
  

Biuro podróży Bąkowski Travel  
  

 

  

Wyjazdy tylko w małych grupach z pełnym 
zabezpieczeniem i ubezpieczeniem 

antywirusowym  
  

Oferty przygotowane są dla grup minimum 44 osobowych płatnych i 3 osób gratis.  

  

Cena obejmuje:  

  

• transport autokarem turystycznym  

• ubezpieczenie  

• wyżywienie  

• wstępy do zwiedzanych obiektów   

• usługi przewodników  

• opiekę licencjonowanego pilota  

  

Cena może odbiegać od zadeklarowanej, gdyż jest uzależniona od 

dostępnego/wybranego wyżywienia i noclegu.  
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Zielona Góra to miasto pięknie usytuowane na wzgórzach porośniętych lasami, miasto 

ogród z ponad siedemsetletnią tradycją uprawy winorośli, z nieprzeciętnej urody 

Starówką, naszpikowaną zabytkami z rożnych epok. Miejsce wyjątkowo przyjazne dla 

mieszkańców oraz turystów.  

  
  

„Gwiezdne wrota”  

  
• Muzeum Archeologiczne w Świdnicy - mieści się w renesansowym pałacu 

Kietliczów. Wystawy stałe: epoka kamienna, brązu, Państwo Piastów.  

  

• Palmiarnia Zielonogórska - atrakcja na poziomie europejskim. W akwariach 

egzotyczne ryby i żółwie, ponad 200 gatunków egzotycznych roślin. Na niższym 

tarasie widokowym chodzimy w koronach drzew. Z wyższego, pod kopułą, 

podziwiamy urodę miasta. Kawa i lody smakują tu wybornie.  

  

• Spacer po Starówce – urocza, dwugodzinna podróż w czasie z przewodnikiem. 

Palmiarnia i Dom Winiarza w Parku Winnym, piękne wille i pałacyki, gotycka 

Katedra, Wieża Głodowa i mury miejskie oraz niezwykłej urody Kościół NMP. 

Spacer kończymy na ładnym rynku przy Ratuszu.  

  

• Obiad  

  

• Planetarium w Centrum Nauki Keplera – najnowocześniejsze w Polsce, z 

unikatową na skalę światową 10-cio metrową opuszczaną kopułą, pod którą 

pokazywane są filmy w technologii fulldome (także 3D). W kompleksie 

Laboratorium Optyczne, Jaskinia Światła, ekspozycja astronomiczna, Układ 

Słoneczny oraz Centrum Lotów Kosmicznych.  

  

• Centrum Przyrodnicze – nowoczesna placówka edukacyjna. Stanowiska 

interaktywne odnoszące się do fizyki, biologii, nauki o człowieku i Ziemi. 

Stanowisko wirtualnej rzeczywistości w 3D. W poznaniu wszystkiego pomagają 

specjaliści, pracownicy Centrum.  

  
Cena od 130 zł.  
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„Wodny świat”  

  

• Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie. Siedzibą jest klasycystyczny pałac 

wraz z założeniem parkowym. Druga co do liczebności w Polsce ekspozycja 

plenerowa dział, rakiet, czołgów, samochodów, samolotów i helikopterów. 

Wewnątrz broń biała, palna, umundurowanie, odznaczenia, dokumenty itp.  

  

• Palmiarnia Zielonogórska - atrakcja na poziomie europejskim. W akwariach 

egzotyczne ryby i żółwie, ponad 200 gatunków egzotycznych roślin. Na niższym 

tarasie widokowym chodzimy w koronach drzew. Z wyższego, pod kopułą, 

podziwiamy urodę miasta. Kawa i lody smakują tu wybornie.  

  

• Spacer po Starówce - urocza, dwugodzinna podróż w czasie z przewodnikiem. 

Palmiarnia i Dom Winiarza w Parku Winnym, piękne wille i pałacyki, gotycka 

Katedra, Wieża Głodowa i mury miejskie oraz niezwykłej urody Kościół NMP. 

Spacer kończymy na ładnym rynku przy Ratuszu.  

  

• Obiad  

  

• Planetarium w Centrum Nauki Keplera - najnowocześniejsze w Polsce, z 

unikatową na skalę światową 10-cio metrową opuszczaną kopułą, pod którą 

pokazywane są filmy w technologii fulldome (także 3D). W kompleksie 

Laboratorium Optyczne, Jaskinia Światła, ekspozycja astronomiczna, Układ 

Słoneczny oraz Centrum Lotów Kosmicznych.  

  

• Aquapark w Centrum Rekreacyjno Sportowym – 2 godziny w jednym z 

najnowszych obiektów w Polsce, z najdłuższą zjeżdżalnią (210 m!). Ponadto 

zjeżdżalnia cebula i szerokotorowa, balon wodny, piłka wywołująca fale, ścianka 

wspinaczkowa, dzika rzeka, brodzik, basen sportowy, jaccuzi itp.  

  

Cena od 130 zł.  
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„Z tradycji w nowoczesność”  

  

• Skansen Etnograficzny w Ochli - mieści prawie 8 tysięcy zabytków kultury 

łużyckiej, w tym ponad 50 budynków (najstarszy dom z Potrzebowa z 1657 roku). 

