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Chcesz radosnym być człowiekiem  
– ruszaj w trasę z krośnieńskim PTTK-iem!!! 

 
 

KONTAKT 
Adres:  

ul. Krakowska 9 

38-400 Krosno 
tel. 13 43 211 75         tel./fax. 13 43 212 58 

www.pttkkrosno.pl 
e-mail: pttkkrosno@gmail.com 

http://www.pttkkrosno.pl/
mailto:pttkkrosno@gmail.com
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ŁAŃCUT – RZESZÓW  (1 dzień) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od 90 zł / os  

 

W programie: Zamek w Łańcucie (Zamek, Stajnie, Park), 

Podziemna Trasa Turystyczna i Muzeum Dobranocek 

w Rzeszowie. Zwiedzanie Zamku w Łańcucie można dodatkowo 

uzupełnić o Storczykarnię (płatna dodatkowo – 5,00 zł/os – 

bilet ulgowy).  

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty 

parkingowe, usługę pilota, usługę przewodników po muzeach, bilety wstępu (Zamek, 

Wozownia, Park, Podziemna Trasa Turystyczna, Muzeum Dobranocek). 

_________________________________________________________________________ 

JASŁO – KREMPNA ( 1 dzień) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od  70 zł / os  

 

W programie: Muzeum Lizaka w Jaśle (pakiet zwiedzanie+ 
zrobienie 1 lizaka), Muzeum, Ośrodek Edukacyjny wraz z Muzeum im. 
Jana Szafrańskiego w Krempnej 

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty 
parkingowe, usługę pilota, bilety wstępu ( Muzeum Lizaka pakiet 
zwiedzanie+ „zrób sam lizaka”) 

 
Oferta dodatkowa w Muzeum Lizaka: 

Pakiet z obiadem jednodaniowym – zwiedzanie+ zrobienie 1 lizaka + obiad jednodaniowy 

( nagetsy+ ziemniaki/ frytki+ surówka) – 20,00 zł/os 

Pakiet z obiadem dwudaniowym  - zwiedzanie+ zrobienie 1 lizaka + obiad dwudaniowy  
( I danie : zupa do wyboru: pomidorowa, rosół, ogórkowa + II danie:  nagetsy+ ziemniaki/ 

frytki+ surówka) – 27 zł / os 
Warsztaty robienia PIZZY – zapoznanie się z historią i składnikami + samodzielne zrobienie 

pizzy – 20 zł /os 
Pakiet Słodko Słony -  zwiedzanie  Muzeum Lizaka + zrobienie 1 lizaka+ warsztaty robienia 
pizzy – 30 zł 

_________________________________________________________________________ 

KREMPNA (1 dzień)Cena dla grupy 40 + 4 – od  60 zł/ os 
 

W programie: Muzeum Magurskiego PN, cmentarz z I wojny 
światowej, cerkiew + wycieczka piesza na Górę Grzywacką 
Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, usługę 

pilota przewodnika, bilety wstępu do Magurskiego PN. 

_________________________________________________________________________ 
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PILZNO – MUZEUM LALEK (1 dzień) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od 65 zł / os 

 

W programie: wystawa starych zabawek, zabytkowe 

manufaktury pracowni lalkarskiej, lalki teatralne, japońskie lalki 

antyczne, rytualne, obrzędowe.   

Muzeum oferuje także lekcje muzealne – płatne dodatkowo: 

- kukiełki postaci z bajek 

- kukiełki w strojach ludowych - zajęcia w pracowni ceramicznej  

- naszyjnik lub bransoletka z paciorków ceramicznych 

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty parkingowe, usługę pilota, bilety 

wstępu.  

_________________________________________________________________________ 

KRASICZYN – BOLESTRASZYCE (1 dzień) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od 85 zł / os  

 

W programie: Zamek i Park w Krasiczynie, Arboretum 

w Bolestraszycach. 

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty 

parkingowe, usługę pilota, usługę przewodnika po Arboretum, 

bilety wstępu (Zamek + Park w Krasiczynie, Arboretum). 

_________________________________________________________________________ 

PRZEMYŚL  ( 1 dzień)  
Cena dla grupy 40 + 4 – od   85 zł / os  
 

W programie: rynek, archikatedra rzymskokatolicka, wieża 
katedralna, archikatedra  greckokatolicka, Wzgórze Zamkowe, 
Zamek Kazimierzowski, Kopiec Tatarski, Muzeum Dzwonów 

i Fajek, jeden z Fortów Twierdzy Przemyśl 
 

Pozostałe obiekty możliwe do zwiedzania 
- Podziemna trasa turystyczna –  2 zł/ os 
- Muzeum Archidiecezjalne 

- Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej – 5zł/os  
- Muzeum Historii Miasta Przemyśla – 5 zł/os 
- Muzeum Twierdzy Przemyśl 

Cena zawiera: transport, opłaty drogowe, opłaty parkingowe, ubezpieczenie NNW+KL, 
usługę pilota, usługę przewodnika po Przemyślu, bilety wstępu ( Zamek Kazimierzowski, 
Muzeum Dzwonów i Fajek) 

_________________________________________________________________________ 
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GRYBÓW– KRYNICA ( 1 dzień) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od  95 zł / os  

 

W programie: zwiedzanie  i zabawy (strzelanie z łuku, turniej 
kopistów, szarady historyczne, wspinaczka itp. w zależności od 
wieku i ilości uczestników ) w Grodzie Warownym „Stara 

Baśń” w Grybowie, wyjazd i zjazd kolejką na Górę Parkową, 
spacer po Krynicy. 

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty 
parkingowe, usługę pilota, bilety wstępu ( „Stara Baśń” w 
Grybowie, wyjazd i zjazd kolejką na Górę Parkową). 

Na Górze Parkowej można skorzystać ze zjeżdżalni pontonowej lub rajskich ślizgawek- 
koszt ok.:1 przejazd –ok. 5 zł, 
_________________________________________________________________________ 

KAMIANNA – KRYNICA (1 dzień)  

Cena dla grupy 40 + 4 – od 75 zł / os  

 

W programie: Pasieka „Barć” w Kamiannej, spacer po 

uzdrowisko w Krynicy, wjazd kolejką na Górę Parkową.  

Na życzenie klienta Kolejka Gondolowa na Jaworzynę Krynicką. 

Przejazd góra – dół w cenie 23,00 zł (bilet ulgowy).  

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty 

parkingowe, usługę pilota, bilety wstępu do Pasieki „Barć”, kolejka na Górę Parkową (bilet 

góra – dół).  

_________________________________________________________________________ 

KAMIANNA  –  KRYNICA ( 1 dzień)  

Cena dla grupy 40 + 4 – od  95 zł / os      NOWOŚĆ 

 

W programie: Pasieka „Barć” w Kamiannej, Ścieżka w Koronach 

Drzew w Krynicy, spacer po uzdrowisku.  

(Program można uzupełnić o Muzeum Zabawek w Krynicy– 

Koszt 10zł/os). 

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty 

parkingowe, usługę pilota, bilety wstępu: Pasieka „Barć”,  Ścieżka 

w Koronach Drzew. 

_________________________________________________________________________ 
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BARANÓW SANDOMIERSKI – SANDOMIERZ (1 dzień) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od  115 zł / os  

 

W programie: Dziedziniec Zamku w Baranowie Sandomierskim, 

Sandomierz – Podziemna trasa Turystyczna, Brama Opatowska, 

Katedra lub inny kościół, Zbrojownia, Wąwóz Królowej Jadwigi, rejs 

statkiem po Wiśle.  

Cena zawiera: transport, opłaty parkingowe, ubezpieczenie 

NNW+KL, usługę pilota, usługę przewodnika miejskiego po Sandomierzu, bilety wstępu: 

Dziedziniec w Baranowie, Brama Opatowska, Katedra lub inny kościół, Zbrojownia, 

Podziemna Trasa Turystyczna, rejs statkiem. (Program można uzupełnić o Świat Ojca 

Mateusza w Sandomierzu – 12 zł / os) 

 

CIĘŻKOWICE (1 dzień) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od 75 zł / os  

 

W programie: Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny 

i Włodzimierza Tomków, Rezerwat Przyrody Nieożywionej 

Skamieniałe Miasto.  

Skamieniałe Miasto to grupa fantazyjnie ukształtowanych form 

skalnych, tworzących przysłowiowe „miasto zamienione 

w kamień” 

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty parkingowe, usługę pilota, bilet 

wstępu i usługę przewodnicką po rezerwacie, usługę przewodnicką i bilet wstępu do 

Muzeum Przyrodniczego.  

Oprócz tradycyjnego zwiedzania rezerwatu istnieje możliwość Zwiedzania z Przewodnikiem 

- Animatorem i niespodziankami. Pakiet z Przewodnikiem-Animatorem zawiera: zadania do 

wykonania, rebusy, krzyżówki, gry, pieczątki, nagrody. Dla starszej młodzieży polecamy 

zwiedzanie z grą terenową.  

_________________________________________________________________________ 

MAGURA WĄTKOWSKA (1 dzień) wycieczka górska 
Cena dla grupy 40 + 4 – od  55 zł/ os 
 

W programie: Folusz (wodospad) – Diabli Kamień – Magura 
Wątkowska – Folusz 
Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, usługę 

pilota przewodnika, bilety wstępu do Magurskiego PN. 
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ŁUŻNA I KĄŚNA DOLNA (1 dzień) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od 80 zł / os 

 

W programie: cmentarz z I wojny światowej na Wzgórzu 

Pustki, przejście piesze: Bruśnik (wieża widokowa) – Pławna 

(Diable Boisko) – Kąśna Dolna (Dwór I. Paderewskiego) – 

Rezerwat Skamieniałe Miasto i Wąwóz Czarownic – Ciężkowice, 

Muzeum Przyrodnicze im.  Krystyny i Włodzimierza Tomków 

w Ciężkowicach. 

