatach, 

łazienka w każdym pokoju
• 1 śniadanie
• 1 obiadokolację
• opiekę pilota w czasie trwania wyjazdu
• usługę przewodnika po Gdańsku
• opłaty drogowe i parkingowe
• podatek VAT
• ubezpieczenie NNW
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 

Fundusz Zwrotów

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
orientacyjne ceny: Bazylika Mariacka (5 zł/os.), 
Muzeum II Wojny Światowej (18 zł/os.) + cena wejścia 
do jednej z atrakcji wybranych dla 2 dnia wycieczki; 
obiadu dla grupy  2 dnia wycieczki (ok. 25 zł od osoby 
za obiad 2 daniowy z napojem)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 502 923 854

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL

CENA 300 zł



TRÓJMIASTO 2 dni

CENA ZAWIERA

PROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1 DZIEŃ
Wyjazd wcześnie rano. Przejazd na Starówkę w Gdańsku. W czasie 
spaceru miejscowy przewodnik opowie nam o  m.in.: nabrzeżu Motławy, 
średniowiecznym Żurawiu, monumentalnym Domu Towarzystwa 
Przyrodniczego, urokliwej ul. Mariackiej i jej kamienicach. Oprócz tego 
zobaczymy reprezentacyjny Długi Targ, z symbolem Gdańska czyli 
Fontanną Neptuna, typowy dla wielkich dawnych miast kupieckich Dwór 
Artusa, gotycko-renesansowy Ratusz Głównego Miasta, XVI-wieczny Dom 
Schumannów oraz manierystyczną Zieloną Bramę. Odchodząc niedaleko 
dotrzemy do “Korony Gdańska”, czyli Bazyliki Mariackiej, największej ceglanej 
budowli sakralnej w Europie i wejdziemy na punkt widokowy, z którego 
rozpościera się widok na całe miasto. Czas dla grupy na Starówce (możliwość 
zamówienia obiadu). Na drugą część dnia proponujemy kilka opcji do 
wyboru, w zależności od zainteresowania i wieku uczestników:
OPCJA 1: (ok. 20 zł/osoba)
Wizyta w Europejskim Centrum Solidarności czyli innowacyjnej instytucji 
kultury powołanej do upowszechnienia dziedzictwa “Solidarności” w Polsce. 
Gmach znajduje się nieopodal słynnej Bramy nr 2, czyli głównego wejścia 
do Stoczni Gdańskiej, miejsca ważnych wydarzeń dla historii naszego kraju.
OPCJA 2: (ok. 20 zł/osoba)
Wizyta w Centrum Hewelianum, prezentującym interaktywne ekspozycje 
wprowadzające w świat nauki i techniki, a wszystko to w atmosferze zabawy 
i samodzielnych eksperymentów! Budynek Centrum Hewelianum znajduje 
się na terenie dawnego fortu, dlatego też można go zwiedzać wraz z 
przewodnikiem. W swojej ofercie instytucja ma również warsztaty i pokazy 
naukowe  dostosowane do wieku uczestników.
OPCJA 3: (ok. 16 zł/osoba)
Wizyta w Muzeum II Wojny Światowej, nowoczesnym i multimedialnym 
muzeum, którego zadaniem jest upowszechnianie wiedzy o II Wojnie 
Światowej, szczególnie z perspektywy Polski i Polaków, których losy 
zostały naznaczone czasem wojny. Muzeum ma być również miejscem 
upamiętnienia ofiar systemów totalitarnych i ludzi, którzy przeciwko tym 
systemom walczyli. Mimo poważnego tematu, muzeum bardzo zadbało o 
wizualną część wystaw, dzięki temu otwiera się na młodych zwiedzających, i 
jest doskonałym miejscem na lekcję historii przeprowadzoną w nowoczesny 
sposób.
OPCJA 4: (ok. 25 zł/osoba)
Rejs na Westerplatte. Proponujemy Wam rejs z samego centrum Gdańska 
na historyczne Westerplatte, czyli półwysep w Gdańsku będący symbolem 
wybuchu II Wojny Światowej. Stylizowane na galeony statki  “Czarna Perła” 
lub “Galeon Lew” zabiorą Was na ok. 35 minutowy rejs, w czasie którego 
będziecie mogli podziwiać Gdańsk z wodnej perspektywy. Rejs zakończy się 
na Westerplatte, gdzie dowiecie się więcej o trwającej w dniach 1–7 września 
1939 roku słynnej obronie półwyspu, będącej symbolicznym początkiem II 
Wojny Światowej.
OPCJA 5: (ok. 15 zł/osoba)
Lekcja szekspirowska i zwiedzanie. W ramach tej opcji odwiedzimy gdański 
Teatr Szekspirowski, gdzie czekać będzie na nas lekcja szekspirowska, 
połączona ze zwiedzaniem tego wyjątkowego budynku. Przewodnik opowie 
o życiu aktorów i ich roli w społeczeństwie w czasach elżbietańskich, oraz 
pokaże kulisy i zakamarki teatru. 
Przejazd na nocleg do jednej z nadmorskich miejscowości okolic Gdańska, 
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

2 DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Sopotu, polskiej stolicy wakacji, wypoczynku i 
plażowania. Chwila relaksu na Molo, które na ponad 450 m wchodzi w głąb 
Zatoki Gdańskiej oraz spacer po słynnej ulicy Bohaterów Monte Cassino, 
zwanej popularnie “Monciakiem”, która pełna jest restauracji, sklepów, 
kawiarni i artystów. Przejazd do Gdyni, miasta modernizmu i żeglarzy. Spacer 
rozpoczniemy od najważniejszego punktu gdyńskiego śródmieścia Skweru 
Kościuszki, gdzie spotkamy największe turystyczne atrakcje miasta: okręt-
muzeum ORP “Błyskawica”, który służy Polskiej Marynarce Wojennej w 
trakcie trwania walk II Wojny Światowej (z wejściem na okręt i zwiedzaniem), 
trzymasztowy piękny żaglowiec “Dar Pomorza”, oraz modernistyczny 
budynek Akwarium Gdyńskiego, prezentującego faunę i florę środowisk 
wodnych (z wejściem do Akwarium i zwiedzaniem wystaw). Spacer w 
okolicach gdyńskiej mariny do plaży miejskiej. Zakończenie wycieczki 
wieczorem.

• transport autokarem z WC, klimatyzacją i TV
• 1 nocleg w pokojach 2-6 osobowych w pensjonatach, 

łazienka w każdym pokoju
• 1 śniadanie
• 1 obiadokolację
• opiekę pilota w czasie trwania wyjazdu
• usługę przewodnika po Gdańsku
• opłaty drogowe i parkingowe
• podatek VAT
• ubezpieczenie NNW
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 

Fundusz Zwrotów 

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
orientacyjne ceny: Bazylika Mariacka (5 zł/os.) + cena 
jednej z atrakcji wybranych na 1 dzień zwiedzania, 
Sopot molo (4 zł/os.), ORP “Błyskawica” (10 zł/os.), 
Akwarium Gdynia (19 zł/os.); obiadu dla grupy 2 dnia 
wycieczki (ok. 25 zł od osoby za obiad 2 daniowy z 
napojem).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 502 923 854