Unikatowa Wieża Winiarska z XVIII wieku. Po bardzo bogatej ekspozycji wspaniale 

oprowadzają lokalni przewodnicy.  

  

• Palmiarnia Zielonogórska - atrakcja na poziomie europejskim. W akwariach 

egzotyczne ryby i żółwie, ponad 200 gatunków egzotycznych roślin. Na niższym 

tarasie widokowym chodzimy w koronach drzew. Z wyższego, pod kopułą, 

podziwiamy urodę miasta. Kawa i lody smakują tu wybornie.  

  

• Spacer po Starówce - urocza, dwugodzinna podróż w czasie z przewodnikiem. 

Palmiarnia i Dom Winiarza w Parku Winnym, piękne wille i pałacyki, gotycka 

Katedra, Wieża Głodowa i mury miejskie oraz niezwykłej urody Kościół NMP. 

Spacer kończymy na ładnym rynku przy Ratuszu.  

  

• Obiad  

  

• Planetarium w Centrum Nauki Keplera – najnowocześniejsze w Polsce, z 

unikatową na skalę światową 10-cio metrową opuszczaną kopułą, pod którą 

pokazywane są filmy w technologii fulldome (także 3D). W kompleksie 

Laboratorium Optyczne, Jaskinia Światła, ekspozycja astronomiczna, Układ 

Słoneczny oraz Centrum Lotów Kosmicznych.  

  

• Centrum Przyrodnicze – nowoczesna placówka edukacyjna. Stanowiska 

interaktywne odnoszące się do fizyki, biologii, nauki o człowieku i Ziemi. 

Stanowisko wirtualnej rzeczywistości w 3D. W poznaniu wszystkiego pomagają 

specjaliści, pracownicy Centrum.  

  

Cena od 130 zł.  
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„W poszukiwaniu Bachusików”  

  

• „Winnica „Kinga” - lubuski szlak wina i miodu. W czasie zwiedzania właścicielka 

opowiada o pielęgnacji krzewów, tradycji winiarskiej, produkcji win oraz wielu 

innych produktów m.in. octu, kiszonych liści oraz marynowanych gron. 

Degustacja: sok z winogron, konfitura winogronowa, smalec i swojski chleb. 

 

• Palmiarnia Zielonogórska - atrakcja na poziomie europejskim. W akwariach 

egzotyczne ryby i żółwie, ponad 200 gatunków egzotycznych roślin. Na niższym 

tarasie widokowym chodzimy w koronach drzew. Z wyższego, pod kopułą, 

podziwiamy urodę miasta. Kawa i lody smakują tu wybornie. 

 

• Zwiedzanie Lotniska Aeroklubu Ziemi Lubuskiej z przewodnikiem. Baza grupy 

akrobacyjnej „Żelazny” i ich samoloty czerwone Zlin50 oraz Extra330. Najnowszy 

ratowniczy Eurocopter EC135. Do tego mnóstwo szybowców. Niesamowite 

wrażenia. 

 

• Spacer po Starówce - urocza, dwugodzinna podróż w czasie z przewodnikiem. 

Palmiarnia i Dom Winiarza w Parku Winnym, piękne wille i pałacyki, gotycka 

Katedra, Wieża Głodowa i mury miejskie oraz niezwykłej urody Kościół NMP. 

Spacer kończymy na ładnym rynku przy Ratuszu. 

 

• Obiad 

 

• Planetarium w Centrum Nauki Keplera – najnowocześniejsze w Polsce, z 

unikatową na skalę światową 10-cio metrową opuszczaną kopułą, pod którą 

pokazywane są filmy w technologii fulldome (także 3D). W kompleksie 

Laboratorium Optyczne, Jaskinia Światła, ekspozycja astronomiczna, Układ 

Słoneczny oraz Centrum Lotów Kosmicznych. 

 

 

Cena od 130 zł.  
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Opactwo Cystersów w Kreszowie – Arboretum Wojsławice  

  

Krzeszów – to mała miejscowość położona w Kotlinie Kamienno-Górskiej na Dolnym 

Śląsku. Opactwo Cystersów to europejska perła baroku, leżąca na głównym europejskim 

szlaku cysterskim  

• Trzy i pół godzinne zwiedzanie opactwa z przewodnikiem:  

• Bazylika Wniebowzięcia NMP  

• Kościół pw. Św Józefa  

• Mauzoleum Piastów śląskich  

• Kaplica Marii Magdaleny  

• Podziemia kościoła klasztornego  

• Strych i wieża bazyliki  

• Muzeum opactwa  

• Letni pawilon na wodzie.   

• Obiad  

Wojsławice – pomysłodawcą założenia w XIX wieku niezwykłego arboretum był 

właściciel posiadłości. Sprowadzał rośliny i drzewa nawet z krajów śródziemnomorskich.  

Przez lata powstał bajeczny ogród, który zachwyca swym pięknem, szczególnie w maju. 

W stawach odbijają się kwitnące rododendrony i azalie. W tym niezwykłym miejscu 

barwy i zapachy przeplatają się wzajemnie. Można tu zapomnieć o codzienności.  

  

• Dwugodzinne zwiedzanie arboretum z przewodnikiem.  