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty 

parkingowe, usługę pilota, bilety wstępu do Dworu I. Paderewskiego i Muzeum 

Przyrodniczego, przewodników muzealnych.  

_________________________________________________________________________ 

POGÓRZE CIĘŻKOWICKIE (1 dzień) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od  70 zł/ os  

 
W programie: Gorlice – Muzeum PTTK z ekspozycją 
poświęconą działaniom I wojny światowej, figury wojskowe 

ówczesnych dowódców, ekspozycja związana 
z I. Łukasiewiczem, Rezerwat „Skamieniałe Miasto” 
w Ciężkowicach, Tuchów – Sanktuarium – Ruchoma Szopka.  

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, usługę 
pilota, usługę przewodnika po Muzeum Przyrodniczym w 
Ciężkowicach, bilety wstępu („ Skamieniałe Miasto”, Muzeum w Gorlicach i Muzeum 

Przyrodniczego  w Ciężkowicach). 
 
_________________________________________________________________________ 

BIECZ – TRZCINICA (1 dzień) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od  75 zł/ os 

 
W programie: zwiedzanie Biecza, Muzeum Ziemi Bieckiej, 
Skansen Archeologiczny  „Karpacka Troja” w Trzcinicy. 

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, usługę 
pilota, bilety wstępu do Muzeum Ziemi Bieckiej i Skansenu.  

______________________________________________________________ 



7 

 

SKANSEN ARCHEOLOGICZNY „KARPACKA TROJA” W TRZCINICY  ( 1 dzień) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od  70 zł/ os  
 

W programie: Skansen Archeologiczny „Karpacka Troja” 
w Trzcinicy . 
(Program można uzupełnić o warsztaty w Karpackiej Troi – koszt 

dodatkowy ok. 200 zł /grupa) 
Atrakcje dodatkowe: wieża widokowa- koszt dodatkowy - 2zł/os 
Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, usługę 

pilota – przewodnika, bilety wstępu do Skansenu - wystawa 
stała, park archeologiczny, grodzisko 

_________________________________________________________________________ 
KROSNO I OKOLICE (1 dzień) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od  65 zł/ os  

 
W programie DO WYBORU: Krosno Starówka, Centrum 
Dziedzictwa Szkła, Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych – 

prywatne zbiory, Muzeum Podkarpackie, Prządki (rezerwat), 
ruiny zamku Kamieniec w Odrzykoniu, Żarnowiec (Muzeum Mari 
Konopnickiej), Bóbrka (Muzeum Przemysłu Naftowego 

i Gazowniczego), Dukla (park przy pałacu Mniszchów – 
ekspozycja wojskowa i egzotyczne drzewa), Trzciana (Pustelnia św. Jana).  
Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, usługę pilota przewodnika, bilet wstępu 

do CDS  
+ DODATKOWO PŁATNE – bilety wstępu do wybranych obiektów. 
_________________________________________________________________________ 

KRZEMIONKI OPATOWSKIE – UJAZD ( 1 dzień)      

Cena dla grupy 40 + 4 – od  110  zł / os      NOWOŚĆ 

 
W programie: zwiedzanie muzeum i przejście trasą turystyczną 
w Rezerwacie „Krzemionki” - unikatowa w skali  światowej, 

neolityczna kopalnia krzemieni pasiastych wpisana na listę 
UNESCO, zwiedzanie zamku „Krzyżtopór” w Ujeździe. 
Cena zawiera: transport, opłaty drogowe, opłaty parkingowe, 

ubezpieczenie NNW+KL, usługę pilota, bilety wstępu ( Muzeum i 
Rezerwat Krzemionki, Zamek Krzyżtopór)   
 

_________________________________________________________________________ 
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CHĘCINY – UJAZD (1 DZIEŃ )       NOWOŚĆ 
Cena dla grupy 40 + 4 – od   125 zł / os 

 

W programie: Centrum Nauki Leonardo Da Vinci, Zamek 

Królewski w Chęcinach, Zamek  Krzyztopór w Ujeździe 

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty 

parkingowe, usługę pilota, bilety wstępu do: Centrum Leonarda 

Da Vinci, Zamek Królewski w Chęcinach + usługa przewodnicka 

, Zamek Krzyżtopór + usługa przewodnicka. 

_________________________________________________________________________ 

KUROZWĘKI – UJAZD ( 1 dzień )        

Cena dla grupy 40 + 4 – od 110zł / os       NOWOŚĆ 

 

W programie: zwiedzanie Zespołu Pałacowo- Parkowego w 
Kurozwękach - pałac i jego skarby, lochy pełne tajemnic, safari 

bizon, zwiedzanie Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. 
 
Cena zawiera: transport, opłaty drogowe, opłaty parkingowe, 

ubezpieczenie NNW+KL, usługę pilota, usługę przewodnika po 
zamku w Ujeździe,  bilety wstępu ( Zespół Pałacowo Parkowy 
w Kurozwękach, Zamek Krzyżtopór). 

_________________________________________________________________________ 

PACANÓW – SZCZUCIN (1 dzień) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od 80 zł / os 

 

W programie: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka 

w Pacanowie (wystawa „Bajowy Świat”, Kino Szkatułka, 

Ogrody), Muzeum Drogownictwa w Szczucinie (możliwość 

zorganizowania grilla na terenie muzeum – płatne dodatkowo). 

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty 

parkingowe, usługę pilota, bilety wstępu (wystawa „Bajkowy 

Świat”, Kino Szkatułka). 

Wycieczkę należy zamawiać z dużym wyprzedzeniem! 

_________________________________________________________________________ 
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BOCHNIA (1 dzień) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od 100 zł / os 

 

W programie: Kopalnia Soli w Bochni – Trasa Turystyczna 

 lub Trasa Przyrodnicza – 32zł/os lub program edukacyjny do 

wyboru;  

1) Zagadkowa Kopalnia (dla klas 0 - III) – 41,00 zł / os  

2) Śladami Pracy Górnika (klasy I – III) – 41,00 zł / os  

3) Królestwo Skarbnika (klasy I – III) – 41,00 zł / os  

4) Dar Księżnej Kingi (klasy IV – VI) – 41,00 zł / os  

5) Królewska Kopalnia (klasy IV – VI) – 41,00 zł / os  

lub Program integracyjny Przygoda w solnych górach( klasy IV-VIII) – 41,00 zł / os 

Warianty dodatkowe (NIE ZAWARTE W CENIE): 

Podziemna Przeprawa Łodzią – cena 15,00 zł / os  

 

Pobyty nocne w Kopalni – około 120 zł z wyżywieniem 

Noclegi odbywają się w największej komorze Ważyn: Położona 250 m pod ziemią. 

Posiada 252 miejsca noclegowe, część gastronomiczną i rekreacyjną w której znajduje się 

boisko sportowe, plac zabaw, sala konferencyjna. 

Zjazd do Kopalni około godziny 17:00, wyjazd do góry od 8:00 do 10:00. 

Dodatkowe atrakcje:  

Podczas nocy spędzonej w kopalni, można skorzystać z dodatkowych atrakcji takich jak: 

zwiedzanie kopalni czy zjazd 140 – metrową zjeżdżalnią. 

Przeciwwskazania do zjazdu: niewydolność krążeniowa i oddechowa oraz klaustrofobia. 

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty parkingowe, usługę pilota, 

usługę przewodnika po Kopalni, zjazd do Kopalni – zwiedzanie trasy turystycznej  

Wycieczkę należy zamawiać z dużym wyprzedzeniem! 

 

WIELICZKA (1 dzień) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od 100 zł / os 

 

W programie: Trasa Turystyczna lub Trasa Górnicza – 

wyruszający pod ziemię turyści otrzymują ekwipunek godny 

górników (dostępna dla osób które ukończyły 10 rok życia). 

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty 

parkingowe, usługę pilota, bilety wstępu na Trasę Turystyczną 

lub Górniczą.  
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Zwiedzanie Kopalni z dodatkowymi atrakcjami   
  

5- 8 lat 
 

Odkrywamy Solilandię 41 PLN / 1 os. 

9-12 lat 
 

Śladami legend 41 PLN / 1 os. 

10-14 lat 
 

Trasa górnicza 27 PLN / 1 os. 

Młody Górnik 41 PLN / 1 os. 

▪ Bezpłatny wstęp przysługuje 1 opiekunowi na każde 10 dzieci w grupie przedszkolnej, 

ze szkoły podstawowej, gimnazjum. Opłata dla pozostałych opiekunów wynosi 59 zł/os. 
▪ Grupom ponadgimnazjalnym przysługuje bezpłatny wstęp dla 1 opiekuna na całą grupę. 

Opłata dla pozostałych opiekunów wynosi 59 zł/os. 
 
 Zwiedzanie z noclegiem w Komorze Słowackiego 

 

 Oferta Kategoria wiekowa Pakiet 
ulgowy 

Trasa turystyczna  
+ pobyt nocny pod ziemią + śniadanie i 

kolacja 

wszystkie grupy wiekowe 115 zł/os. 