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL

CENA 310 zł



TRÓJMIASTO + MALBORK 3 dni

CENA ZAWIERA

PROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1 DZIEŃ
Wyjazd rano i przejazd do Malborka. Wizyta w słynnym Zamku Krzyżackim w Malborku. W 
czasie zwiedzania z przewodnikiem odkryjemy największe sekrety tej ogromnej gotyckiej 
budowli, będącej najpotężniejszym zachowanym po dziś dzień zamkiem średniowiecznej 
Europy. Zamek wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a wyjątkowy kli-
mat otaczających nas czerwonych murów ułatwia przeniesienie się w wyobraźni do czasów 
Krzyżaków, bo przecież to właśnie Malbork był stolicą ich zakonu. Przejazd do ośrodka do 
jednej z miejscowości nadmorskich w okolicy Gdańska, obiadokolacja, spacer po plaży i 
nocleg.
2 DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd na Starówkę w Gdańsku. W czasie spaceru miejscowy przewodnik 
opowie nam o  m.in.: nabrzeżu Motławy, średniowiecznym Żurawiu, monumentalnym 
Domu Towarzystwa Przyrodniczego, urokliwej ul. Mariackiej i jej kamienicach. Oprócz tego 
zobaczymy reprezentacyjny Długi Targ, z symbolem Gdańska czyli Fontanną Neptuna, ty-
powy dla wielkich dawnych miast kupieckich Dwór Artusa, gotycko-renesansowy Ratusz 
Głównego Miasta, XVI-wieczny Dom Schumannów oraz manierystyczną Zieloną Bramę. 
Odchodząc niedaleko dotrzemy do “Korony Gdańska”, czyli Bazyliki Mariackiej, największej 
ceglanej budowli sakralnej w Europie i wejdziemy na punkt widokowy, z którego rozpości-
era się widok na całe miasto. Czas dla grupy na Starówce (możliwość zamówienia obiadu). 
Na drugą część dnia proponujemy kilka opcji do wyboru, w zależności od zainteresowania 
i wieku uczestników:
OPCJA 1: (ok. 20 zł/osoba)
Wizyta w Europejskim Centrum Solidarności czyli innowacyjnej instytucji kultury pow-
ołanej do upowszechnienia dziedzictwa “Solidarności” w Polsce. Gmach znajduje się nieo-
podal słynnej Bramy nr 2, czyli głównego wejścia do Stoczni Gdańskiej, miejsca ważnych 
wydarzeń dla historii naszego kraju.
OPCJA 2: (ok. 20 zł/osoba)
Wizyta w Centrum Hewelianum, prezentującym interaktywne ekspozycje wprowadzające 
w świat nauki i techniki, a wszystko to w atmosferze zabawy i samodzielnych ekspery-
mentów! Budynek Centrum Hewelianum znajduje się na terenie dawnego fortu, dlate-
go też można go zwiedzać wraz z przewodnikiem. W swojej ofercie instytucja ma również 
warsztaty i pokazy naukowe  dostosowane do wieku uczestników.
OPCJA 3: (ok. 16 zł/osoba)
Wizyta w Muzeum II Wojny Światowej, nowoczesnym i multimedialnym muzeum, którego 
zadaniem jest upowszechnianie wiedzy o II Wojnie Światowej, szczególnie z perspektywy 
Polski i Polaków, których losy zostały naznaczone czasem wojny. Muzeum ma być również 
miejscem upamiętnienia ofiar systemów totalitarnych i ludzi, którzy przeciwko tym syste-
mom walczyli. Mimo poważnego tematu, muzeum bardzo zadbało o wizualną część wys-
taw, dzięki temu otwiera się na młodych zwiedzających, i jest doskonałym miejscem na 
lekcję historii przeprowadzoną w nowoczesny sposób.
OPCJA 4: (ok. 25 zł/osoba)
Rejs na Westerplatte. Proponujemy Wam rejs z samego centrum Gdańska na historyczne 
Westerplatte, czyli półwysep w Gdańsku będący symbolem wybuchu II Wojny Światowej. 
Stylizowane na galeony statki  “Czarna Perła” lub “Galeon Lew” zabiorą Was na ok. 35 minu-
towy rejs, w czasie którego będziecie mogli podziwiać Gdańsk z wodnej perspektywy. Rejs 
zakończy się na Westerplatte, gdzie dowiecie się więcej o trwającej w dniach 1–7 września 
1939 roku słynnej obronie półwyspu, będącej symbolicznym początkiem II Wojny Świa-
towej.
OPCJA 5: (ok. 15 zł/osoba)
Lekcja szekspirowska i zwiedzanie. W ramach tej opcji odwiedzimy gdański Teatr Sze-
kspirowski, gdzie czekać będzie na nas lekcja szekspirowska, połączona ze zwiedzaniem 
tego wyjątkowego budynku. Przewodnik opowie o życiu aktorów i ich roli w społeczeństwie 
w czasach elżbietańskich, oraz pokaże kulisy i zakamarki teatru. 
Wieczorem powrót do ośrodka, obiadokolacja i nocleg.
3 DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Sopotu, polskiej stolicy wakacji, wypoczynku i plażowania. Chwi-
la relaksu na Molo, które na ponad 450 m wchodzi w głąb Zatoki Gdańskiej oraz spacer 
po słynnej ulicy Bohaterów Monte Cassino, zwanej popularnie “Monciakiem”, która peł-
na jest restauracji, sklepów, kawiarni i artystów. Przejazd do Gdyni, miasta modernizmu i 
żeglarzy. Spacer rozpoczniemy od najważniejszego punktu gdyńskiego śródmieścia Skw-
eru Kościuszki, gdzie spotkamy największe turystyczne atrakcje miasta: okręt-muzeum 
ORP “Błyskawica”, który służy Polskiej Marynarce Wojennej w trakcie trwania walk II Wojny 
Światowej (z wejściem na okręt i zwiedzaniem), trzymasztowy piękny żaglowiec “Dar Po-
morza”, oraz modernistyczny budynek Akwarium Gdyńskiego, prezentującego faunę i florę 
środowisk wodnych (z wejściem do Akwarium i zwiedzaniem wystaw). Spacer w okolicach 
gdyńskiej mariny do plaży miejskiej. Zakończenie wycieczki wieczorem.von Hochberg (byli 
właścicielami aż do początku II Wojny Światowej), czy o najsłynniejszej przedstawicielce 
rodziny, czyli księżnej Daisy. Dalsze opowieści snuć można o ponad 400 pomieszczeniach 
w zamku, w tym o części zamku przebudowanej przez nazistów w ramach realizowane-
go w Książu tajemniczego projektu hitlerowskich Niemiec pod kryptonimem „Riese” 
(„Olbrzym”). Dopełnieniem wizyty na zamku jest spacer po otaczających go tarasach i 
ogrodach, więc z pewnością czas poświęcony na wizytę w Książu pozostanie na długo w 
pamięci zwiedzających. Przejazd powrotny i zakończenie wycieczki wieczorem.

• transport autokarem z WC, klimatyzacją i TV
• 2 noclegi w pokojach 2-6 osobowych w 

pensjonatach, łazienka w każdym pokoju
• 2 śniadania
• 2 obiadokolacje
• opiekę pilota w czasie trwania wyjazdu
• usługę przewodnika po Gdańsku
• opłaty drogowe i parkingowe
• podatek VAT
• ubezpieczenie NNW
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 

Fundusz Zwrotów

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
orientacyjne ceny: Malbork (22 zł/os.), Bazylika 
Mariacka (5 zł/os.) + cena jednej z atrakcji 
wybranych na 2 dzień zwiedzania, Sopot molo (4 zł/
os.), ORP “Błyskawica” (10 zł/os.), Akwarium Gdynia 
(19 zł/os.); obiadu dla grupy 3 dnia wycieczki (ok. 25 
zł od osoby za obiad 2 daniowy z napojem).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 502 923 854

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL

CENA 470 zł



BIESZCZADY Z ADRENALINĄ 3 dni

CENA ZAWIERA

PROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1 DZIEŃ
Wyjazd wcześnie rano i przejazd do Sanoka. Tutaj czeka na nas 
pierwsza atrakcja wycieczki, spływ pontonowy rzeką San! Będzie 
to z pewnością niezapomniana, a co równie ważne, bezpieczna 
przygoda. Trasa spływu to ok. 8 km (1,5-2h), a głębokość wody to na 
większości trasy tylko ok. 30-40 cm. W spływie będą nam towarzyszyć 
instruktorzy i ratownicy, tak żeby wszystko odbywało się pod pełną 
kontrolą. Popłyniemy jednym z najbardziej malowniczych odcinków 
Sanu, a spływ pozwoli na integrację uczestników, i będzie okazją do 
zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa nad wodą. Przejazd do 
ośrodka w okolicach Polańczyka w Bieszczadach, zakwaterowanie, 
obiadokolacja i nocleg.