  

Cena od 160 zł.  
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Wolsztyn – MRU – Gościkowo - Paradyż  

  

„Parowozem po „Bursztynową Komnatę”  

  

Wolsztyn – zwiedzanie z przewodnikiem wolsztyńskiej, zabytkowej parowozowni, która 

jest ostatnim obiektem w Europie, gdzie parowozy wykorzystuje się do prowadzenia 

regularnych przewozów pasażerskich.  

Świebodzin - najwyższa na świecie figura Jezusa Chrystusa (36m).  

  

Kaława: - zwiedzanie z przewodnikiem podziemi Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego 

(MRU), najbardziej rozwiniętego systemu podziemnych fortyfikacji w Europie,- długość 

chodników (ok. 33 km) obecnie jest największą atrakcją turystyczną ziemi lubuskiej,  

spędzimy tam ok. 2.5 godz. - największe w Europie zimowisko nietoperzy.  

  

Gościkowo- Paradyż - historia Klasztoru Cystersów zaczyna się tutaj w XIII w. Obecnie 

dominuje styl barokowo-rokokowy. Pięknie odrestaurowany obiekt należy do 

najwspanialszych zabytków sakralnych woj. Lubuskiego. Oryginalne barokowe 

wyposażenie zachwyca urodą. Zwiedzanie z przewodnikiem  

  

Cena od 130 
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Wschowa – Głogów (dla młodszych klas).  

  

„Przez Tysiąclecie”  

  

• Wschowa.- Królewskie miasto, bliskie i nieznane - pobyt zaczynamy od 

warsztatów muzealnych, aby pobudzić uczestników do aktywnego poznania 

dziedzictwa kulturowego i historii ( dzieci same tworzą kartę pocztową). 

Zwiedzamy następnie Rezydencję Jezuitów a potem Farę. Poprzez Lwi Most do 

klasztoru o.o. Franciszkanów z kościołem pw. Św Józefa i „wisienka na torcie” 

Lapidarium Rzeźby Nagrobnej. Na koniec przewodnik oprowadza nas po 

wnętrzach barokowych kamienic.  

  

• Głogów  

  

• Obiad  

  

• *Zwiedzanie miasta słynnego m.in. z „Obrony Głogowa” w 1109r. przed 

Niemcami. Przewodnik pokaże nam Zamek Książąt Piastowskich, Pomnik Dzieci 

Głogowskich, bibliotekę Św. Pielgrzyma, mury obronne, fosę miejską, bramę 

szpitalną oraz najnowszą atrakcję turystyczną, blok koszarowy z wystawą 

multimedialną. Na starym mieście zwiedzamy teatr, Sukiennice i wejdziemy na 

drugą co do wysokości wieżę ratuszową w Polsce  

  

• Na koniec relaks w nowoczesnym rodzinnym centrum rekreacyjno- sportowym.  

  

Cena od 130zł  
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Gniezno - Biskupin  

  

„Szlak Piastowski”  

  

• Gniezno - Bazylika prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Od 

1000 roku główna świątynie metropolii gnieźnieńskiej, nazywana matką kościołów 

polskich. Bezcenne zabytki m.in. Drzwi Gnieźnieńskie z XII w., zwiedzanie z 

przewodnikiem.  

• Z Gąsawy jedziemy kolejką wąskotorową do Wenecji.  

• Zwiedzanie z przewodnikiem muzeum kolei wąskotorowych. Jeden z największych 

w Europie skansenów kolei wąskotorowej. Wyjątkowe miejsce nie tylko dla 

miłośników historii techniki.  

• Zwiedzanie ruin zamku Diabła Weneckiego i ekspozycji machin oblężniczych z 

przewodnikiem.  

• Obiad  

• Biskupin - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. Wspaniale zrekonstruowane na 

podstawie wieloletnich badań archeologicznych osad kultury łużyckiej z ok. VII w  

p.n.e. Na odrębnym terenie osada z epoki kamienia łupanego ok. 6 tys. lat temu. 

W kilku miejscach osad zawsze można obejrzeć pokazy rzemiosła z odległych 

epok.  

• Zwiedzanie z przewodnikiem.  

  

  
Cena od 130 zł  
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Wrocław - stolica Dolnego Śląska, z licznymi mostami nad pięcioma rzekami. 

Wspaniałe gotyckie zabytki, czwarte co do liczebności miasto w Polsce.  

  

  

„Z kamerą wśród zwierząt”  

  

Program  

  
  

• Spacer z przewodnikiem zaczynamy od Rynku Głównego (stary i nowy Ratusz, 

renesansowe kamienice, Sukiennice, Plac Solny, pomnik A. Fredry, Pręgierz).  

• Palmiarnia Zielonogórska - atrakcja na poziomie europejskim. W akwariach 

egzotyczne ryby i żółwie, ponad 200 gatunków egzotycznych roślin. Na niższym 

tarasie widokowym chodzimy w koronach drzew. Z wyższego, pod kopułą, 

podziwiamy urodę miasta. Kawa i lody smakują tu wybornie.  

• Słuchając opowieści przewodnika, udajemy się do najstarszej części miasta na 

Ostrów Tumski (katedra św. Jana Chrzciciela, kolegiata św. Krzyża, kościół św. 

Idziego, Pałac Arcybiskupi).  