Odkrywamy Solilandię  
+ pobyt nocny pod ziemią + śniadanie i 

kolacja 

Przedszkole oraz klasy I - III 125 zł/os. 

Śladami legend  
+ pobyt nocny pod ziemią + śniadanie i 

kolacja 

klasy IV - VII 125 zł/os. 

Młody górnik  

+ pobyt nocny pod ziemią + śniadanie i 
kolacja 

klasy IV - VII oraz Gimnazjum 125 zł/os. 

   

Minimalna liczba osób w grupie korzystającej z podziemnego noclegu to 20, maksymalna 
48 (łącznie z opiekunami) 

▪ Nocleg ulgowy/pakiet ulgowy przysługuje dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do 

25-go roku życia, emerytom i rencistom po okazaniu ważnej legitymacji wydanej przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych itp. 

▪ Bezpłatny pakiet przysługuje 1 opiekunowi na każde 10 dzieci w zorganizowanej grupie 

przedszkolnej, ze szkoły podstawowej, gimnazjum. Pozostali opiekunowie pakiet płatny 
155 zł/os. 

▪ Bezpłatny pakiet przysługuje 1 opiekunowi/pilotowi na grupę ze szkół 
ponadgimnazjalnych. Pozostali opiekunowie pakiet płatny 155 zł/os. 

▪ Koszt wypożyczenia kompletu pościeli to 17 zł/os. 

▪ Prysznic w cenie noclegu 
Wycieczkę należy zamawiać z dużym wyprzedzeniem! 

_________________________________________________________________________ 
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KRAKÓW (1 dzień)  

Cena dla grupy 40 + 4 – od 130 zł / os 

KRAKÓW (2 dni) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od  305 zł / os 

 

W programie: „Droga Królewska” – Wzgórze Wawelski 

(z zewnątrz), Katedra, Smocza Jama, Kościół Mariacki, 

Podziemia Krakowskie.  

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty 

parkingowe, usługę pilota, usługę przewodnika miejskiego, bilety 

wstępu (Katedra, Kościół Mariacki, Smocza Jama, Podziemia 

Krakowskie).  

Wersja 2 – dniowa obejmuje dodatkowo: Komnaty Królewskie, Skarbiec i Zbrojownia, 

Ogród Doświadczeń, nocleg, śniadanie, obiadokolacja.  

Koszt wycieczki uzależniony od wykorzystanych biletów wstępu. 
_______________________________________________________________ 
KRAKÓW – ZOO ( 1 dzień) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od 100 zł / os 

 

W programie: ZOO, Smocza Jama na Wawelu, spacer po 

krakowskim rynku 

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty 

parkingowe, usługę pilota, bilety wstępu ( ZOO, Smocza Jama) 
 

_________________________________________________________________________ 
KRAKÓW – OŚWIĘCIM  (2 dni)  

Cena dla grupy 40 + 4 – od  280 zł / os  

 

W programie: „Droga Królewska” – Wzgórze Wawelskie (z zewnątrz), 

Katedra, Smocza Jama, Kościół Mariacki, Podziemia Krakowskie, 

Muzeum Martyrologii w Oświęcimiu.   

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty 

parkingowe, usługę pilota, usługę przewodnika miejskiego, usługę 

przewodnika + zestaw słuchawkowy + film w Oświęcimiu, nocleg, 

śniadanie, obiadokolacja, bilety wstępu (Katedra, Kościół Mariacki, 

Smocza Jama, Podziemia Krakowskie). 

KOSZT WYCIECZKI UZALEŻNIONY OD WYKORZYSTANYCH BILETÓW WSTĘPU. 

Wycieczkę należy zamawiać z dużym wyprzedzeniem! 

_________________________________________________________________________ 
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KRAKÓW – OJCOWSKI PARK NARODOWY (2 dni) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od 290 zł / os 

 

W programie: „Droga Królewska” – Wzgórze Wawelski 

(z zewnątrz), Katedra, Smocza Jama, Kościół Mariacki, 

Podziemia Krakowskie, Ojców – Ojcowski Park Narodowy, Dolina 

Prądnika, Jaskinia Łokietka, Muzeum Przyrodnicze OPN. 

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty 

parkingowe, usługę pilota, usługę przewodnika miejskiego, 

nocleg, śniadanie, obiadokolacja, bilety wstępu (Katedra, Kościół Mariacki, Smocza Jama, 

Podziemia Krakowskie, Jaskinia Łokietka, Zamek Ojców, Ośrodek Dydaktyczny OPN + 

projekcja filmu). 

 

OŚWIĘCIM (1 dzień) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od 120zł / os 

 

W programie: Muzeum Martyrologii w Oświęcimiu i Brzezince. 

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty 

parkingowe, usługę pilota, usługę przewodnika i projekcję filmu 

w Oświęcimiu. 

Wycieczkę należy zamawiać z dużym wyprzedzeniem! 

 

_________________________________________________________________________ 

WADOWICE – OŚWIĘCIM (1 dzień) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od  120 zł / os  

 

W programie: zwiedzanie miasta, Muzeum Dom Rodzinny Jana 

Pawła II, spacer po wadowickim rynku, Muzeum Martyrologii w 

Oświęcimiu. 

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty 

parkingowe, usługę pilota, bilet wstępu do Muzeum Domu 

Rodzinnego Jana Pawła II, usługę przewodnika i projekcję filmu 

w Muzeum Martyrologii w Oświęcimiu  

Wycieczkę należy zamawiać z dużym wyprzedzeniem! 
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WADOWICE – OŚWIĘCIM – CZĘSTOCHOWA (2 dni) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od  280 zł/ os  
 

W programie: Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II, Obóz 

Koncentracyjny Auschwitz – Birkenau, Sanktuarium Matki Bożej 

Częstochowskiej na Jasnej Górze (Apel Jasnogórski – odsłonięcie 

obrazu).  

Cena zawiera: transport, opłaty parkingowe, ubezpieczenie NNW+KL, usługę pilota, 

usługę przewodników po zwiedzanych obiektach, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, bilety 

wstępu do zwiedzanych obiektów. 

_________________________________________________________________________ 

OJCOWSKI PARK NARODOWY (1 dzień) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od 130 zł / os  

 

W programie do wyboru obiekty na terenie OPN: Zamek 

w Pieskowej Skale, Ruiny Zamku „Kazimierzowskiego” 

w Ojcowie, Dolina Prądnika, Ekspozycja Przyrodnicza w Centrum 

Edukacyjno – Muzealnym OPN,  

DO WYBORU: Jaskinia Ciemna, Jaskinia Nietoperzowa, Grota 

Łokietka. 

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty parkingowe, usługę pilota, 

usługę przewodnika, bilety wstępu (Grota Łokietka, Zamek Kazimierzowski w Ojcowie, 

Zamek w Pieskowej Skale, Ośrodek Dydaktyczny OPN + projekcja filmu). 

_________________________________________________________________________ 

OŚWIĘCIM – OJCOWSKI PARK NARODOWY (2 dni) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od 280 zł / os   

 

W programie: Muzeum Martyrologii w Oświęcimiu, Ojcowski 

Park Narodowy – Zamek Kazimierzowski w Ojcowie, Dolina 

Prądnika, Ekspozycja Przyrodnicza w Centrum Edukacyjno – 

Muzealnym OPN,  

DO WYBORU: Jaskinia Ciemna, Jaskinia Nietoperzowa, Grota 

Łokietka. 

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty parkingowe, usługę pilota, 

usługę przewodnika i projekcję filmu w Oświęcimiu, Grota Łokietka, Zamek Kazimierzowski 

w Ojcowie, Ośrodek Dydaktyczny OPN + projekcja filmu. 

Wycieczkę należy zamawiać z dużym wyprzedzeniem! 

_________________________________________________________________________ 
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TARNOWSKIE GÓRY – CHORZÓW (2 dni) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od 270 zł / os 

 

W programie: Sztolnia Czarnego Pstrąga, Zabytkowa Kopalnia 

Srebra, ZOO (program można uzupełnić o Muzeum Chleba 

w Radzionkowie – 20,00 zł / os lub Stadion Śląski – 3 

zł/os , przejazd kolejka „Elką”-  15 zł/os).  

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty 

parkingowe, usługę pilota, 1x nocleg, 1x śniadanie, 1x 

obiadokolacja, bilety wstępu (Sztolnia Czarnego Pstrąga, 

Zabytkowa Kopalnia Srebra, ZOO).  

Planetarium Śląskie obecnie jest zamknięte z powodu remontu. 

_________________________________________________________________________ 

ZAMOŚĆ (1 dzień) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od 135 zł / os 

 

W programie: Zamość – Rynek, Ratusz, Katedra, Muzeum 

Zamojskie, Pałac Zamojskich – dawna Akademia Zamojskich 

(z zewnątrz), przejście trasą turystyczną Nadszaniec, ZOO. 

Cena zawiera: transport, opłaty parkingowe, ubezpieczenie 

NNW+KL, usługę pilota, usługę przewodnika, bilety wstępu 

(Muzeum, Trasa Turystyczna, ZOO). 

_________________________________________________________________________  

ROZTOCZE (1 dzień) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od 100 zł / os  

 

W programie: Józefów (kamieniołomy, punkt widokowy), 

Hamernia (rezerwat przyrody „Czartowe Pole”), Susiec (rezerwat 

przyrody „Szumy na Tanwi”), Krasnobród (Sanktuarium Maryjne, 

Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej), Górecko Kościelne (drewniany 

kościół, kaplica na wodzie).  