2 DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd w wysoką część Bieszczadów i wyjście w góry. 
Dla bezpieczeństwa grupy, w spacerze będzie nam towarzyszył 
miejscowy licencjonowany przewodnik górski. Proponujemy 
wejście z Brzegów Górnych na Połoninę Wetlińską. Jest to jedna 
z najpopularniejszych tras w Bieszczadach, szczególnie polecana 
początkującym “kozicom górskim”. Wejście nie jest długie, a 
widoki na połoninach zapierają dech w piersiach. Spacer kończymy 
przy remontowanym aktualnie schronisku Chatka Puchatka na 
wysokości 1228 m n.p.m. (czas przejścia w obie strony ok. 4 h). W 
drugiej części dnia przejazd do Soliny, miejscowości wypoczynkowej, 
najbardziej znanej z największej w Polsce zapory wodnej. Dzięki 
zaporze powstało Jezioro Solińskie – największe w Polsce sztuczne 
jezioro, nazywane czasami “bieszczadzkim morzem”. Przejdziemy 
spacerem po górnej części zapory, gdzie z wysokości 82 metrów 
roztacza się wspaniały widok na okolicę. Powrót do ośrodka, 
obiadokolacja i nocleg.

3 DZIEŃ
Śniadanie. Na koniec pobytu w Bieszczadach mamy jeszcze dla Was 
2 szalone atrakcje. Pierwszą będzie przejażdżka Bieszczadzkimi 
Drezynami Rowerowymi! Siłą własnych mięśni będziecie 
podróżować po jednej z najpiękniejszych w Polsce linii kolejowych, 
która ma już prawie 150 lat. Drezyny są 4-osobowe, 2 osoby pedałują, 
a 2 odpoczywają, dopingując pedałujących i podziwiając widoki. 
Ale żeby na świecie była sprawiedliwość, w drodze powrotnej role 
się odwracają:) Później czeka na nas Szkolenie Zakapiora. Jest to 
zabawa typu team building, która pozwala wzmocnić i zbudować 
relacje między uczestnikami. Podzieleni na grupy, będziecie 
rywalizować w różnych „klimatycznych” konkurencjach, takich 
jak np. rzuty toporkami, strzelanie z łuku, wbijanie gwoździ na 
czas itp. Dobra zabawa i możliwość kreatywnego spożytkowania 
energii gwarantowana! Po dniu pełnym wrażeń przejazd powrotny, 
zakończenie wycieczki wieczorem.

Według Waszych potrzeb możemy zaproponować na ten dzień 
inne atrakcje z adrenaliną, np. paintball, zajęcia surwiwalowe, 
zajęcia linowe czy walkę na łuki. 

• transport autokarem z WC, klimatyzacją i TV
• 2 noclegi w pokojach 2-5 osobowych w 

pensjonatach, łazienka w każdym pokoju
• 2 śniadania
• 2 obiadokolacje
• opiekę pilota w czasie trwania wyjazdu
• opiekę licencjonowanego przewodnika w czasie 

wyprawy w góry
• opłaty drogowe i parkingowe
• podatek VAT
• ubezpieczenie NNW
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 

Fundusz Zwrotów 

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
orientacyjne ceny: spływ pontonowy (35 zł/os.), 
wejście do Bieszczadzkiego Parku Narodowego (4 zł/
os.), drezyny rowerowe (28 zł/os.), szkolenie zakapiora 
(30 zł/os.)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 502 923 854

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL

CENA 610 zł



BIESZCZADY NA MAXA 4 dni

CENA ZAWIERA

PROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1 DZIEŃ
Wyjazd wcześnie rano. Po drodze w Bieszczady zwiedzanie zamku w Łańcucie, jed-
nej z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Łańcut największy 
rozkwit i rozbudowę zawdzięcza znanym polskim rodzinom Lubomirskich i Poto-
ckich. Od 2005 roku cały kompleks pałacowo-parkowy jest pomnikiem historii. W 
zamku zwiedzimy wytwornie dekorowane wnętrza (m.in. salę balową, wielką jadal-
nię i salę kolumnową). Wyjdziemy również na zewnątrz, żeby przespacerować się 
po pięknych ogrodach, i zajrzeć do stajni i wozowni, z kolekcją zabytkowych pow-
ozów z Londynu, Wiednia i Paryża. Na koniec wejdziemy do dawnej zamkowej pal-
miarni, a obecnie storczykarni, w której prezentowane są najpiękniejsze okazy tych 
wyjątkowych kwiatów. Przejazd do ośrodka w okolicach Polańczyka w Bieszczad-
ach, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
2 DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd w wysoką część Bieszczadów i wyjście w góry. Dla bezpiec-
zeństwa grupy, w spacerze będzie nam towarzyszył miejscowy licencjonowany 
przewodnik górski. Proponujemy Wam kilka tras do wyboru, w zależności od wie-
ku uczestników i ich kondycji fizycznej. Przykładowe trasy (wspólnie możemy us-
talić jeszcze inne):
1. wejście z Brzegów Górnych na Połoninę Wetlińską (trasa łatwa). Jest to jedna 
z najpopularniejszych tras w Bieszczadach, szczególnie polecana początkującym 
“kozicom górskim”. Wejście nie jest długie, a widoki na połoninach zapierają dech 
w piersiach. Spacer kończymy przy remontowanym aktualnie schronisku Chatka 
Puchatka na wysokości 1228 m n.p.m. (czas przejścia w obie strony ok. 4 h)
2. wejście z Wołosatego na Tarnicę (trasa średnia). Tarnica to najwyższy szczyt pol-
skiej części Bieszczadów (1346 m n.p.m.), należący do “korony gór Polski”. Na szczy-
cie znajduje się krzyż upamiętniający pobyt na nim Karola Wojtyły. Z góry rozpości-
era się wyjątkowy widok na Bieszczady, a w pogodne dni można dostrzec nawet 
szczyty Tatr (czas przejścia w obie strony ok. 4,5 h)
3. wejście z Wołosatego na Tarnicę, i dalej pętla przez szczyty Halicz i Rozsypaniec, 
powrót do Wołosatego (trasa trudna). Jest to jeden z najlepszych widokowo frag-
mentów szlaków w Bieszczadach, legendarny końcowy odcinek głównego czer-
wonego szlaku beskidzkiego. Przez kilka godzin idzie się po grani powyżej pozi-
omu lasu, więc widoki i przeżycia są wyjątkowe. Trasa całodzienna dla bardziej 
ambitnych i chcących mocnej poczuć klimat Bieszczadów (czas przejścia pętli ok. 
8 h).
Dla grup wybierających na ten dzień jedną z krótszych tras, w drugiej części dnia 
przejazd w okolice miejscowości Muczne. Wizyta w pokazowej zagrodzie bieszcza-
dzkich żubrów. Zagroda ma powierzchnię 7 ha, i w warunkach zbliżonych do natu-
ralnych, będziemy mieli okazję podziwiać te wyjątkowe i majestatyczne zwierzęta. 
Powrót do ośrodka, obiadokolacja i nocleg.
3 DZIEŃ
Śniadanie. Na dzisiaj przygotowaliśmy dla Was 2 szalone atrakcje. Pierwszą będzie 
przejażdżka Bieszczadzkimi Drezynami Rowerowymi! Siłą własnych mięśni będzie-
cie podróżować po jednej z najpiękniejszych w Polsce linii kolejowych, która ma już 
prawie 150 lat. Drezyny są 4-osobowe, 2 osoby pedałują, a 2 odpoczywają, dopin-
gując pedałujących i podziwiając widoki. Ale żeby na świecie była sprawiedliwość, 
w drodze powrotnej role się odwracają:) Później czeka na nas Szkolenie Zakapiora. 
Jest to zabawa typu team building, która pozwala wzmocnić i zbudować relacje 
między uczestnikami. Podzieleni na grupy, będziecie rywalizować w różnych „kli-
matycznych” konkurencjach, takich jak np. rzuty toporkami, strzelanie z łuku, wbi-
janie gwoździ na czas itp. Dobra zabawa i możliwość kreatywnego spożytkowania 
energii gwarantowana! Po dniu pełnym wrażeń powrót do ośrodka, obiadokolacja 
i nocleg.
Według Waszych potrzeb możemy zaproponować na ten dzień inne atrakcje z 
adrenaliną, np. paintball, zajęcia surwiwalowe, zajęcia linowe czy walkę na łuki. 
4 DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Soliny, miejscowości wypoczynkowej, najbardziej znanej z 
największej w Polsce zapory wodnej. Dzięki zaporze powstało Jezioro Solińskie – 
największe w Polsce sztuczne jezioro, nazywane czasami “bieszczadzkim morzem”. 
Przejdziemy spacerem po górnej części zapory, gdzie z wysokości 82 metrów roz-
tacza się wspaniały widok na okolicę. Przejazd do Sanoka położonego w dolinie 
rzeki San. Wizyta w Muzeum Budownictwa Ludowego – największym skansenie 
w kraju, zajmującym 38 ha powierzchni i posiadający około 30 tysięcy eksponatów. 
Odtworzono tutaj typowy układ wsi tych terenów, a większość budynków to ory-
ginalne budowle przeniesione na teren muzeum z okolicznych wsi. Dzięki temu 
muzeum stara się odtworzyć klimat dawnych Bieszczadów, często już nieistnie-
jących. Pobyt w muzeum przybliża historię i dziedzictwo grup etnicznych takich 
jak: Bojkowie, Dolinianie, Łemkowie i Pogórzanie.  Przejazd powrotny, zakończenie 
wycieczki wieczorem.