• Przejazd do ZOO autokarem lub opcjonalnie rejs statkiem do portu  

• Najstarszy i najbardziej znany w Polsce Ogród Zoologiczny, Afrykarium - otwarte 

jesienią 2014 r. od 2016 r. pawilon interaktywny „Klimat, zwierzęta, ludzie”.  

• Zwiedzanie indywidualne (zapewniam mapki ZOO) lub grupowe.  

• Obiad i kawa we własnym zakresie w licznych restauracjach i kawiarniach 

wewnątrz lub możliwość zamówienia dla całej grupy. Pobyt około 5 godzin.  

• Zwiedzanie części Parku Szczytnickiego, m.in Hala Stulecia z zewnątrz, wejście do 

Ogrodu Japońskiego, na koniec wielka pergola i jedna z najwspanialszych fontann 

multimedialnych w Europie!  

Cena od 130 zł  

Cena ze statkiem i obiadem od 150 zł  
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Gołuchów - Rezydencja magnacka należąca do rodu Czartoryskich. Zamek w stylu 

renesansu francuskiego ze zbiorem wspaniałych gobelinów, malarstwa renesansowego, 

rzadkich okazów mebli i rzemiosła artystycznego, otoczony 162 ha parkiem angielskim. 

W nim kaplica-mauzoleum Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej.  

  

Gołuchów - Kalisz  

  

Program  

  

• Zamek.  

• Oficyna - obiekt dawnej gorzelni zaadaptowany przez Działyńskich na cele 

mieszkalne. Obecnie interesujące Muzeum Leśnictwa.  

• Przerwa na kawę.  

• Powozownia - stała wystawa z zakresu przyrodniczych podstaw leśnictwa.  

• Owczarnia - stała wystawa "Technika Leśna".  

• Zwiedzanie wszystkich obiektów z przewodnikiem.  

• Spacer poprzez arboretum do zagrody Żubrów.  

• Obiad.  

• Zwiedzanie Kalisza z przewodnikiem: zamek, kościół św. Mikołaja, gotycka 

kamienica z XV w. mury obronne, baszta Dorotka, Rynek Główny z ratuszem  

•  Wejście na taras widokowy.  

  

Cena od 130 zł 
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Gołuchów - Kalisz Aquapark  

  

Program  

  

• Zamek.  

• Oficyna - obiekt dawnej gorzelni zaadaptowany przez Działyńskich na cele 

mieszkalne. Obecnie interesujące Muzeum Leśnictwa.  

• Przerwa na kawę.  

• Powozownia - stała wystawa z zakresu przyrodniczych podstaw leśnictwa.  

• Owczarnia - stała wystawa "Technika Leśna".  

• Zwiedzanie wszystkich obiektów z przewodnikiem.  

• Spacer poprzez arboretum do zagrody Żubrów.  

• Obiad.  

• Kalisz - nowoczesny kompleks basenów z pełną gamą zjeżdżalni, ławeczek i 

leżanek wodnych,  

• gejzery powietrzne, rwąca rzeka, grota sztucznej fali i wanny z hydromasażem  

  

Cena od 130 zł 
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Kłodawa - Kopalnia soli w Kłodawie to najgłębsza w Polsce podziemna trasa turystyczna. Historię 

powstania i opowieści o metodach wydobycia kłodawskich złóż, przekazuje górnik solny podczas 

spaceru zawiłym, podziemnym labiryntem. Wycieczkowy szlak przebiega pośród pokładów 

unikatowej, liczącej ponad 200 mln lat, soli różowej, jedynej w Europie.  

  

Uniejów – W 2008 r. w miasteczku otwarto „Termy Uniejów” z gorącymi solankami leczniczymi. 

Od 2012 r. posiada status uzdrowiska. Dzięki ogrzewaniu geotermalnemu mieszkańcy płacą 

rachunki niższe o 25% oraz całkowicie zlikwidowano problem smogu.  

  

Kłodawa kopalnia soli - Uniejów termy  

  

Program  

  

• 2.5-godzinne zwiedzanie kopalni z przewodnikiem(wymagane obuwie na płaskiej 

podeszwie)  

• Przerwa na kawę  

• 2-godzinny pobyt w solankowych basenach termalnych (temp. 36 °C) najbardziej 

atrakcyjnych ZIMĄ ! (Proszę zabrać strój kąpielowy, klapki basenowe i ręcznik)  

• Obiad  

• Zwiedzanie kompleksu ciepłowni geotermalnej z przewodnikiem  

  

W czasie przejazdu autokarem informacje o polskich zasobach geotermalnych  

  

Cena od 150 zł 
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Uniejów termy - Kalisz  

  

Program  

• 2-godzinny pobyt w solankowych basenach geotermalnych (temp. 36°C) 

najbardziej atrakcyjnych  

• ZIMĄ ! (Proszę zabrać strój kąpielowy i klapki basenowe)   Przerwa na kawę.  

• Zwiedzanie kompleksu ciepłowni geotermalnej z przewodnikiem.  

• Obiad.  

• Zwiedzanie Kalisza z przewodnikiem: zamek, kościół św. Mikołaja, gotycka 

kamienica z XV w., mury obronne, baszta Dorotka, Rynek Główny z ratuszem - 

wejście na taras widokowy.  

  

W czasie przejazdu prelekcja o polskich zasobach geotermalnych.  