W cenie: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty 

parkingowe, usługa pilota. 

_________________________________________________________________________ 
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ZAMOŚĆ – ROZTOCZE (2 dni) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od 270 zł / os  
 

W programie: Zamość – Rynek, Ratusz, Katedra, Muzeum 

Zamojskie, Pałac Zamojskich – dawna Akademia Zamojskich 

(z zewnątrz), przejście trasą turystyczną Nadszaniec, ZOO, 

Roztocze – Zwierzyniec Ośrodek Edukacyjno – Muzealny RPN – 

ścieżka przyrodnicza na Bukową Górę, Krasnobród – Sanktuarium 

MB Krasnobrodzkiej, Muzeum Wsi.  

Cena zawiera: transport, opłaty parkingowe, ubezpieczenie NNW+KL, usługę pilota, 

usługę przewodnika, bilety wstępu (Muzeum, ZOO, Trasa Turystyczna, Ośrodek Edukacyjny 

w Zwierzyńcu + ścieżka przyrodnicza, Muzeum Wsi), nocleg, obiadokolacja, śniadanie. 

BISKUPIN – GNIEZNO – POZNAŃ (3 dni) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od 535zł / os  
 

W programie: Biskupin: Skansen Archeologiczny, rejs po 

Jeziorze Biskupińskim, Gniezno: Katedra z relikwiami św. 

Wojciecha, Drzwi Gnieźnieńskie, Wieża/Podziemia, Muzeum 

Początków Państwa Polskiego, Poznań – Ostrów Tumski, Stary 

Rynek, Ratusz z koziołkami, Rogalowe Muzeum Poznania.  

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty parkingowe, usługę pilota, 

usługę przewodników miejscowych, bilety wstępu (Skansen i rejs w Biskupinie, Katedra 

Gnieźnieńska, Drzwi Gnieźnieńskie, Wieża, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Katedra 

w Poznaniu, Rogalowe Muzeum), 2x nocleg, 2x śniadanie, 2x obiadokolacja. 

Wycieczkę należy zamawiać z dużym wyprzedzeniem! 

_________________________________________________________________________ 
WARSZAWA (2 dni) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od 365 zł / os 
 

W programie: np. Stare Miasto, Zamek Królewski – trasa 
zamkowa, Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki 

Kopernik, Pałac Kultury i Nauki XXX piętro, Stadion Narodowy 
lub Stadion Legii (jeżeli będzie dostępny do zwiedzania) program 

do ustalenia.  
Program można dodatkowo uzupełnić o: Sejm RP (jeżeli będzie dostępny do 
zwiedzania; Łazienki Królewskie – Pałac na Wyspie (zwiedzanie wnętrz dodatkowo płatne).   

Cena zawiera: transport, opłaty parkingowe, ubezpieczenie NNW+KL, usługę pilota, 
usługę przewodnika miejskiego, 1x nocleg, 1x obiadokolacja, 1x śniadanie, bilety wstępu 
(PKiN, Zamek Królewski – trasa zamkowa + przewodnik, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum 

Powstania Warszawskiego + przewodnik, Stadion Narodowy – trasa piłkarskie emocje + 
punkt widokowy z przewodnikiem). 
Wycieczkę należy zamawiać z dużym wyprzedzeniem! 

 _________________________________________________________________________ 
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BESKID ŚLĄSKI I ŻYWIECKI (2 dni) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od 275 zł / os 

 
W programie do wyboru proponujemy:  
Duża Pętla Beskidzka, Węgierska Górka (forty z czasów II wojny 

światowej), Milówka, Izba Koronkarstwa w Koniakowie, Koczy 
Zamek, Kurna Chata w Istebnej – ekspozycja zabytkowych 
instrumentów muzyczny, Wisła, Szczyrk. W drodze powrotnej 

wizyta w sławnej karczmie „Rzym” (Sucha Beskidzka),  
Cena zawiera: transport, opłaty parkingowe, ubezpieczenie 

NNW+KL, usługę pilota, usługę przewodnika, nocleg, 
wyżywienie, bilety wstępu do: Kurna Chata, Izba Koronkarstwa, wjazd i zjazd z Szyndzielni 
lub Skrzycznego. Dodatkowo możliwość zwiedzania Browaru Żywiec z degustacją 

produkowanych tam soków, cena 15 zł/os. 

 

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE (2 dni) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od  255 zł / os 
 

W programie: piesza wycieczka Drogą Królewską na Święty 
Krzyż, Muzeum ŚPN na Świętym Krzyżu, Jaskinia, Zamek 
w Chęcinach, Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku, Dąb 

„Bartek” w Zagnańsku 
 /program do uzgodnienia/.  
Cena zawiera: transport, opłaty parkingowe, ubezpieczenie 

NNW+KL, usługę pilota, usługę przewodnika po zwiedzanych 
obiektach, nocleg, obiadokolacja, śniadanie, bilety wstępu (Jaskinia Raj, Święty Krzyż, 

Świętokrzyski Park Narodowy, Muz. H. Sienkiewicza w Oblęgorku, Muzeum ŚPN).  
Wycieczkę należy zamawiać z dużym wyprzedzeniem! 

_________________________________________________________________________ 

INWAŁD – PARK MINIATUR (1 dzień) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od 130 zł / os 

 

W programie:  

Parku Miniatur – Świat Marzeń miejsce spotkania 

z modelami najsławniejszych cudów architektonicznych z całego 

świata. Zwiedzając Park można podziwiać m. in.: Świątynię 

Akropolu, Koloseum, Krzywą Wieżę w Pizie, Statuę Wolności, 

Bazylikę św. Piotra, Mur Chiński, Wieżę Eifflla, Big Bena, Łuk 

Triumfalny, Sfinksa, Biały Dom, Kompleks wenecki.  

WAROWNIA - na kamienistym wzniesieniu, otoczonym drewnianymi balami, powstał gród 

średniowieczny, zajmujący teren 2,5 tys. m2. Przekraczając jego podwoje cofamy się do XV 

wieku. Kamienista droga prowadzi na dziedziniec średniowiecznej warowni, która kryje w 

sobie niezwykłe miejsca.  
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Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty parkingowe, usługę pilota, 

usługę przewodnika, bilet wstępu do Parku Miniatur – Świat Marzeń i Warowni. 

Bilety upoważniają do korzystania ze wszystkich atrakcji Parku Miniatur i Warowni Inwałd. 

Wyjątek stanowią: 

Automaty wrzutowe, 

Dzika Rzeka – 12 PLN/os. (Park Miniatur), 

Paintball laserowy – 10 PLN/os. 15 min. (Warownia Inwałd)  

_________________________________________________________________________ 

PARK REKREACJI „ZOOM NATURY” -JANÓW LUBELSKI 
 

Cena dla grupy 40 + 4 ( 1 dzień) – od  70 zł / os  + wybrany pakiet płatny 
dodatkowo według wybranej opcji 
 

Przedszkole Pakiet 1 – dniowy  
-Zabawa na maxa – cena 78 zł  
Obejmuje: Laboratoria Edukacyjne: Zoom Natury, Runo Leśne, 
Awifauna i Troposfera oraz Energia i Recykling, Park Linowy, 
obiad; atrakcje Parku Kreatywnego, zabawy integracyjne 

i warsztaty. 
- Oferta ekonomiczna – cena 53 zł  
Obejmuje: Laboratoria Edukacyjne: Zoom Natury, Runo Leśne, 
Awifauna i Troposfera oraz Energia i Recykling, Park Linowy, danie gorące,  atrakcje Parku 
Kreatywnego 
 

Szkoła Podstawowa klasy 1 – 3  
- pakiet 1 – dniowy –  oferta ekonomiczna od 56 zł/os, Zabawa na maxa – od 83 zł/os 
- pakiet 2 – dniowy – oferta ekonomiczna od 178 zł/os, Zabawa na maxa - od 194 zł/os  

- pakiet 3 – dniowy – oferta ekonomiczna od 277 zł/os, Zabawa na maxa - od 283 zł/os  
 

Szkoła Podstawowa klasy 4 – 6 
- pakiet 1 – dniowy –  oferta ekonomiczna od 65 zł/os, Zabawa na maxa – od 96 zł/os 
- pakiet 2 – dniowy – oferta ekonomiczna od 195 zł/os, Zabawa na maxa - od 219 zł/os  

- pakiet 3 – dniowy – oferta ekonomiczna od 286 zł/os, Zabawa na maxa - od 308 zł/os  
 

Szkoła Podstawowa klasy  7 - 8 
- pakiet 1 – dniowy –  oferta ekonomiczna od 66 zł/os, Zabawa na maxa – od 93 zł/os 
- pakiet 2 – dniowy – oferta ekonomiczna od 188 zł/os, Zabawa na maxa - od 204 zł/os  
- pakiet 3 – dniowy – oferta ekonomiczna od 277 zł/os, Zabawa na maxa - od 303 zł/os  

 
Szkoła Ponadgimnazjalna  
- pakiet 1 – dniowy –  oferta ekonomiczna od 66 zł/os, Zabawa na maxa – od 93 zł/os 
- pakiet 2 – dniowy – oferta ekonomiczna od 173 zł/os, Zabawa na maxa - od 189 zł/os  
- pakiet 3 – dniowy – oferta ekonomiczna od 277 zł/os, Zabawa na maxa - od 293 zł/os  

 

W sezonie maj/czerwiec oferta pakietowa droższa o 10 zł 
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Pakiety obejmują w zależności od wybranego wariantu:  
Laboratoria Wiedzy (Zoom Natury, Runo Leśne, Awifauna i Troposfera, Energia i Recykling); 
trasę w Parku Linowym dostosowaną do możliwości danej grupy wiekowej, gry terenowe, 
warsztaty tematyczne i zabawy integracyjne, sporty wodne na Zalewie Janowskim lub pobyt 

na krytej pływalni „Otylia” w Janowie Lubelskim, wycieczki po mieście lub po okolicy Janowa 
Lubelskiego, wyżywienie, nocleg, ognisko, dyskotekę.   
 