• transport autokarem z WC, klimatyzacją i TV
• 3 noclegi w pokojach 2-5 osobowych w 

pensjonatach, łazienka w każdym pokoju
• 3 śniadania
• 3 obiadokolacje
• opiekę pilota w czasie trwania wyjazdu
• opiekę licencjonowanego przewodnika w czasie 

wyprawy w góry
• opłaty drogowe i parkingowe
• podatek VAT
• ubezpieczenie NNW
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 

Fundusz Zwrotów

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
orientacyjne ceny: zamek Łańcut (26 zł/os.), wejście 
do Bieszczadzkiego Parku Narodowego (4 zł/os.), 
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 
(15 zł/os.), drezyny rowerowe (28 zł/os.), szkolenie 
zakapiora (30 zł/os.). 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 502 923 854

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL

CENA 770 zł



BIESZCZADY – ŁAŃCUT – SANOK 3 dni

CENA ZAWIERA

PROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1 DZIEŃ
Wyjazd wcześnie rano. Po drodze w Bieszczady zwiedzanie zamku w Łań-
cucie, jednej z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. 
Łańcut największy rozkwit i rozbudowę zawdzięcza znanym polskim rodz-
inom Lubomirskich i Potockich. Od 2005 roku cały kompleks pałacowo-
parkowy jest pomnikiem historii. W zamku zwiedzimy wytwornie deko-
rowane wnętrza (m.in. salę balową, wielką jadalnię i salę kolumnową). 
Wyjdziemy również na zewnątrz, żeby przespacerować się po pięknych 
ogrodach, i zajrzeć do stajni i wozowni, z kolekcją zabytkowych powozów 
z Londynu, Wiednia i Paryża. Na koniec wejdziemy do dawnej zamkowej 
palmiarni, a obecnie storczykarni, w której prezentowane są najpięknie-
jsze okazy tych wyjątkowych kwiatów. Przejazd do ośrodka w okolicach 
Polańczyka w Bieszczadach, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
2 DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd w wysoką część Bieszczadów i wyjście w góry. Dla 
bezpieczeństwa grupy, w spacerze będzie nam towarzyszył miejscowy li-
cencjonowany przewodnik górski. Proponujemy Wam kilka tras do wybo-
ru, w zależności od wieku uczestników i ich kondycji fizycznej. Przykład-
owe trasy (wspólnie możemy ustalić jeszcze inne):
1. wejście z Brzegów Górnych na Połoninę Wetlińską (trasa łatwa). Jest to 
jedna z najpopularniejszych tras w Bieszczadach, szczególnie polecana 
początkującym “kozicom górskim”. Wejście nie jest długie, a widoki na 
połoninach zapierają dech w piersiach. Spacer kończymy przy remon-
towanym aktualnie schronisku Chatka Puchatka na wysokości 1228 m 
n.p.m. (czas przejścia w obie strony ok. 4 h)
2. wejście z Wołosatego na Tarnicę (trasa średnia). Tarnica to najwyższy 
szczyt polskiej części Bieszczadów (1346 m n.p.m.), należący do “korony 
gór Polski”. Na szczycie znajduje się krzyż upamiętniający pobyt na nim 
Karola Wojtyły. Z góry rozpościera się wyjątkowy widok na Bieszczady, a 
w pogodne dni można dostrzec nawet szczyty Tatr (czas przejścia w obie 
strony ok. 4,5 h)
3. wejście z Wołosatego na Tarnicę, i dalej pętla przez szczyty Halicz i 
Rozsypaniec, powrót do Wołosatego (trasa trudna). Jest to jeden z na-
jlepszych widokowo fragmentów szlaków w Bieszczadach, legendarny 
końcowy odcinek głównego czerwonego szlaku beskidzkiego. Przez kilka 
godzin idzie się po grani powyżej poziomu lasu, więc widoki i przeżycia są 
wyjątkowe. Trasa całodzienna dla bardziej ambitnych i chcących mocnej 
poczuć klimat Bieszczadów (czas przejścia pętli ok. 8 h).
Dla grup wybierających na ten dzień jedną z krótszych tras, w drugiej 
części dnia przejazd w okolice miejscowości Muczne. Wizyta w poka-
zowej zagrodzie bieszczadzkich żubrów. Zagroda ma powierzchnię 7 ha, 
i w warunkach zbliżonych do naturalnych, będziemy mieli okazję podzi-
wiać te wyjątkowe i majestatyczne zwierzęta. Przejazd do ośrodka, obi-
adokolacja i nocleg.
3 DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Soliny, miejscowości wypoczynkowej, najbardziej 
znanej z największej w Polsce zapory wodnej. Dzięki zaporze powstało 
Jezioro Solińskie – największe w Polsce sztuczne jezioro, nazywane 
czasami “bieszczadzkim morzem”. Przejdziemy spacerem po górnej 
części zapory, gdzie z wysokości 82 metrów roztacza się wspaniały widok 
na okolicę. Przejazd do Sanoka położonego w dolinie rzeki San. Wizyta w 
Muzeum Budownictwa Ludowego – największym skansenie w kraju, za-
jmującym 38 ha powierzchni i posiadający około 30 tysięcy eksponatów. 
Odtworzono tutaj typowy układ wsi tych terenów, a większość budynków 
to oryginalne budowle przeniesione na teren muzeum z okolicznych wsi. 
Dzięki temu muzeum stara się odtworzyć klimat dawnych Bieszczadów, 
często już nieistniejących. Pobyt w muzeum przybliża historię i dzied-
zictwo grup etnicznych takich jak: Bojkowie, Dolinianie, Łemkowie i Po-
górzanie.  Przejazd powrotny, zakończenie wycieczki wieczorem.