  

Cena od 130 zł  
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Kłodawa kopalnia soli – Uniejów- Kalisz  

  

Program  

  

• 2.5-godzinne zwiedzanie kopalni z przewodnikiem(wymagane obuwie na płaskiej 

podeszwie)  

• Przerwa na kawę  

• Uniejów – zwiedzanie kompleksu ciepłowni geotermalnej z przewodnikiem  

• Obiad  

• Zwiedzanie Kalisza z przewodnikiem: zamek, kościół św. Mikołaja, gotycka 

kamienica z XV w.,  

• mury obronne, baszta Dorotka, Rynek Główny z ratuszem – wejście na taras 

widokowy.  

  

W czasie przejazdu autokarem informacje o polskich zasobach geotermalnych   

  

Cena od 130 zł  
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„Wojsławice - Książ – Środa”  

  

Program  

  

• Wojsławice – pomysłodawcą założenia w XIX wieku niezwykłego arboretum był 

właściciel posiadłości. Sprowadzał rośliny i drzewa nawet z krajów 

śródziemnomorskich. Przez lata powstał bajeczny ogród, który zachwyca swym 

pięknem, szczególnie w maju. W stawach odbijają się kwitnące rododendrony i 

azalie. W tym niezwykłym miejscu barwy i zapachy przeplatają się wzajemnie. 

Można tu zapomnieć o codzienności. Dwugodzinne zwiedzanie z przewodnikiem.  

  

• Książ – trzeci, co do wielkości, zamek w Polsce, położony na terenie 

Książeńskiego Parku Krajobrazowego, zwany „zamkiem z bajki”. Budowla 

charakteryzuje się różnymi stylami architektury, Posiadająca ponad 400 

pomieszczeń. Zwiedzanie z przewodnikiem.  

  

• Środa – zwiedzanie z przewodnikiem największej drewnianej, barokowej świątyni 

na świecie, wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.  

  

  

Obiad we własnym zakresie w czasie wolnym w Książu lub po uzgodnieniu zamówiony 

dla grupy  

  

Cena od 140 zł.  
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Bardo – to ciekawa, niewielka miejscowość w Kotlinie Kłodzkiej, leżąca nad malowniczą 

w tym miejscu Nysą Kłodzką, tworzącą przełom pomiędzy Kłodzkiem a Ząbkowicami 

Śląskimi. Jedno z najpiękniejszych miejsc w naszym kraju.  

  

Bardo Śląskie rafting - Wojsławice arboretum  

  

Program  

  

• 3-godzinny, bezpieczny spływ pontonami górską rzeką, wśród zapierających dech 

krajobrazów.  

  

• Wejście na szczyt Góry Bardzkiej trasą XIX wiecznej drogi krzyżowej. Ze szczytu 

niezapomniany widok na przełom Nysy i miasteczko.  

  

• Obiad  

  

• Arboretum w Wojsławicach z przewodnikiem.  

  

 Cena od 150 zł 
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TORUŃ ( wersja dla młodszych klas )  

  

Miasto rodzinne Mikołaja Kopernika, położone nad Wisłą, znane ze 

wspaniałych zabytków i smacznych pierników.  

Starówka wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.  
  

Program  

  
• Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy: zwiedzanie przy pomocy animatora, 

jednego z najatrakcyjniejszych w Polsce interaktywnego centrum nauki i rozrywki.  

• Żywe Muzeum Piernika: zwiedzanie oraz własnoręczny wyrób piernika pod okiem 

piernikarza.  

• Zwiedzanie miasta z jednym z najlepszych przewodników: starówka, rynek, Dwór 

Artusa, ratusz staromiejski, pomnik Mikołaja Kopernika, krzywa wieża, spichlerze, 

kościół Najświętszej Marii Panny, katedra św. Janów.  

• obiad w XV wiecznej oberży i czas na zakup pamiątek.  

• Muzeum Zabawek i Bajek: zwiedzanie i warsztaty własnoręcznej produkcji 

zabawki przez dzieci.  

  

Cena 160 zł 
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WARSZAWA w jeden dzień- (dla klas starszych i szkół średnich).  

  

Program  

  
• Muz. Powstania Warszawskiego: interaktywne muzeum upamiętnia największą 

akcję zbrojną  podziemia w okupowanej     przez Niemców Europie w czasie II 

wojny światowej.     

• Centrum Pieniądza w NBP: nowoczesna ekspozycja prezentująca historię 

powstania pieniędzy, pokazy produkcji,     działanie bankomatu, w skarbcu sztaba 

złota do potrzymania, można fotografować.     

• Obiad.  

• zwiedzanie cmentarza na Powązkach: do wyboru Stare Powązki lub Powązki 

Wojskowe z kwaterą ;Łączka"- miejsce   ekshumacji Żołnierzy Wyklętych.   

• Muz. Katyńskie: pierwsza na świecie placówka martyrologiczno- muzealno- 

badawcza dokumentująca zbrodnię   katyńską.   

  

Program można modyfikować wg. indywidualnego zapotrzebowania np. TVP, Polskie 

Radio itp.  

  

Cena 190 zł  
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Wyjazdy kilkudniowe  

  

Wyjazd dwudniowy „Łódź”  

1.dzień:  
  

• ŁÓDŹ- szlak tekstylno- fabrykancki.  