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty parkingowe, usługę pilota. 
Koszt wybranego pakietu to koszt dodatkowy.  
 

 

BAŁTÓW – PARK JURAJSKI (1 dzień) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od 110 zł / os 
 

W programie: Pakiet Mini: Jura Park (Ścieżka dydaktyczna, 
Gondwana, Muzeum Jurajskie, plac zabaw.)+ Oceanarium 
Cena zawiera: transport, opłaty parkingowe, ubezpieczenie 

NNW+KL, usługę pilota, pakiet Mini z usługą przewodnika po 
Jura Parku. 
 

PAKIETY DLA GRUP SZKOLNYCH: 
 
PAKIET PRZYGODA DLA SZKÓŁ 

JuraPark + Prehistoryczne Oceanarium + Zwierzyniec Bałtowski (górny + dolny) 
+ Sabatówka + Polska w Miniaturze) - 49 zł /osobę 
PAKIET PRZYGODA DLA PRZEDSZKOLA 

(JuraPark + Zwierzyniec Bałtowski + Sabatówka + Polska w Miniaturze) - 39 zł /osobę 
PAKIET MINI 

JuraPark + Prehistoryczne Oceanarium - 25 zł /osobę 
 
Dodatkowo możliwość zwiedzania:  

PARK ROZRYWKI 
Korzystanie z urządzeń Parku Rozrywki bez limitu. 
Cena obowiązuje przy zakupie Pakietu Przygoda. Cena nie zawiera biletu na przejazd 

rollercoasterem i Kina Emocji Cinema 5D.- 10 zł./osobę 
 
PARK ROZRYWKI  

Cena obowiązuje przy zakupie Pakietu Mini. 
Cena nie zawiera biletu na przejazd rollercoasterem i Kina Emocji Cinema 5D.- 16 zł/osobę 
Kino Emocji Cinema 5D - 11 zł /osobę 

Rollercoaster  - 4 zł./zjazd 
Polska w Miniaturze - 9 zł./osobę 
Zwierzyniec Górny + Dolny - 15 zł./osobę 

Sabatówka - 8 zł./osobę 
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Warsztaty paleontologiczno – plastyczne - 7 zł./osobę 
Przejażdżka konna wierzchem + zwiedzanie stajni - 5 zł./osobę 
Lekcja muzealna - 120 zł./grupę 

Lekcja terenowa w Żydowskim Jarze - 120 zł./grupę 
Galeria “Stary Młyn” – zwiedzanie - 2 zł./osobę 
 

Istnieje możliwość zamówienia zestawu obiadowego dla grup – Jeden rodzaj 
zestawu obiadowego dla całej grupy 
I danie - zupa dnia 7 zł /os. 

II danie  
- filet drobiowy + frytki/ziemniaki + surówka + woda mineralna niegazowana + owoc  - 

19,50 zł/os 
 - filet rybny + frytki/ziemniaki + surówka + woda mineralna niegazowana + owoc  - 
19,50 zł/os. 

Pierogi (ruskie/z serem/kapustą i mięsem) + woda mineralna niegazowana + owoc -  
12 zł/os.  
Zestaw I+ II danie (zupa + filet) + owoc 23,50 zł /os. 

Zestaw I+ II danie (zupa + pierogi) + owoc 17 zł /os.  
Ognisko/ grill Kiełbasa+pieczywo+przyprawy + woda mineralna niegazowana 8 zł/os.  
Muffinka + herbata 4,5 zł /os.  

 
_________________________________________________________________________ 
ZATORLAND (1 dzień) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od 90 zł / os + koszt wybranego pakietu lub biletu 
wstępu 
 

W programie: Park rozrywki w Zatorze wg wybranego pakietu.  
Parki tematyczne:  

PARK RUCHOMYCH DINOZAURÓW, PARK MITOLOGII, PARK 
OWADÓW, PARK BAJEK, LUNAPAK.  
Opcje dodatkowe: Kino 360 3D – 10 zł/os, zwiedzanie Domu do 

Góry Nogami – 10 zł/os 
 
PAKIET ZŁOTY- wstęp do jednego wybranego parku bez przewodnika, seans w kinie 5D 

lub zwiedzanie Domu do góry nogami w cenie pakietu, możliwość wielokrotnego 
skorzystania z wszystkich atrakcji znajdujących się na terenie lunaparku (z wyjątkiem 
urządzeń uruchamianych za pomocą monet i żetonów). Cena 32,90 zł/os.  

 
PAKIET PREMIUM- wstęp do Parku Ruchomych Dinozaurów i do Parku Mitologii i do Parku 
Owadów i do Parku Bajek bez przewodnika, seans w kinie 5D lub zwiedzanie Domu do Góry 

Nogami w cenie Pakietu, możliwość wielokrotnego skorzystania z wszystkich atrakcji 
znajdujących się na terenie lunaparku (z wyjątkiem urządzeń uruchamianych za pomocą 
monet i żetonów). Cena 39,90 zł/os.  

 
PAKIET PREMIUM PLUS - wstęp do Parku Ruchomych Dinozaurów i do Parku Mitologii 
i do Parku Owadów i do Parku Bajek bez przewodnika, seans w kinie 5D lub zwiedzanie 
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Domu do Góry Nogami w cenie Pakietu, zestaw obiadowy w cenie Pakietu, możliwość 
wielokrotnego skorzystania z wszystkich atrakcji znajdujących się na terenie lunaparku 
(z wyjątkiem urządzeń uruchamianych za pomocą monet i żetonów). Cena 54,90 zł/os.  

 
Istnieje możliwość zamówienia przewodnika po wybranych parkach -  koszt – 
2 zł / os – 1 park (4 parki – 8 zł / os) 

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty parkingowe, usługę pilota. 
Koszt wybranego pakietu to koszt dodatkowy.  

 

ENERGYLANDIA  - RODZINNY PARK ROZRYWKI W ZATORZE (1 dzień) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od 85 zł / os + bilet wstępu do ENERGYLANDII 
 
Największy Park Rozrywki w Polsce z 57 atrakcjami rozłożonymi 

na 26 hektarach powierzchni  (27 ogromnych urządzeń, 20 gier 
i zabaw interaktywnych, 4 sceny widowiskowe, na których 
odbywają się pokazy artystyczne, pirotechniczne i wizualne, kino.  

Atrakcje charakteryzują się specjalnie dobraną tematyczną 
dekoracją, podzielone są na 3 strefy:  
 

- dla najmłodszych „Bajkolandia” – dzięki której można przenieść się do krainy bajek 
korzystając m. in. z klasycznej, pięknej, wiedeńskiej karuzeli „Sissi”, mini spływu wodnego 
„Wyspa skarbów”, czy kolejek „Jeep Safari” lub „Kraina Krasnali”  

 
- familijna – w której całe rodziny spędzają niezapomniane chwile na największym w Polsce 

Roller Coasteach (Energuś oraz Dragon), oraz atrakcjach wodnych, np. płynąc łódkami i 
biorąc udział w bitwie wodnej  
- ekstremalna – raj dla wszystkich entuzjastów wysokiej adrenaliny; Roller Coaster Mayan, 

czy Viking, wielka obrotowa ławka „Apocalipto”, potężne wahadło „Aztek Swing” dostarczają 
dreszczyku emocji.  
 

- Strefa Water Park to ponad 1800m2 powierzchni basenowych. Przestrzeń dla zabawy 
i relaksu stworzona w tropikalnym klimacie, gdzie Goście Energylandii mogą zażyć kąpieli 
zarówno w basenach jak i tej słonecznej. 

Barki, sklepiki, leżaczki i parasole, zjeżdżalnie dla maluszków, ale również otwarta w czerwcu 
2018 roku ogromna strefa wodnej zabawy Tropical Fun. 
Tropical Fun to zabawa na 10 zjeżdżalniach, dostosowanych do różnych grup wiekowych i o 

różnym stopniu trudności! Są te ekstremalne, jak np. Kamikadze – znana jako zjeżdżalnia z 
zapadnią, jak i te sprzyjające rodzinnej zabawie. 
 

BILETY:  
- 39 zł/os – przedszkolaki 
- 59 zł/os – dzieci z klas 1-6  

- 69 zł/os – dzieci z klas 7-8 i gimnazjum 
- 99 zł/os – dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych  i studenci  

Do każdego płatnego biletu dla zorganizowanych grup szkolnych poczęstunek w postaci 
frytek i napoju GRATIS.  
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Istnieje możliwość zamówienia zastawu obiadowego dla grup (do wyboru 3 opcje): 
- danie główne + napój – 19,50 zł  
- zupa + danie główne + napój – 23,50 zł  

 
Cena zawiera: transport, opłaty parkingowe, ubezpieczenie NNW+KL, usługę pilota. 
_________________________________________________________________________ 

PIENINY (1 dzień)  
Cena dla grupy 40 + 4 – od 110 zł / os 
 

W programie: Zamek Dunajec w Niedzicy, rejs statkiem po 
Zalewie Czorsztyńskim, ruiny Zamku w Czorsztynie, Jaworki – 

Wąwóz Homole.  Rejs po Zal. Czorsztyńskim można zamienić na 
spływ Dunajcem – koszt  dodatkowy od ok. 35 zł. 
 Cena zawiera: transport, opłaty parkingowe, ubezpieczenie 

NNW+KL, usługę pilota, bilety wstępu (Zamek w Niedzicy, ruiny 
Zamku w Czorsztynie, rejs statkiem po Zalewie Czorsztyńskim).    