• transport autokarem z WC, klimatyzacją i TV
• 2 noclegi w pokojach 2-5 osobowych w 

pensjonatach, łazienka w każdym pokoju
• 2 śniadania
• 2 obiadokolacje
• opiekę pilota w czasie trwania wyjazdu
• opiekę licencjonowanego przewodnika w czasie 

wyprawy w góry
• opłaty drogowe i parkingowe
• podatek VAT
• ubezpieczenie NNW
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 

Fundusz Zwrotów

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
orientacyjne ceny: zamek Łańcut (26 zł/os.), wejście 
do Bieszczadzkiego Parku Narodowego (4 zł/os.), 
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (15 zł/
os.).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 502 923 854

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL

CENA 600 zł



ENERGYLANDIA 1 dzień

CENA ZAWIERA

PROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1 DZIEŃ
Wyjazd wcześnie rano, przejazd do miejscowości Zator, po 
drodze krótkie przystanki. Całodzienna zabawa w największym w 
Polsce Parku Rozrywki Energylandia. Park znajduje się w połowie 
drogi między Katowicami i Krakowem i oferuje kilkadziesiąt 
różnych atrakcji. Teren Energylandii podzielony został na 4 strefy. 
Bajkolandia to kraina dla najmłodszych, z karuzelami, autkami 
i bohaterami ulubionych dziecięcych bajek. Strefa familijna to 
atrakcje przewidziane dla całych rodzin. Znajdują się tutaj zarówno 
roller coastery, jak i kilka atrakcji wodnych. Strefa Ekstremalna 
przeznaczona jest dla gości nie znających strachu! Najszybsze 
rollercoastery w parku, ogromne wahadła oraz ramię Space 
Boostera zapewnią Wam niespotykany skok adrenaliny. Ostatnia 
strefa to Water Park (sezonowo), teren stylizowany na tropikalną 
wyspę, z 3 basenami i mnóstwem atrakcji. Całość pilnowana jest 
przez wykwalifikowanych ratowników, pozwalając na spokojny 
wypoczynek i dobrą zabawę. Oprócz tego na terenie parku 
znajdziemy kilka restauracji, sklepy z pamiątkami, kino, 4 sceny 
widowiskowe i miejsce z grami i zabawami interaktywnymi. W 
czasie pobytu w parku możliwość zorganizowania wspólnego 
posiłku dla grupy.
Po całodziennej zabawie powrót do szkoły około północy.

• przejazd autokarem z WC, video i klimatyzacją na 
trasie szkoła-Energylandia-szkoła

• opiekę pilota podczas całego wyjazdu
• ubezpieczenie NNW
• opłaty drogowe i parkingowe

• biletu wejściowego do Energylandii, ceny dla grup 
szkolnych (obowiązują od poniedziałku do piątku): 
69 zł/os. – klasy 1-6 szkoły podstawowej; 79 zł/os. 
– klasy 7-8 szkoły podstawowej; 109 zł/os. – szkoły 
ponadpodstawowe i studenci. W cenie wszystkich 
biletów szkolnych zestaw frytki + napój gratis.

• posiłków dla grupy, możliwość zorganizowania 
obiadu na terenie parku w cenie 19,50-27,50 zł od 
osoby. W przypadku chęci zorganizowania takiego 
wyjazdu dla grupy dorosłych prosimy o kontakt z 
biurem.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 502 923 854

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL

CENA 185 zł



KOTLINA KŁODZKA + KOPALNIA 
ZŁOTA + WROCŁAW 3 dni

CENA ZAWIERA

PROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1 DZIEŃ
Wyjazd wcześnie rano i przejazd do Kopalni Złota w Złotym Stoku. 
Kopalnię zwiedzimy podziemną trasą turystyczną – zobaczymy m.in. 
sztolnię Gertruda, chodnik śmierci oraz podziemny wodospad. W 
czasie spaceru przewodnik opowie nam o tym jak dawniej wyglądała 
praca górników i o narzędziach jakimi się posługiwali. Wejdziemy 
również do dawnego laboratorium, w którym wytapiano złoto, oraz 
do skarbca pełnego tego cennego kruszcu. Przed wejściem do skar-
bca przewodnik przypomni o dawniej stosowanych okrutnych ka-
rach dla górników, którzy próbowali ukraść wydobywane złoto, tak na 
wszelki wypadek, gdyby ktoś wpadł na pomysł, żeby “pożyczyć” sobie 
jakiś eksponat ze skarbca:) Następnym punktem wycieczki będzie 
wizyta w Średniowiecznej Osadzie Górniczej, gdzie wszystkie obiek-
ty zostały stworzone w skali jeden do jednego, dzięki czemu moż-
na na chwilę cofnąć się w czasie o kilka epok. Sami będziecie mieli 
okazję spróbować jak te maszyny działały, wspólnie wykonując część 
dawnych górniczych prac. Wyjątkową atrakcją jest możliwość odby-
cia przejażdżkę “czołgiem” Leonarda da Vinci. Po intensywnym dniu 
przejazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
2 DZIEŃ
Śniadanie. Dzisiaj pora na całodzienną górską wycieczkę, więc 
ruszamy w kierunku Gór Stołowych. Nie są to góry wysokie, nie mu-
sicie się więc bać stromych, ani długich i męczących podejść. Wręcz 
przeciwnie, góry te ze względu na swoją wyjątkową budowę geolog-
iczną są “płaskie jak stół”, stąd zresztą ich nazwa. Jednocześnie oferują 
wyjątkowe widoki, więc są świetnym wyborem na początek górskiej 
przygody. Najpierw przejdziemy przez malowniczy, naturalny labirynt 
Błędnych Skał, w którym kręcono niektóre sceny z filmu “Opowieś-
ci z Narnii”. Z miejscowym przewodnikiem będziemy wędrować 
przez szczeliny i zakamarki, pośród wysokich i niskich form skalnych 
o różnych ciekawych nazwach, takich jak „Skalne Siodło”, „Labirynt”, 
„Kurza Stopka”, „Tunel” czy „Wielka Sala”. Później chwila odpoczynku i 
wejście na Szczeliniec Wielki, najwyższy szczyt Gór Stołowych (919 m 
n.p.m.). W trakcie wspinaczki zobaczymy kolejne skały o nietypowych 
kształtach, m.in. „Kwokę”,  „Małpoluda”, „Wielbłąda”, „Głowę Księżnicz-
ki Emilki” oraz „Słonia”. Później powrót do ośrodka na obiadokolację i 
nocleg.
3 DZIEŃ
Śniadanie. Po drodze do Wrocławia krótki przystanek w głównym 
mieście Kotliny Kłodzkiej, czyli urokliwym Kłodzku. Miasto nazywane 
jest czasami “małą Pragą”. W trakcie krótkiego zwiedzania przespac-
erujemy się w okolicach Starego Miasta z pięknym ratuszem i prze-
jdziemy przez urokliwy gotycki most św. Jana, który łączy ze sobą 
Wyspę Piasek i staromiejską część Kłodzka. Przejdziemy też w okoli-
cach największej atrakcji Kłodzka, czyli Twierdzy Kłodzko, gdzie krótko 
opowiemy o historii tej jednej z największych budowli warownych w 
Polsce. Przejazd do Wrocławia, miasta będącego stolicą województ-
wa dolnośląskiego, gdzie historia, rozrywka i nauka przeplatają się ze 
sobą. Przekonamy się o tym na własnej skórze! Na początek spacer po 
wrocławskiej Starówce z przewodnikiem “krasnalim szlakiem”. W trak-
cie wędrówki zobaczymy oczywiście wrocławskie krasnale, których z 
roku na rok przybywa, a pomiędzy nimi również najważniejsze zabytki 
miasta – m.in.: Ratusz, pręgierz, pomnik Aleksandra Fredry, Plac Sol-
ny czy kamienice Jaś i Małgosia. Nie zapomnimy również o Ostrowie 
Tumskim, najstarszej części miasta z gotycką Archikatedrą św. Jana 
Chrzciciela, dawnym zamkiem Piastów Śląskich i Mostem Tumskim. 
Przejazd powrotny i zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych. 