• Księży Młyn - XIX wieczne osiedle robotnicze   

• Warsztaty ; Skarpeciaki/ Jednorożce " , zajęcia w formie zabawy przybliżające 

podstawy włókienniczej historii Łodzi  

• Muzeum Fabryki , można dotknąć bawełny, zobaczyć działające krosna a przede 

wszystkim posłuchać opowieści o imperium najbogatszego łódzkiego fabrykanta  

• Pałac Izraela Poznańskiego- Polski Luwr  

• Manufaktura , imperium Poznańskiego zamienione w centrum kulturalno-

handlowo- rozrywkowe  

• Obiadokolacja i zakwaterowanie  

  

2.dzień:  
  
• szlak nauki i kultury  

• Śniadanie i wykwaterowanie  

• Ulica Piotrkowska ; królowa polskich ulic "  

• Pasaż Róży , unikalny przykład pełnej magii sztuki ulicznej  

• Kanał Dętka , podziemna podróż do innego świata  

• Dworzec Łódź Fabryczna , najnowocześniejszy i największy dworzec w Polsce, 

trzeci w Europie  

• Obiad  

• EC 1, Centrum Nauki i Techniki( po zwiedzeniu fizyka staje się zrozumiała ), wraz 

z Planetarium, Centrum Gier i Komiksu     oraz Narodowym Centrum Kultury 

Filmowej tworzy Miasto Kultury.  

  

Cena 330 zł  
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Zielona Góra to miasto pięknie usytuowane na wzgórzach porośniętych lasami, miasto 

ogród z ponad siedemsetletnią tradycją uprawy winorośli, z nieprzeciętnej urody 

Starówką, naszpikowaną zabytkami z rożnych epok. Miejsce wyjątkowo przyjazne dla 

mieszkańców oraz turystów.  

  

Wyjazd dwudniowy „Ziemia Lubuska w pigułce”  

   

1.dzień:  
• Muzeum Archeologiczne w Świdnicy lub Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie  

(do wyboru).  

  

o Muzeum Archeologiczne w Świdnicy – mieści się w renesansowym pałacu. 

Kietliczów. Wystawy stałe: epoka kamienna, brązu, Państwo Piastów.  

  

o Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie. Siedzibą jest klasycystyczny 

pałac wraz z założeniem parkowym. Druga co do liczebności w Polsce 

ekspozycja plenerowa dział, rakiet, czołgów, samochodów, samolotów i 

helikopterów. Wewnątrz broń biała, palna, umundurowanie, odznaczenia, 

dokumenty itp..  

  

• Zwiedzanie Lotniska Aeroklubu Ziemi Lubuskiej z przewodnikiem. Baza grupy 

akrobacyjnej „Żelazny” i ich samoloty czerwone Zlin50 oraz Extra330. Najnowszy 

ratowniczy Eurocopter EC135. Do tego mnóstwo szybowców. Niesamowite 

wrażenia.  

  

• Palmiarnia Zielonogórska - atrakcja na poziomie europejskim. W akwariach 

egzotyczne ryby i żółwie, ponad 200 gatunków egzotycznych roślin. Na niższym 

tarasie widokowym chodzimy w koronach drzew. Z wyższego, pod kopułą, 

podziwiamy urodę miasta. Kawa i lody smakują tu wybornie..  

  

• Planetarium w Centrum Nauki Keplera - najnowocześniejsze w Polsce, z 

unikatową na skalę światową 10-cio metrową opuszczaną kopułą, pod którą 

pokazywane są filmy w technologii fulldome (także 3D). W kompleksie 

Laboratorium Optyczne, Jaskinia Światła, ekspozycja astronomiczna, Układ 

Słoneczny oraz Centrum Lotów Kosmicznych.  

  

• Centrum Przyrodnicze - nowoczesna placówka edukacyjna. Stanowiska 

interaktywne odnoszące się do fizyki, biologii, nauki o człowieku i Ziemi. 

Stanowisko wirtualnej rzeczywistości w 3D. W poznaniu wszystkiego pomagają 

specjaliści, pracownicy Centrum.  

  

• Obiadokolacja i zakwaterowanie  
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2.dzień:  
  

• Śniadanie, wykwaterowanie.  

  

• Skansen Etnograficzny w Ochli - mieści prawie 8 tysięcy zabytków kultury 

łużyckiej, w tym ponad 50 budynków (najstarszy dom z Potrzebowa z 1657 roku). 

Unikatowa Wieża Winiarska z XVIII wieku. Po bardzo bogatej ekspozycji wspaniale 

oprowadzają lokalni przewodnicy..  

  

  

• Spacer po Starówce– urocza, dwugodzinna podróż w czasie z przewodnikiem.  

Palmiarnia i Dom Winiarza w Parku Winnym, piękne wille i pałacyki, gotycka 

Katedra, Wieża Głodowa i mury miejskie oraz niezwykłej urody Kościół NMP. 

Spacer kończymy na ładnym rynku przy Ratuszu.  

  

• Czas wolny.  

  

• Aquapark w Centrum Rekreacyjno-Sportowym – 2 godziny w jednym z 

najnowszych obiektów w Polsce, z najdłuższą zjeżdżalnią (210 m!). Ponadto 

zjeżdżalnia cebula i szerokotorowa, balon  wodny, piłka wywołująca fale, ścianka 

wspinaczkowa, dzika rzeka, brodzik, basen sportowy, jaccuzi itp. .  