 

PIENINY (2 dni) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od  255 zł / os 

 
W programie: Zamek Dunajec w Niedzicy, rejs statkiem po 
Zalewie Czorsztyńskim, ruiny Zamku w Czorsztynie, Jaworki – 

Wąwóz Homole, piesza wycieczka na Trzy Korony, wjazd kolejką 
linową na Górę Wdżar, Kluszkowce – tor saneczkowy.  

Cena zawiera: transport, opłaty parkingowe, ubezpieczenie 
NNW+KL, usługę pilota, usługę przewodnika na Trzy Korony, 
nocleg + śniadanie + obiadokolacja, bilety wstępu (Zamek 

w Niedzicy, ruiny Zamku w Czorsztynie, rejs statkiem po Zalewie Czorsztyńskim, kolejka na 
Górę Wdżar, 1 zjazd torem saneczkowym w Kluszkowcach). 
_________________________________________________________________________ 

ZAKOPANE (1 dzień) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od  120 zł / os  
 

W programie: Sanktuarium na Krzeptówkach, Cmentarz na Pęksowym 
Brzyzku, spacer po Krupówkach, Wielka Krokiew, wjazd i zjazd na 
Gubałówkę.  

Cena zawiera: transport, opłaty parkingowe, ubezpieczenie NNW+KL, 
usługę pilota, bilety wstępu (Cmentarz na Pęksowym Brzyzku, wjazd 
i zjazd na Gubałówkę, Wielka Krokiew). 

_________________________________________________________________________ 
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ZAKOPANE (2 dni) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od  235 zł / os 
 

W programie: Sanktuarium na Krzeptówkach, Cmentarz na 
Pęksowym Brzyzku, spacer po Krupówkach, Wielka Krokiew, 
wjazd i zjazd na Gubałówkę, wycieczka piesza do wyboru – 

Dolina Kościeliska z Jaskinią Mroźną / Dolina Chochołowska / 
Morskie Oko.  
Cena zawiera: transport, opłaty parkingowe, ubezpieczenie 

NNW+KL, usługę pilota, usługę przewodnika górskiego 
tatrzańskiego, nocleg + śniadanie + obiadokolację, bilety wstępu (Cmentarz na Pęksowym 

Brzyzku, wjazd i zjazd na Gubałówkę, Tatrzański PN). 
 
_________________________________________________________________________ 

BIESZCZADY (1 dzień) wycieczka autokarowa ze zwiedzaniem  
Cena dla grupy 40 + 4 – od  95 zł/ os  
 

W programie: Lesko – Kamień Leski (pomnik przyrody), 
Myczkowce (miniatury cerkwi i mini ZOO), Solina (spacer po 
koronie zapory), rejs statkiem po Jeziorze Solińskim, Rabe 

(rezerwat Gołoborze), Cisna, Klasztor Sióstr Nazaretanek w 
Komańczy.   
Cena zawiera: transport, opłaty parkingowe, ubezpieczenie 

NNW+KL, usługę pilota, bilety wstępu (rejs statkiem po 
J. Solińskim, Myczkowce). 
 

_________________________________________________________________________ 
BIESZCZADY (1 dzień) wycieczka autokarowa ze zwiedzaniem 

Cena dla grupy 40 + 4 – od  105 zł/ os 
 
W programie: Skansen Budownictwa Ludowego w Sanoku, 

Muzeum Przyrodnicze w Ustrzykach Dolnych, rejs statkiem po 
Jeziorze Solińskim. 
Cena zawiera: transport, opłaty parkingowe, ubezpieczenie 

NNW+KL, usługę pilota, usługę przewodników po muzeach, 
bilety wstępu (rejs statkiem po J. Solińskim, Skansen w Sanoku, 
Muzeum Przyrodnicze). 

 
_________________________________________________________________________ 
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BIESZCZADY (1 dzień) wycieczka górska  
Cena dla grupy 40 + 4 – od  70 zł/ os 
 

W programie: przejazd fragmentem Dużej Obwodnicy 
Bieszczadzkiej + wycieczka piesza  
trasa do wyboru:  

- Tarnica 1346 m n.p.m.; najwyższy szczyt polskiej części 
Bieszczadów  
- Bukowe Berdo 1313 m n.p.m.  

- Połonina Caryńska 1297 m n.p.m.  
- Połonina Wetlińska; z najwyżej położonym schroniskiem górskim w Bieszczadach – „Chatka 

Puchatka”  
- Wielka Rawka 1304 m n.p.m. i Mała Rawka 1268 m n.p.m.  
- Jasło 1153 m n.p.m.  

- Dwernik Kamień 1004 m n.p.m. + wodospad na potoku Hylatym  
- Chryszczata 997 m n.p.m. + Jeziorka Duszatyńskie 
Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, usługę pilota przewodnika, bilety 

wstępu do BPN. 
_________________________________________________________________________ 
BIESZCZADY (2 dni – dwie wycieczki górskie) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od  195 zł/ os 
 
W programie: wyjście z przewodnikiem na szlak po 

Bieszczadzkim Parku Narodowym (do ustalenia 2 trasy). 
Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, usługę pilota 
przewodnika, 1x nocleg, 1x śniadanie, 1x obiadokolacja, bilety 

wstępu do BPN. 

________________________________________________________________________ 
BIESZCZADY  ( 2 DNI) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od  250 zł/ os 

 
W programie: przejazd drezynami rowerowymi, spacer po 
koronie zapory w Solinie, punkt widokowy w Polańczyku, rejs 

Statkiem po Zalewie Solińskim, zagroda żubrów, pawilon 
wystawowy Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznym, wyjście 
z przewodnikiem na szlak po Bieszczadzkim Parku Narodowym 

( trasa do ustalenia). 
 Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW+KL, usługę 
pilota przewodnika, 1x nocleg, 1x śniadanie, 1x obiadokolacja, bilety wstępu (BPN, drezyny 

rowerowe, pawilon wystawowy CPL, rejs statkiem po Zalewie Solińskim)  

Opcje dodatkowe: 
- przejazd Bieszczadzką Kolejką–  21zł/os + peronowe 1zł/os 

- zwiedzanie Zapory Wodnej w Solinie – bilet ulg. 10zł/os nor. 15zł/os 
_________________________________________________________________________ 
 



24 

 

KAZIMIERZ DOLNY – PUŁAWY – NAŁĘCZÓW (2 dni) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od  270 zł/ os  
 

W programie: Kazimierz Dolny – zabytki miasta, rynek, 
kolegiata, Góra Trzech Krzyży, Baszta + ruiny zamku, rejs po 
Wiśle, Puławy – Świątynia Sybilli, Domek Gotycki, wnętrza Pałacu 

Czartoryskich, Nałęczów – Muzeum Stefana Żeromskiego i 
Bolesława Prusa.  
Cena zawiera: transport, opłaty parkingowe, ubezpieczenie 

NNW+KL, usługę pilota, nocleg, śniadanie, obiadokolację, bilety 
wstępu (rejs po Wiśle, Góra Trzech Krzyży, Zamek + Baszta, Świątynia Sybilli i Domek 

Gotycki, Pałac Czartoryskich, Muzeum S. Żeromskiego i B. Prusa). 
 
_________________________________________________________________________ 

LUBLIN (1 dzień) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od  120 zł/ os  
 

W programie: Wzgórze Zamkowe z Kaplicą Św. Trójcy, 
przejście Traktem Królewskim przez Bramę Grodzką na Stare 
Miasto, Rynek z Trybunałem Koronnym, Bazylika oo. 

Dominikanów, wejście na taras widokowy Wieży Trynitarskiej, 
Archikatedra Lubelska z Kryptami i Skarbcem. 
Cena zawiera: transport, opłaty parkingowe, ubezpieczenie 

NNW+KL, usługę pilota, usługę przewodnika miejskiego, bilety 
wstępu (Zamek Lubelski, Kaplica Św. Trójcy, Wieża Trynitarska, 
Archikatedra Lubelska). 