• transport autokarem z WC, klimatyzacją i TV
• 2 noclegi w pokojach 2-5 osobowych w 

pensjonatach, łazienka w każdym pokoju
• 2 śniadania
• 2 obiadokolacje
• opiekę pilota w czasie trwania wyjazdu
• usługę licencjonowanego przewodnika górskiego 

w czasie wycieczki na Błędne Skały i Szczeliniec
• opłaty drogowe i parkingowe
• usługę przewodnika po Wrocławiu
• podatek VAT
• ubezpieczenie NNW
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 

Fundusz Zwrotów

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
orientacyjne ceny: kopalnia Złota + Osada Górnicza 
(37 zł/os.), wejście na Szczeliniec i Błędne Skały (12 
zł/os. za oba).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 502 923 854

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL

CENA 480 zł



KOTLINA KŁODZKA + KOPALNIA 
ZŁOTA + ZAMEK KSIĄŻ 3 dni

CENA ZAWIERA

PROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1 DZIEŃ
Wyjazd wcześnie rano i przejazd do Kopalni Złota w Złotym Stoku. Kopal-
nię zwiedzimy podziemną trasą turystyczną – zobaczymy m.in. sztolnię 
Gertruda, chodnik śmierci oraz podziemny wodospad. W czasie spaceru 
przewodnik opowie nam o tym jak dawniej wyglądała praca górników 
i o narzędziach jakimi się posługiwali. Wejdziemy również do dawnego 
laboratorium, w którym wytapiano złoto, oraz do skarbca pełnego tego 
cennego kruszcu. Przed wejściem do skarbca przewodnik przypomni o 
dawniej stosowanych okrutnych karach dla górników, którzy próbowa-
li ukraść wydobywane złoto, tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś wpadł 
na pomysł, żeby “pożyczyć” sobie jakiś eksponat ze skarbca:) Następnym 
punktem wycieczki będzie wizyta w Średniowiecznej Osadzie Górniczej, 
gdzie wszystkie obiekty zostały stworzone w skali jeden do jednego, dzięki 
czemu można na chwilę cofnąć się w czasie o kilka epok. Sami będzie-
cie mieli okazję spróbować jak te maszyny działały, wspólnie wykonując 
część dawnych górniczych prac. Wyjątkową atrakcją jest możliwość od-
bycia przejażdżkę “czołgiem” Leonarda da Vinci. Po intensywnym dniu 
przejazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
2 DZIEŃ
Śniadanie. Dzisiaj pora na całodzienną górską wycieczkę, więc ruszamy w 
kierunku Gór Stołowych. Nie są to góry wysokie, nie musicie się więc bać 
stromych, ani długich i męczących podejść. Wręcz przeciwnie, góry te ze 
względu na swoją wyjątkową budowę geologiczną są “płaskie jak stół”, 
stąd zresztą ich nazwa. Jednocześnie oferują wyjątkowe widoki, więc są 
świetnym wyborem na początek górskiej przygody. Najpierw przejdziemy 
przez malowniczy, naturalny labirynt Błędnych Skał, w którym kręcono 
niektóre sceny z filmu “Opowieści z Narnii”. Z miejscowym przewodniki-
em będziemy wędrować przez szczeliny i zakamarki, pośród wysokich i 
niskich form skalnych o różnych ciekawych nazwach, takich jak „Skalne 
Siodło”, „Labirynt”, „Kurza Stopka”, „Tunel” czy „Wielka Sala”. Później 
chwila odpoczynku i wejście na Szczeliniec Wielki, najwyższy szczyt Gór 
Stołowych (919 m n.p.m.). W trakcie wspinaczki zobaczymy kolejne skały o 
nietypowych kształtach, m.in. „Kwokę”,  „Małpoluda”, „Wielbłąda”, „Głowę 
Księżniczki Emilki” oraz „Słonia”. Później powrót do ośrodka na obiadokol-
ację i nocleg.
3 DZIEŃ
Śniadanie. Jadąc w kierunku Książa, krótki przystanek w głównym mieście 
Kotliny Kłodzkiej, czyli urokliwym Kłodzku. Miasto nazywane jest czasami 
“małą Pragą”. W trakcie krótkiego zwiedzania przespacerujemy się w 
okolicach Starego Miasta z pięknym ratuszem i przejdziemy przez urokli-
wy gotycki most św. Jana, który łączy ze sobą Wyspę Piasek i staromiejską 
część Kłodzka. Przejdziemy też w okolicach największej atrakcji Kłodz-
ka, czyli Twierdzy Kłodzko, gdzie krótko opowiemy o historii tej jednej z 
największych budowli warownych w Polsce. Dalszy przejazd i wizyta w 
monumentalnym Zamku Książ, trzecim co do wielkości zamku w Polsce, 
i jednej z największych atrakcji Dolnego Śląska. Przewodnik po zamku 
przybliży nam jego historię, ale bardziej niż na datach, w zwiedzaniu 
skupimy się na ciekawostkach związanych z tą potężną budowlą. A tych 
jest bez liku, ponieważ godzinami można opowiadać o losach właścicie-
li Książa, czyli rodzinie von Hochberg (byli właścicielami aż do początku 
II Wojny Światowej), czy o najsłynniejszej przedstawicielce rodziny, czyli 
księżnej Daisy. Dalsze opowieści snuć można o ponad 400 pomieszcze-
niach w zamku, w tym o części zamku przebudowanej przez nazistów 
w ramach realizowanego w Książu tajemniczego projektu hitlerowskich 
Niemiec pod kryptonimem „Riese” („Olbrzym”). Dopełnieniem wizyty na 
zamku jest spacer po otaczających go tarasach i ogrodach, więc z pewn-
ością czas poświęcony na wizytę w Książu pozostanie na długo w pamięci 
zwiedzających. Przejazd powrotny i zakończenie wycieczki wieczorem.

• transport autokarem z WC, klimatyzacją i TV
• 2 noclegi w pokojach 2-5 osobowych w 

pensjonatach, łazienka w każdym pokoju
• 2 śniadania
• 2 obiadokolacje
• opiekę pilota w czasie trwania wyjazdu
• usługę licencjonowanego przewodnika górskiego 

w czasie wycieczki na Błędne Skały i Szczeliniec
• opłaty drogowe i parkingowe
• podatek VAT
• ubezpieczenie NNW
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 

Fundusz Zwrotów

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
orientacyjne ceny: kopalnia Złota + Osada Górnicza 
(37 zł/os.), wejście na Szczeliniec i Błędne Skały (12 
zł/os. za oba), Zamek Książ (ok. 31 zł/os.)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 502 923 854