  

• *Obiad i powrót do domu.  

  

Cena od 260 zł.  
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Wyjazd dwudniowy „Toruń”  

1. dzień:  
  

• Zwiedzanie miasta z przewodnikiem miejskim. Toruń-miasto rodzinne Mikołaja 

Kopernika, położone nad Wisłą, znane ze wspaniałych zabytków i smacznych 

pierników. Gotycka Starówka wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury 

UNESCO.  

  

• Seans astronomiczny w Planetarium.  

  

• Czas wolny.  

  

• Żywe Muzeum Piernika: zwiedzanie oraz własnoręczny wyrób piernika pod okiem 

piernikarza.  

  

• Zakwaterowanie i obiadokolacja.  

  

• Godzinny pobyt na basenie: wydzielona dla grupy strefa basenu rekreacyjnego z 

leżankami wodnymi, mini dziką rzekę i wodospadem, gł. 110 cm (proszę zabrać 

klapki basenowe i stroje)  

  
  

2. dzień:  
  
• Śniadanie, wykwaterowanie  

  

• Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy: zwiedzanie najatrakcyjniejszego w Polsce 

interaktywnego centrum nauki i rozrywki pod okiem animatorów.  

  

• Fort IV: zwiedzanie XIX wiecznej twierdzy Toruń z pochodniami z przewodnikiem.  

  

• Obiad w Restauracji „Czarna Oberża” w budynku XV-wiecznego spichlerza  

  

• Czas wolny na zakup pierników.  

  

• Wyjazd do domu (powrót ok. godz. 20.00)  

   

  

Cena od 270 zł  
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Wyjazd dwu-trzydniowy „Kotlina Kłodzka”  

  
   

1. dzień:  
  

• KUDOWA ZDRÓJ – spacer z przewodnikiem po parku zdrojowym, z wejściem do 

zabytkowej pijalni wód. Zwiedzanie unikatowego muzeum zabawek. Wycieczka do 

Błędnych Skał i na Szczeliniec Wielki w Parku Narodowym Gór Stołowych.  

WAMBIERZYCE   

  

• Zwiedzanie wspaniałej barokowej bazyliki oraz unikatowej ruchomej szopki  

  

  

2. dzień:  
  

• Zwiedzanie kompleksu uzdrowiskowego wraz z pijalnią wód w Polanicy Zdrój. 

Wizyta w hucie szkła artystycznego „Barbara”. Chwila relaksu na letnim torze 

saneczkowym. Muzeum Misyjne Ojców Sercanów.  

  

• BYSTRZYCA KŁODZKA – spacer po starówce i zwiedzanie, jedynego w Polsce 

muzeum filumenistycznego.  

  

• MIĘDZYGÓRZE – perła Sudetów. Malownicze położenie w masywie Śnieżnika, 

doskonale komponuje się z wyjątkową zabudową pensjonatów, w stylu norweskim 

i tyrolskim z XIX w. Wodospad Wilczki.  
  

3. dzień:  
  

  

• KŁODZKO Zwiedzanie jednej z najpiękniejszych świątyń barokowych na Dolnym 

Śląsku. Wejście na taras widokowy na Bardzkiej Górze.  

  

Cena od 390zł, z jednym noclegiem 290zł.  

  

  

Program można modyfikować np. Praga, Skalne Miasto, Nowe Miasto n. Metui, ZOO 

Safari, Dvur Kralove, Kopalnia węgla Nowa Ruda, Kopalnia złota w Złotym Stoku, 

Twierdza Kłodzka, rafting w Bardo Ślaskim.  
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Wyjazd dwudniowy „Warszawa” 

   

1. dzień:  
  

• Wyjazd godz. 5:00, przejazd do Warszawy, spotkanie z przewodnikiem  

  

• Zwiedzanie Zamku Królewskiego (m.in.: komnaty króla Stanisława Augusta  

Poniatowskiego, Wielki Apartament, Sala Rycerska, pokoje sejmowe) * spacer po  

Starym Mieście (Kolumna Zygmunta III Wazy, Plac Zamkowy, kamieniczki, Trakt 

Królewski z Placem Teatralnym i Grobem Nieznanego Żołnierza)  

  

• Zwiedzanie cmentarza na Powązkach (do wyboru Stare Powązki lub Powązki  

Wojskowe z kwaterą „Łączka” – miejsce ekshumacji Żołnierzy Niezłomnych  

  

• Spacer po Parku Łazienkowskim (rezydencja Stanisława Augusta Poniatowskiego  

– Pałac na Wodzie, zabytkowa Pomarańczarnia z dawnym Teatrem Dworskim, 

Teatr na Wyspie, pomnik Fryderyka Chopina  

  

• Wszystkie punkty programu z przewodnikiem.   