 
_________________________________________________________________________ 

LUBLIN – MAJDANEK ( 1 dzień ) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od  135 zł / os  
 

W programie: Wzgórze Zamkowe z Zamkiem Lubelskim, 
Brama Grodzka, Bazylika  ojców Dominikanów, Rynek z 
gmachem Trybunału Koronnego, Archikatedra, Brama 
Krakowska, Nowy Ratusz, Muzeum na Majdanku ( od lat 14) 
 

Cena zawiera: transport, opłaty drogowe, opłaty parkingowe, 

ubezpieczenie NNW+KL, usługę pilota, usługę przewodnika po Lublinie i Majdanku, bilety 
wstępu ( Zamek Lubelski , Archikatedra, Wieża Trynitarska) 
 

_________________________________________________________________________ 
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WROCŁAW (2 dni) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od  380 zł/ os  
 

W programie: Stare Miasto, Panorama Racławicka, Ogród 
Japoński w Parku Szczytnicki, ZOO + Afrykanarium, Uniwersytet 
Wrocławski z Aulą Leopoldina, Ostrów Tumski, Hala Stulecia, 

Fontanna Multimedialna. 
 (PROGRAM DO UZGODNIENIA) 
Dodatkowo SKYTOWER – najwyższy budynek we 

Wrocławiu – wjazd na punkt widokowy – 12,00 zł/os.  
Cena zawiera: transport, opłaty parkingowe, ubezpieczenie NNW+KL, usługę pilota, 

usługę przewodnika miejskiego, nocleg, śniadanie, obiadokolację, bilety wstępu (Panorama 
Racławicka, ZOO + Afrykanarium, Aula Leopoldina, Ogród Japoński). 
Wycieczkę należy zamawiać z dużym wyprzedzeniem! 

_________________________________________________________________________ 
GÓRY STOŁOWE – PRAGA (3 dni)  
Cena dla grupy 40 + 4 – od 600 zł/ os  

 
W programie: przejście na Szczyt Szczelińca Wielkiego, Skalny 
Labirynt „Błędne Skały”, przyjazd do Kudowy Zdrój; Praga – 

Hradczany, Mała Strana, katedra św. Wita, Złota Uliczka, Most 
Karola, Starometske Namesti, Zegar Orloj, Vaclawskie Namesti; 
Kopalnia Złota w Złotym Stoku.  

Cena zawiera: transport, opłaty drogowe i parkingowe, 
ubezpieczenie NNW+KL, usługę pilota, usługę przewodnika 

miejskiego, 2 x nocleg, 2 x śniadanie, 2 x obiadokolację, bilety wstępu (Szczeliniec, 
Hradczany, Kopalnia Złota). 
Wycieczkę należy zamawiać z dużym wyprzedzeniem! 

________________________________________________________________________
WROCŁAW + ŚNIEŻKA /1602/ (2 dni) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od  420 zł/ os  

 
W programie: Stare Miasto, Panorama Racławicka, ZOO + 
Afrykanarium, wjazd wyciągiem krzesełkowym na Kopę – 

przejście piesze na Śnieżkę – najwyższy szczyt Sudetów, zejście 
do Karpacza.  
(PROGRAM DO UZGODNIENIA) 
Dodatkowo SKYTOWER – najwyższy budynek we Wrocławiu 
– wjazd na punkt widokowy – 12,00 zł/os. 

Cena zawiera: transport, opłaty parkingowe, ubezpieczenie 

NNW+KL, usługę pilota, usługę przewodnika miejskiego, usługę przewodnika górskiego 
sudeckiego, nocleg, śniadanie, obiadokolację, bilety wstępu (Panorama Racławicka, ZOO 
z Afrykanarium, wjazd wyciągiem na Kopę, bilety do Karkonoskiego PN). 

Wycieczkę należy zamawiać z dużym wyprzedzeniem! 

_________________________________________________________________________ 
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BUDAPESZT (1 dzień) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od 210 zł / os  

 
W programie: Plac Bohaterów z Pomnikiem Tysiąclecia, Zamek 
Vajdahunyad, ul. Andrassy, Parlament, Katedra Św. Stefana, 

Wzgórze Zamkowe (Plac Św. Trójcy, Kościół Macieja, Baszta 
Rybacka, pomnik św. Stefana, Cytadela), Zamek Królewski, 
Wzgórze Gellerta, REJS STATKIEM PO DUNAJU.  

 
W cenie: transport, opłaty drogowe, opłaty parkingowe, 

ubezpieczenie NNW+KL, usługę pilota, usługę przewodnika po Budapeszcie, bilety wstępu 

(Katedra Św. Stefana,  Rejs po Dunaju). 

BUDAPESZT – EGER (2 dni) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od  440 zł / os 
 

W programie: Plac Bohaterów z Pomnikiem Tysiąclecia, Zamek 
Vajdahunyad, ul. Andrassy, Parlament, Katedra Św. Stefana, 
Wzgórze Zamkowe (Plac Św. Trójcy, Kościół Macieja, Baszta 

Rybacka, pomnik św. Stefana, Cytadela), Zamek Królewski, 
Wzgórze Gellerta, REJS STATKIEM PO DUNAJU, Plac Istvana 
Dobo, Minaret Turecki, barokowy kościół Minorytów, Zamek Egri 

Var z XIII w., Eklektyczny Ratusz Miejski. 
 

Cena zawiera: transport, opłaty drogowe, opłaty parkingowe, ubezpieczenie NNW+KL, 
usługę pilota, usługę przewodnika po Budapeszcie, 1x nocleg, 1x śniadanie, 1x 
obiadokolacja, bilety wstępu (Katedra Św. Stefana, Rejs po Dunaju, Katedra Św. Stefana w 

Egerze, obowiązkowa składkę na TFG) 
Wycieczkę należy zamawiać z dużym wyprzedzeniem! 

______________________________________________________________ 

KOSZYCE (1 dzień) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od  100 zł / os  
 

W programie: spacer po miasteczku z przewodnikiem, 
zwiedzanie pięknego Ogrodu Botanicznego przy Uniwersytecie 
oraz ZOO – największego w środkowej Europie.  

Cena zawiera: transport, opłaty drogowe, opłaty parkingowe, 
ubezpieczenie NNW+KL, usługę pilota, bilety wstępu (Ogród 
Botaniczny, ZOO). 

_________________________________________________________________________ 
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SŁOWACJA – TATRY WYSOKIE – AQUAPARK (1 dzień) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od 205 zł / os 
 

W programie: Stary Smokowiec – wjazd kolejką na Hrebieniok, 
spacer do Wodospadów Zimnej Wody, Tatry Wysokie – spacer 
nad Szczyrbskie Jezioro, pobyt w Aquaparku w Popradzie.  

Cena zawiera: transport, opłaty drogowe, opłaty parkingowe, 
ubezpieczenie NNW+KL, usługę pilota, bilety wstępu (kolejka na 
Hrebieniok góra-dół, Aquapark). 

_________________________________________________________________________ 

JASKINIE DOMICA I BARADLA (1 dzień) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od 145 zł / os  
 

W programie: Jaskinia Domica (na Słowacji) – najdłuższa 
jaskinia Parku Narodowego Słowacki Kras; Jaskinia Baradla (na 
Węgrzech) – położona na terenie Parku Narodowego Aggtelek. 

Jaskinia Domica i Baradla tworzą kompleks podziemnych 
korytarzy o łącznej długości ok. 25 km. System jaskiń został 
wpisany na Listę UNESCO. Spacer Zadialską Doliną.  

Cena zawiera: transport, opłaty drogowe, opłaty parkingowe, 
ubezpieczenie NNW+KL, usługę pilota, bilety wstępu do Jaskini Domica i Baradla. 
_________________________________________________________________________ 

LEVOCA – VRBOV – kąpiele w basenach termalnych (1 dzień) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od 140 zł / os  
 

W programie: spacer po Starówce w Levocy – wejście do 
kościoła św. Jakuba, Spiski Zamek, kąpiele w basenach 

termalnych we Vrbovie.  
Cena zawiera: transport, opłaty drogowe, opłaty parkingowe, 
ubezpieczenie NNW+KL, usługę pilota, bilety wstępu (Kościół św. 

Jakuba, Spiski Zamek, 2,5h pobyt we Vrbovie). 

_________________________________________________________________________ 

SŁOWACKI RAJ + VRBOV – kąpiele w basenach termalnych (1 dzień) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od 130 zł / os 
 

W programie: przejazd na teren Parku Narodowego Słowacki 
Raj, przejście trasy do wyboru:  
- Podlesok – Przełom Hornadu – Klasztorisko – Podlesok 

- Podlesok – Sucha Bela – Podlesok  
kąpiele w basenach termalnych we Vrbowie  
Cena zawiera: transport, opłaty drogowe, opłaty parkingowe, 

ubezpieczenie NNW+KL, usługę pilota, bilety wstępu (Park Narodowy Słowacki Raj, 2,5h 
pobyt we Vrbowie). 
________________________________________________________________________ 
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STARA LUBOWLA – JASKINIA BIELAŃSKA (1 dzień) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od 120 zł / os 

 
W programie: Zamek w Starej Lubowli – z XIV w. – siedziba 
polskich starostów spiskich; przejazd do Tatrzańskiej Kotliny, 

spacer na Kobyli Wierch, gdzie znajduje się wejście do 
Bielańskiej Jaskini. 
Cena zawiera: transport, opłaty drogowe, opłaty parkingowe, 

ubezpieczenie NNW+KL, usługę pilota, usługę przewodnika po 
Zamku w Starej Lubowli, bilety wstępu (Zamek, Jaskinia 

Bielańska). 
________________________________________________________________________ 
STARA LUBOWLA – JASKINIA BIELAŃSKA – BACHLEDKA (1 dzień) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od  160 zł / os    NOWOŚĆ 
 
W programie: Zamek w Starej Lubowli, Jaskinia Bielańska, 

Ścieżka w Koronach Drzew -„Bachledka” - drewniana ścieżka 
znajdującej się na wysokości 24 m z 32 metrową wieżą, z której 
rozpościera się niezapomniany widok – jak z lotu ptaka. 

Cena zawiera: transport, opłaty drogowe, opłaty parkingowe, 

ubezpieczenie NNW+KL, usługę pilota, usługę przewodnika po 
Zamku w Starej Lubowli, bilety wstępu (Zamek, Jaskinia Bielańska, Bachledka). 