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL

CENA 480 zł



HITY KOTLINY KŁODZKIEJ 3 dni

CENA ZAWIERA

PROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1 DZIEŃ
Wyjazd wcześnie rano. Pierwsze atrakcje czekają na nas w głównym mieś-
cie Kotliny Kłodzkiej, czyli urokliwym Kłodzku. Miasto nazywane jest czasami 
“małą Pragą”. W trakcie krótkiego zwiedzania przespacerujemy się w okoli-
cach Starego Miasta z pięknym ratuszem i przejdziemy przez urokliwy gotycki 
most św. Jana, który łączy ze sobą Wyspę Piasek i staromiejską część Kłodzka. 
Wejdziemy też do środka Twierdzy Kłodzko, największej atrakcji miasta, gdzie 
pełni pasji przewodnicy przybliżą nam historię tego ogromnego obiektu. Twi-
erdza to dziesiątki kilometrów korytarzy, ale my skupimy się na zwiedzaniu 
części nazywanej korytarzami kontrminowymi, gdzie z łatwością w wyobraźni 
można przenieść się do XVIII wieku. Korytarze mają w najniższym miejscu tylko 
90 cm wysokości, trzeba się więc będzie trochę nagimnastykować, żeby z tego 
XVIII wieku powrócić. Później przejazd do  Wambierzyc, małej wsi w powiecie 
kłodzkim, nazywanej czasami “śląską Jerozolimą”. Jest to wyjątkowa w skali kra-
ju wieś, na środku której niespodziewanie wyrasta ogromna barokowa bazylika 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, z monumentalnymi i symbolicznymi 
56 schodami prowadzącymi do wejścia. Kolejnym punktem koniecznie do zo-
baczenia w Wambierzycach jest Kalwaria, w skład której wchodzą m.in.: kaplicz-
ki, bogaty zespół ikonograficzny, droga krzyżowa oraz kilkanaście zabytkowych 
bram. Żeby oddać specyfikę tej miejscowości, warto wspomnieć, że strumień 
przez nią przepływający nazywa się Cedron, a okoliczne wzgórza Tabor, Syjon 
czy Horeb, klimat całej wsi jest więc unikalny. Przejazd do ośrodka noclegowego, 
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
2 DZIEŃ
Śniadanie. Dzisiaj pora na całodzienną górską wycieczkę, więc ruszamy w ki-
erunku Gór Stołowych. Nie są to góry wysokie, nie musicie się więc bać stromych, 
ani długich i męczących podejść. Wręcz przeciwnie, góry te ze względu na swoją 
wyjątkową budowę geologiczną są “płaskie jak stół”, stąd zresztą ich nazwa. Jed-
nocześnie oferują wyjątkowe widoki, więc są świetnym wyborem na początek 
górskiej przygody. Najpierw przejdziemy przez malowniczy, naturalny labirynt 
Błędnych Skał, w którym kręcono niektóre sceny z filmu “Opowieści z Narnii”. 
Z miejscowym przewodnikiem będziemy wędrować przez szczeliny i zakamar-
ki, pośród wysokich i niskich form skalnych o różnych ciekawych nazwach, ta-
kich jak „Skalne Siodło”, „Labirynt”, „Kurza Stopka”, „Tunel” czy „Wielka Sala”. 
Później chwila odpoczynku i wejście na Szczeliniec Wielki, najwyższy szczyt Gór 
Stołowych (919 m n.p.m.). W trakcie wspinaczki zobaczymy kolejne skały o niety-
powych kształtach, m.in. „Kwokę”,  „Małpoluda”, „Wielbłąda”, „Głowę Księżniczki 
Emilki” oraz „Słonia”. Później powrót do ośrodka na obiadokolację i nocleg.
3 DZIEŃ
Śniadanie. Ten dzień zaczniemy od spaceru po jednej z miejscowości uzdrow-
iskowych Kotliny Kłodzkiej (w zależności o miejsca noclegu będzie to Kudo-
wa-Zdrój, Duszniki-Zdrój lub Polanica-Zdrój), przejdziemy przez park zdrojowy 
i zatrzymamy się w pijalni wód mineralnych, gdzie za niewielką opłatą można 
skosztować smaku miejscowych leczniczych wód. Później pora na trochę roz-
rywki, odwiedzimy więc Minieuroland pod Kłodzkiem – park miniatur, gdzie już 
nie palcem po mapie, a stopami po ziemi można zobaczyć w pomniejszeniu 
najsłynniejsze budowle ziemi kłodzkiej, Dolnego Śląska i wybranych państw Eu-
ropy. Właściciele tego miejsca zadbali nie tylko o odpowiednie odwzorowanie 
architektury, ale też o piękną przyrodę, która wypełnia cały park. Dzięki temu 
spacer po nim to wyjątkowa uczta dla zmysłów. Wśród zabytków znajduje się tu 
m.in.: wieża Eiffla, Statua Wolności, Łuk Triumfalny, drezdeński Zespół Pałacowy 
Zwinger, Krzywa Wieża z Pizy, rzymska Fontanna Di Trevi, Brama Brandenburs-
ka, praski Ratusz Staromiejski, londyński Big Ben, Uniwersytet Wrocławski, Zam-
ek Książ, wrocławski Ratusz, makieta Twierdzy Kłodzkiej  oraz kłodzkie kamien-
iczki na rynku. Przestrzeń parku jest idealnym miejscem zabawy i wypoczynku, 
gdzie wśród przepięknej przyrody czas płynie beztrosko. Na koniec  przejazd do 
Kopalni Złota w Złotym Stoku. Kopalnię zwiedzimy podziemną trasą turystyczną 
– zobaczymy m.in. sztolnię Gertruda, chodnik śmierci oraz podziemny wo-
dospad. W czasie spaceru przewodnik opowie nam o tym jak dawniej wyglądała 
praca górników i o narzędziach jakimi się posługiwali. Wejdziemy również do 
dawnego laboratorium, w którym wytapiano złoto, oraz do skarbca pełnego 
tego cennego kruszcu. Przed wejściem do skarbca przewodnik przypomni o 
dawniej stosowanych okrutnych karach dla górników, którzy próbowali ukraść 
wydobywane złoto, tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś wpadł na pomysł, żeby 
“pożyczyć” sobie jakiś eksponat ze skarbca:) Przejazd powrotny, zakończenie wy-
cieczki wieczorem.

• transport autokarem z WC, klimatyzacją i TV
• 2 noclegi w pokojach 2-5 osobowych w 

pensjonatach, łazienka w każdym pokoju
• 2 śniadania
• 2 obiadokolacje
• opiekę pilota w czasie trwania wyjazdu
• opłaty drogowe i parkingowe
• usługę licencjonowanego przewodnika górskiego 

w czasie wycieczki na Błędne Skały i Szczeliniec
• podatek VAT
• ubezpieczenie NNW
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 

Fundusz Pomocowy

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
orientacyjne ceny: Twierdza Kłodzko (20 zł/os.), 
wejście na Szczeliniec i Błędne Skały (12 zł/os. za 
oba), Minieuroland (19 zł/os.), Kopalnia Złota (27 zł/
os.)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 502 923 854