  

• Zakwaterowanie i obiadokolacja  

  

2. dzień:  
  

• śniadanie i wykwaterowanie  

  

• zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego  

  

• wizyta w Centrum Pieniądza NBP (nowoczesna ekspozycja prezentująca historię 

powstania pieniędzy, monet, banknotów, pokazy jak powstaje pieniądz, jak działa 

bankomat, bankowóz i inne atrakcje   

  

• obiad  

  

• przejazd metrem  

  

• zwiedzanie siedziby Telewizji Polskiej (godzinne zwiedzanie studiów 

nagraniowych, wizyta w muzeum telewizji)  

  

Cena od 360 zł   

  

Program może być zmodyfikowany w zależności od indywidualnych 

preferencji grupy.  
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Wyjazd trzydniowy „Warszawa” 

  
1. dzień:  

• wyjazd godz. 5.00, przejazd do Warszawy, spotkanie z przewodnikiem  

  

• zwiedzanie Zamku Królewskiego( m.in. komnaty króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego, Wielki Apartament, Sala Rycerska, pokoje sejmowe )  

  

• spacer po Starym Mieście Kolumna Zygmunta, Plac Zamkowy, kamieniczki, Trakt 

Królewski z Placem Teatralnym i Grobem Nieznanego Żołnierza, Pałac 

Prezydencki, Katedra z grobem Prymasa Wyszyńskiego, Izba Pamięci płk. 

Kuklińskiego  

  

• odpoczynek na starym rynku pod pomnikiem Syrenki  

  

• dc. zwiedzania ; Nowe Miasto" ( 90 % grup tam nie dociera ze względu na brak 

czasu, a naprawdę warto ): kościoły sakramentek, dominikanów, franciszkanów, 

paulinów, rynek, pałace Raczyńskich, Sapiehów, Sierakowskiego, Zdrój    

Królewski, cytadela, multimedialny park fontann  

  

• Wszystkie punkty programu z jednym z najlepszych przewodników miejskich  

  

• zakwaterowanie i obiadokolacja w bdb. hotelu   

  

2. dzień:  

• śniadanie ( bogaty szwedzki stół )  

  

• pobyt w Centrum Nauki Kopernik  

  

• wizyta w Centrum Pieniądza NBP- nowoczesna ekspozycja prezentująca historię 

powstania pieniędzy, pokazy jak powstaje pieniądz, jak działa bankomat, wejście 

do skarbca NBP( sztaba złota do potrzymania, można robić zdjęcia ). Zwiedza 

połowa, a połowa odpoczywa obok u Wedla delektując  się gorącą czekoladą i 

poznaje historię fabryki. Potem zmiana grup.  

  

• Łazienki Królewskie: Pałac na Wodzie, zabytkowa Pomarańczarnia z dawnym 

Teatrem Dworskim, Teatr na Wyspie, pomnik Fryderyka Chopina, grająca 

ławeczka  

  

• jeśli czas pozwoli Powązki Wojskowe z kwaterą ; Łączka", miejsce ekshumacji 

Żołnierzy Niezłomnych Wszystkie punkty programu z przewodnikiem.  

  

• obiadokolacja   
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3. dzień:  

• śniadanie i wykwaterowanie  

  

• Muzeum Powstania Warszawskiego  

  

• przejazd metrem do TVP przy ul. Woronicza   

  

• w TVP zwiedzanie studia Pytanie na Śniadanie, plan zdjęciowy serialu Korona 

Królów, zwiedzanie studia sportowego,   muzeum TVP, robimy sobie zdjęcia na 

ściance celebrytów. Możliwość spotkania osób znanych z ekranów TVP.  

 Wyjazd do domu  

  

Cena 520 zł/ osoba   
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Wyjazd czterodniowy „Beskidy” 

  

1. dzień:  

  

• Nowy Sącz (zwiedzanie starówki, ruiny zamku, Miasteczko Galicyjskie)  

  

• Stary Sącz (Dom Św. Kingi, klasztor, rynek, wejście na platformę widokową, 

cudowne źródełko), zakwaterowanie, obiadokolacja.  

  

2. dzień:  

  

• Śniadanie  

  

• Wyjazd do doliny popradu, młodów (źródełko św. Kingi), piwniczna zdrój (pijalnia 

wód, starówka, park węgielnik), żegiestów zdrój (uzdrowisko), Muszyna (ruiny 

zamku,„ogrody biblije”)  

  

• Krynica zdrój (spacer deptakiem, pijalnia główna, pomnik nikifora), powrót do 

Starego Sącza, obiadokolacja, nocleg.  

  

3. dzień:  

  

• Śniadanie  

  

• Wycieczka śladami i wojny światowej, zwiedzanie cerkwi i beskidu niskiego  

  

• Przejazd do stróż (skansen pszczelarstwa), łużna (zabytkowy cmentarz), przejazd 

do gorlic (zwiedzanie cmentarzy z i w.ś., muzeum pttk), szymbark  

(dwór obronny gładyszów),cerkwie (binczarowa i bogusza), zwiedzanie 

  Nawojowej, powrót do Starego Sącza.  

  

• Obiadokolacja i nocleg  

  

4. dzień:  

  

• Śniadanie i wykwaterowanie  

  

• W drodze powrotnej zwiedzanie, do wyboru(za dopłatą):  

  

o kopalnia soli Bochnia   o kopalnia soli Wieliczka   o 

Klasztor Benedyktynów w Tyńcu  

o Pobyt w parku rozrywki w Zatorze  

  

    

Powrót do domu.  

  

Cena od: 530 zł/os.  

Opcja z 2 noclegami – 420 zł/os.  