 

STARA LUBOWLA – JASKINIA BIELAŃSKA – BACHLEDKA – ZAKOPANE (2 dni) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od  275  zł / os 

 
W programie: Zamek w Starej Lubowli, Jaskinia Bielańska, Ścieżka w Koronach Drzew -
„Bachledka” , wyjazd i zjazd kolejką na Gubałówkę, spacer po Krupówkach 

Cena zawiera: transport, opłaty drogowe, opłaty parkingowe, ubezpieczenie NNW+KL, 1 
nocleg, 1 obiadokolacja, 1 śniadanie, usługę pilota, usługę przewodnika po Zamku w Starej 
Lubowli, bilety wstępu (Zamek, Jaskinia Bielańska, Bachledka, kolejka na Gubałówkę). 

________________________________________________________________________ 
JASKINIA BIELAŃSKA – BACHLEDKA- TRICKLANDIA- STARA LUBOWLA ( 2 dni) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od  285  zł / os 
    NOWOŚĆ 
W programie:, Jaskinia Bielańska, Ścieżka w Koronach Drzew 

-„Bachledka”, Tricklandia w Starym Smokovcu - park iluzji, 
Zamek w Starej Lubowli  
 

Cena zawiera: transport, opłaty drogowe, opłaty parkingowe, 
ubezpieczenie NNW+KL, 1 nocleg, 1 obiadokolacja, 1 śniadanie, 
usługę pilota, usługę przewodnika po Zamku w Starej Lubowli, 

bilety wstępu (Jaskinia Bielańska, Bachledka, Tricklandia, Zamek w Starej Lubowli). 
________________________________________________________________________ 
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SŁOWACKI KRAS – ZADIALSKA DOLINA + JASKINIA JASOWSKA (1 dzień) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od 100 zł / os 

 
W programie: przejazd na teren Parku Narodowego Słowacki 
Kras, przejściem szlakiem przez Zadialską Dolinę, wejście do 

Jaskini Jasovskiej 
 
Cena zawiera: transport, opłaty drogowe, opłaty parkingowe, 

ubezpieczenie NNW+KL, usługę pilota, bilety wstępu do Jaskini 
Jasovskiej. 

 
________________________________________________________________________ 
LWÓW (1 dzień) 

Cena dla grupy 40 + 4 – od 140 zł / os 
 
W programie: Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Orląt 

Lwowskich, Rynek Główny, Pomnik Adam Mickiewicza, Katedra 
Ormiańska, Cerkiew Grekokatolicka, Katedra Łacińska, Gmach 
Opery, Kopiec Unii Lubelskiej, Kaplica Boimów. 

Cena zawiera: transport, opłaty drogowe, opłaty parkingowe, 
opłaty graniczne, ubezpieczenie NNW+KL, usługę pilota, usługę 
przewodnika po Lwowie, bilety wstępu (Cmentarze, Opera, Kaplica Boimów, Katedra  

Ormiańska i Łacińska). 
Wymagany paszport!  
_________________________________________________________________________ 

LWÓW (2 dni) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od 380 zł / os 

 
W programie: Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Orląt 
Lwowskich, Rynek Główny, Pomnik Adam Mickiewicza, Katedra 

Ormiańska, Cerkiew Grekokatolicka, Katedra Łacińska, Gmach 
Opery, Kopiec Unii Lubelskiej, Kaplica Boimów.  
Cena zawiera: transport, opłaty drogowe, opłaty parkingowe, 

opłaty graniczne, ubezpieczenie NNW+KL, usługę pilota, usługę 
przewodnika po Lwowie, 1 nocleg, 1 obiadokolacja, 1 śniadanie, 
bilety wstępu (Cmentarze, Opera, Kaplica Boimów, Katedra 

Ormiańska i Łacińska). 
Wymagany paszport!  
Wycieczkę należy zamawiać z dużym wyprzedzeniem! 

_________________________________________________________________________ 
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PRAGA (2 dni) 
Cena dla grupy 40 + 4 – od 575 zł / os  
 

W programie: Dworzec Główny, Opera, Plac Wacława, 
Lucerna, Ogród Franciszkanów, Kościół Matki Boskiej Śnieżnej, 
Brama Prochowa, Miejski Dom Reprezentacyjny, Rynek Starego 

Miasta i Okolice, Miasto Żydowskie, Most Karola, Klasztor 
Strahowski, Pogorzelec, Loreta, Nowy Świat, Plac Hradczański, 
Ogród Królewski, Zamek Praski (Katedra Św. Wita, Stary Pałac 

Królewski, Bazylika Św. Jerzego, Złota Uliczka, Stare Schody 
Zamkowe), Ogród Wallensteina, Plac Małostranski 

 
Cena zawiera: transport, opłaty drogowe, opłaty parkingowe, ubezpieczenie NNW+KL, 
usługę pilota, usługę przewodnika po Pradze , 1x nocleg, 1x śniadanie, 1x obiadokolacja, 

bilety wstępu do Zamku Praskiego 
 
Wycieczkę należy zamawiać z dużym wyprzedzeniem! 

 

 
  
 Zapraszamy    do zdobywania   Krośnieńskiej Odznaki Krajoznawczej  - 

regulamin do pobrania na stronie www.pttkkrosno@gmail.com 
 
 

 

          
 

http://www.pttkkrosno@gmail.com
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Kalendarz imprez statutowych Oddziału PTTK w Krośnie na 2020 r. 

 
L DATA NAZWA IMPREZY  TRASA 

1.  
 

05.01.2020 XXIV Spotkanie Opłatkowo – Noworoczne Lipowica –                
Cergowa /716/ -               

Złota Studzienka – 
Lipowica 

 
2.  07.02.2020 XVII Rajd Zimowy         Tylawa - 

Olchowiec 

3.  20.03.2020 XLIV  Górski „Powitanie Wiosny” Okolice Brzozowa 

4.  02.04.2020 „Płomień Pamięci”- XV rocznica śmierci                             
Papieża św. Jana Pawła II 

Lipowica – 
Cergowa (716) - 
LIpowica 

5.  10.04.2020 XVIII  Rajd Wielkopiątkowy Tarnica 

6.  24.04.2020 VIII Rajd „Poznajemy Pogórza” Żurawinka 

7.  08.05.2020 XXIX Rajd im. Ignacego Łukasiewicza 
 

Wietrzno-Bóbrka 

8.  18.09.2020 L  Ogólnopolski Dukielski Zlot Turystów Pustelnia św. Jana 
z Dukli -  Dukla 

9.  25.09.2020  XXIX Młodzieżowy Rajd „Poznajemy 
Bieszczady” 

Duszatyn – 
Chryszczata – Wola 
Michowa 

10.  09.10.2020 XLVII Młodzieżowy Złaz po Ziemi 
Krośnieńskiej 

 

Wola Wyżna – 
Kamień nad 
Jaśliskimi  - 

Lipowiec 
11.   (termin do 

uzgodnienia 
z Parkami 
Krajobrazowymi) 

X Rajd Ekoturystyczny                        
„Pieczonego Ziemniaka”  

 
 

 Czeremcha – Sedlo 
Javoriny - 
Czeremcha 

12.  20.11.2020 XVII Rajd Andrzejkowy Rymanów Zdrój – 
Wołtuszowa – 

Rymanów  Zdrój 
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!!! WAŻNE INFORMACJE !!! 
 

Posiadamy wykwalifikowaną, profesjonalną kadrę przewodników beskidzkich                      

i terenowych oraz pilotów wycieczek krajowych/ zagranicznych. 
Od lat współpracujemy ze sprawdzonymi, licencjonowanymi  przewoźnikami. 

  

Uprzejmie informujemy, że wyżej wymienione propozycje cenowe wycieczek                               

są wyłącznie 

cenami orientacyjnymi  
i zależą od ilości osób w grupie, standardu autokaru, noclegów, wykorzystania 

biletów wstępu, czasu trwania wycieczki. 
 

Przedstawione programy kalkulowane są dla grup liczących  

40 osób płatnych + 4 opiekunów 
 

Każdy uczestnik wycieczek zagranicznych powinien posiadać 

ważny dowód osobisty lub paszport! 
 

Organizujemy również wycieczki dla grup mniejszych lub większych, programy i ceny 

ustalane są każdorazowo dla klienta. 

 
Organizujemy również wycieczki na trasach nie ujętych 

w naszej ofercie, tzw. „na życzenie Klienta”. 

Proponujemy także wycieczki dla różnych zakładów pracy (w tym grup nauczycielskich)                  

oraz zorganizowanych grup osób dorosłych, pobyty integracyjne, kuligi, kolonie, zielone 

szkoły.      

 

Rezerwujemy pojedyncze świadczenia np.: noclegi, bilety wstępu, transport, usługi 

przewodnickie, itp. 

 

Zamówienia na imprezy (pisemne) z podaniem proponowanego terminu imprezy, ilością osób w 

grupie (uczestnicy + opieka), trasą wycieczki oraz rodzajem zamawianych świadczeń prosimy 

składać w Biurze Oddziału PTTK w Krośnie (osobiście, telefonicznie lub mailowo) 
 

Biuro czynne: 

poniedziałek – piątek – 9:00 – 16:00 
 

 
W sprzedaży posiadamy mapy, przewodniki, książeczki                                  

(GOT, Turysta Przyrodnik itp.) oraz odznaki turystyczne. 
 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług. 