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL

CENA 480 zł



KOTLINA KŁODZKA + KOPALNIA 
ZŁOTA + WROCŁAW 4 dni

CENA ZAWIERA

PROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1 DZIEŃ
Wyjazd wcześnie rano. Pierwsze atrakcje czekają na nas w głównym mieście Kotliny 
Kłodzkiej, czyli urokliwym Kłodzku. Miasto nazywane jest czasami “małą Pragą”. W 
trakcie krótkiego zwiedzania przespacerujemy się w okolicach Starego Miasta z pięk-
nym ratuszem i przejdziemy przez urokliwy gotycki most św. Jana, który łączy ze sobą 
Wyspę Piasek i staromiejską część Kłodzka. Wejdziemy też do środka Twierdzy Kłodz-
ko, największej atrakcji miasta, gdzie pełni pasji przewodnicy przybliżą nam historię 
tego ogromnego obiektu. Twierdza to dziesiątki kilometrów korytarzy, ale my skupimy 
się na zwiedzaniu części nazywanej korytarzami kontrminowymi, gdzie z łatwością w 
wyobraźni można przenieść się do XVIII wieku. Korytarze mają w najniższym miejscu 
tylko 90 cm wysokości, trzeba się więc będzie trochę nagimnastykować, żeby z tego 
XVIII wieku powrócić. Później przejazd do  Wambierzyc, małej wsi w powiecie kłodz-
kim, nazywanej czasami “śląską Jerozolimą”. Jest to wyjątkowa w skali kraju wieś, na 
środku której niespodziewanie wyrasta ogromna barokowa bazylika Nawiedzenia Na-
jświętszej Maryi Panny, z monumentalnymi i symbolicznymi 56 schodami prowadzą-
cymi do wejścia. Kolejnym punktem koniecznie do zobaczenia w Wambierzycach jest 
Kalwaria, w skład której wchodzą m.in.: kapliczki, bogaty zespół ikonograficzny, droga 
krzyżowa oraz kilkanaście zabytkowych bram. Żeby oddać specyfikę tej miejscowości, 
warto wspomnieć, że strumień przez nią przepływający nazywa się Cedron, a okoliczne 
wzgórza Tabor, Syjon czy Horeb, klimat całej wsi jest więc unikalny. Przejazd do ośrodka 
noclegowego, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
2 DZIEŃ
Śniadanie. Dzisiaj pora na całodzienną górską wycieczkę, więc ruszamy w kierunku Gór 
Stołowych. Nie są to góry wysokie, nie musicie się więc bać stromych, ani długich i 
męczących podejść. Wręcz przeciwnie, góry te ze względu na swoją wyjątkową bu-
dowę geologiczną są “płaskie jak stół”, stąd zresztą ich nazwa. Jednocześnie oferują wy-
jątkowe widoki, więc są świetnym wyborem na początek górskiej przygody. Najpierw 
przejdziemy przez malowniczy, naturalny labirynt Błędnych Skał, w którym kręcono 
niektóre sceny z filmu “Opowieści z Narnii”. Z miejscowym przewodnikiem będzie-
my wędrować przez szczeliny i zakamarki, pośród wysokich i niskich form skalnych 
o różnych ciekawych nazwach, takich jak „Skalne Siodło”, „Labirynt”, „Kurza Stopka”, 
„Tunel” czy „Wielka Sala”. Później chwila odpoczynku i wejście na Szczeliniec Wielki, 
najwyższy szczyt Gór Stołowych (919 m n.p.m.). W trakcie wspinaczki zobaczymy kole-
jne skały o nietypowych kształtach, m.in. „Kwokę”,  „Małpoluda”, „Wielbłąda”, „Głowę 
Księżniczki Emilki” oraz „Słonia”. Później powrót do ośrodka na obiadokolację i nocleg.
3 DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Kopalni Złota w Złotym Stoku. Kopalnię zwiedzimy podziemną 
trasą turystyczną – zobaczymy m.in. sztolnię Gertruda, chodnik śmierci oraz podziem-
ny wodospad. W czasie spaceru przewodnik opowie nam o tym jak dawniej wyglądała 
praca górników i o narzędziach jakimi się posługiwali. Wejdziemy również do dawne-
go laboratorium, w którym wytapiano złoto, oraz do skarbca pełnego tego cennego 
kruszcu. Przed wejściem do skarbca przewodnik przypomni o dawniej stosowanych 
okrutnych karach dla górników, którzy próbowali ukraść wydobywane złoto, tak na 
wszelki wypadek, gdyby ktoś wpadł na pomysł, żeby “pożyczyć” sobie jakiś eksponat 
ze skarbca:) Następnym punktem wycieczki będzie wizyta w Średniowiecznej Osadzie 
Górniczej, gdzie wszystkie obiekty zostały stworzone w skali jeden do jednego, dzięki 
czemu można na chwilę cofnąć się w czasie o kilka epok. Sami będziecie mieli oka-
zję spróbować jak te maszyny działały, wspólnie wykonując część dawnych górniczych 
prac. Wyjątkową atrakcją jest możliwość odbycia przejażdżkę “czołgiem” Leonarda da 
Vinci. W drugiej części dnia czeka na nas Minieuroland pod Kłodzkiem – park miniatur, 
gdzie już nie palcem po mapie, a stopami po ziemi można zobaczyć w pomniejszeniu 
najsłynniejsze budowle ziemi kłodzkiej, Dolnego Śląska i wybranych państw Europy. 
Właściciele tego miejsca zadbali nie tylko o odpowiednie odwzorowanie architek-
tury, ale też o piękną przyrodę, która wypełnia cały park. Dzięki temu spacer po nim 
to wyjątkowa uczta dla zmysłów. Wśród zabytków znajduje się tu m.in.: wieża Eiffla, 
Statua Wolności, Łuk Triumfalny, drezdeński Zespół Pałacowy Zwinger, Krzywa Wieża 
z Pizy, rzymska Fontanna Di Trevi, Brama Brandenburska, praski Ratusz Staromiejski, 
londyński Big Ben, Uniwersytet Wrocławski, Zamek Książ, wrocławski Ratusz, makieta 
Twierdzy Kłodzkiej  oraz kłodzkie kamieniczki na rynku. Przestrzeń parku jest idealnym 
miejscem zabawy i wypoczynku, gdzie wśród przepięknej przyrody czas płynie bez-
trosko. Później powrót do ośrodka na obiadokolację i nocleg.
4 DZIEŃ
Śniadanie. Ten dzień zaczniemy od spaceru po Kudowie-Zdroju – jednej z najbardziej 
znanych miejscowości uzdrowiskowych w Polsce. Zobaczymy najciekawsze miejs-
ca w Kudowie, między innymi park zdrojowy istniejący od XVIII stulecia, gdzie wśród 
parkowych alejek spotkać można egzotyczne rośliny: agawy, kaktusy i opuncje, a w 
sezonie letnim nawet palmy. Następnie dotrzemy do pijalni wód mineralnych, gdzie 
chętni będą mogli spróbować, jak taka woda smakuje (za niewielką opłatą), a smaku-
je “wyjątkowo”. Następnym etapem wycieczki będzie zwiedzanie Kaplicy Czaszek w 
Czermnej. Barokowa fasada kaplicy skrywa wnętrze powstałe z kilkudziesięciu tysięcy 
ludzkich kości. Po wizycie w tym poruszającym miejscu czeka nas lekcja muzealna i sa-

• transport autokarem z WC, klimatyzacją i TV
• 3 noclegi w pokojach 2-5 osobowych w 

pensjonatach, łazienka w każdym pokoju
• 3 śniadania
• 3 obiadokolacje
• opiekę pilota w czasie trwania wyjazdu
• opłaty drogowe i parkingowe
• usługę licencjonowanego przewodnika górskiego 

w czasie wycieczki na Błędne Skały i Szczeliniec
• podatek VAT
• ubezpieczenie NNW
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 

Fundusz Zwrotów

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
orientacyjne ceny: Twierdza Kłodzko (20 zł/os.), 
wejście na Szczeliniec i Błędne Skały (12 zł/os. za 
oba), kopalnia Złota + Osada Górnicza (37 zł/os.), 
Minieuroland (19 zł/os.), Muzeum Papiernictwa 
Duszniki (25 zł/os.), Kaplica Czaszek (4 zł/os.)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 502 923 854

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL

CENA 580 zł

modzielne czerpanie papieru w Muzeum Papiernictwa (wizyta w 
muzeum wymaga rezerwacji z kilkumiesięcznym wyprzedzeni-
em), zlokalizowanym w starym młynie w Dusznikach-Zdroju. 
W czasie wizyty w muzeum dowiemy się więcej o historii papi-
eru oraz dawnych metodach jego czerpania. A w trakcie zajęć 
warsztatowych sami wykonamy kartkę papieru, takimi samymi 
metodami jak robiono to setki lat temu. Muzeum Papiernict-
wa to żywe i pełne energii muzeum, w którym po dziś dzień 
wytwarzany jest papier, nie spodziewajcie się więc typowej 
muzealnej ciszy, tam ciągle coś się dzieje! Przejazd powrotny i 
zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.


