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POLECAMY
LONDYN 7 DNI

PROGRAM WYCIECZKI
CENA ZAWIERA:
- przejazd autokarem
- przeprawę przez Kanał La Manche
(prom lub eurotunel)
- 4 noclegi u angielskich rodzin
- wyżywienie zgodnie z programem
- realizację programu
- opiekę pilota
- ubezpiecznie
CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów
- biletów komunikacji miejskiej

DZIEŃ 1

Wyjazd w godzinach porannych, przejazd przez Niemcy, Holandię, Belgię do
Francji.

DZIEŃ 2

Przeprawa przez Kanał La Manche, przejazd do Londynu. Zwiedzanie:
London Bridge, katedra St. Paul’s, Teatr Szekspirowski. Około godz. 18:30
spotkanie z rodzinami angielskimi, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 3

Po śniadaniu zwiedzanie Londynu między innymi: Buckingham Palace,
Opactwo Westminsterskie, Parlament, Trafalgar Square, Tower of London,
panorama miasta z London Eye (wys. 135 m), Piccadilly Circus, China Town
w dzielnicy Soho, wieczorem powrót do rodzin, obiadokolacja nocleg.

DZIEŃ 4

Po śniadaniu wyjazd do Windsoru, pod nieobecność Królowej zwiedzanie
jednej z najpiękniejszych rezydencji królewskich. Powrót do Londynu,
zwiedzanie Baker Street na której jest Muzeum Sherlocka Holmesa,
Muzeum Madame Tussaud’s, Hyde Park. Powrót na obiadokolację i nocleg
do rodzin.

DZIEŃ 5

Po śniadaniu wizyta w British Museum, przejażdżka piętrowym czerwonym
autobusem i zakupy przy najdłuższej ulicy handlowej Londynu - Oxford
Street, zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej, obiadokolacja i nocleg
u rodzin.

DZIEŃ 6

Po śniadaniu pożegnanie z kwaterodawcami, przejazd do Greenwich
słynnego z południka „0” i Królewskiego Obserwatorium. Pamiątkowe
zdjęcia i spacer po parku. Wyjazd w stronę kanału La Manche. Po przeprawie
przejazd w kierunku Polski.

DZIEŃ 7

Przyjazd na granicę Polski koło południa, powrót w godzinach
popołudniowych.

GDANKA

TRAVEL

Polecamy również inne warianty programu z wyjazdem do m.in.
Cambridge, Oxford, Canterbury, Stonehenge, Sevenoaks oraz pobyt z zakwaterowaniem w ośrodku młodzieżowym.

Szanowni Państwo

Tak jak dotychczas przy tworzeniu oferty kierowaliśmy się zasadą, by nasze propozycje umiejętnie łączyły
walory poznawcze z relaksem. By wśród przyrody, zabytków czy szumu europejskiej metropolii młody
człowiek chłonąc wiedzę, równocześnie odpoczywał i integrował się z innymi uczniami. Nasze biuro
zapewnia bardzo ciekawy program, opiekę doświadczonych pilotów wycieczek, nowoczesne autokary,
staranność przy doborze zakwaterowania. Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą dobrych humorów

STRONA

i chęci poznawania świata.

SPIS WYCIECZEK

Przekazujemy w Państwa ręce nasz najnowszy katalog - dobrych i sprawdzonych wycieczek szkolnych.
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE
PROGRAM PRZYKŁADOWY SZYMBARK

1 DZIEŃ

POLSKA

KASZUBY AKTYWNIE

3 DNI

WARMIA I MAZURY

3 DNI

WARSZAWA

3 DNI

JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA

5 DNI

WROCŁAW I OKOLICE

4 DNI

KOTLINA KŁODZKA - PRAGA - SKALNE MIASTO

5 DNI

SZLAK PIASTOWSKI

3 DNI

WARMIA I MAZURY POŁUDNIOWE

4 DNI

NOWOŚĆ ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA CZYLI ŚLADAMI OJCA MATEUSZA

4 DNI

KRAKÓW - WIELICZKA - ZAKOPANE

5 DNI

POLSKA - CZECHY

KARKONOSZE Z WYJAZDEM DO PRAGI

5 DNI

CZECHY

PRAGA I OKOLICE

4 DNI

AUSTRIA - SŁOWACJA - CZECHY
WIEDEŃ - BRATYSŁAWA - PRAGA

WIEDEŃ - BRATYSŁAWA - MORAWSKI KRAS

5 DNI
4 DNI

LITWA

WILNO - TROKI

KOWNO - WILNO - TROKI

3 DNI
4 DNI

NIEMCY

BERLIN - POCZDAM - TROPICAL ISLAND

4 DNI

ZJEDNOCZONA EUROPA ŚLADAMI UNII EUROPEJSKIEJ

7 DNI

HOLANDIA - BELGIA - FRANCJA - LUKSEMBURG - NIEMCY
FRANCJA
PARYŻ

7 DNI

PARYŻ + NORMANDIA ŚLADAMI DESANTU

7 DNI

PARYŻ + ZAMKI NAD LOARĄ

POLECAMY RÓWNIEŻ

INFORMACJE DODATKOWE

7 DNI

TRAVEL

20
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21
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7 DNI

GDANKA

19

LONDYN

WYCIECZKI SZKOLNE

4

WYCIECZKI JEDNODNIOWE

Proponujemy cały wachlarz wycieczek 1-dniowych do najbardziej znanych obiektów i miejsc położonych niedaleko Trójmiasta,
wśród nich między innymi wyjazdy do: Łeby, Kluk, Pucka i Władysławowa, Kościerzyny, Fromborka, Malborka, Elbląga,
Sztutowa, Torunia.
Na życzenie przedstawimy szczegółową ofertę i kalkulację każdego z wyjazdów.

PROGRAM PRZYKŁADOWY SZYMBARK 1 DZIEŃ

PROGRAM WYCIECZKI
CENA ZAWIERA:
- przejazd autokarem
- realizację programu
- przewodnika lokalnego
- opiekę pilota
- ubezpiecznie
CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów

Wyjazd w godzinach porannych, przyjazd do Centrum Edukacji i Promocji
Regionu w Szymbarku.
Wypiek chleba - uczestnicy pod okiem piekarza, sami wygniatają ciasto
wykładają je do blaszek, pieca i po upieczeniu zabierają go ze sobą do domu.
Zwiedzanie obiektów z przewodnikiem m.in. najdłuższej deski świata,
stołu Wałęsy, Domu Sybiraka, pociągu historycznego - lokomotywa
z wagonami wiozącymi zesłańców polskich, repliki łagru, bunkra (w bunkrze
proponujemu przeprowadzenie lekcji historii o organizacjach zbrojnych
na Pomorzu, a także dla chętnych nauka pieśni patriotycznych, natomiast
dodatkową atrakcją jest wystawa militarna i efekty akustyczno-świetlne),
domu do góry nogami.
Przejazd autokarem (lub wozami drabiniastymi) pod Szczyt Wieżyca, wraz
z wejściem na platformę widokową.
Poczęstunek przy ognisku - placki ziemniaczane, kiełbaska, chleb ze
smalcem + ogórek, kaszubska drożdżówka, herbata. W trakcie poczęstunku
przygrywa kapela kaszubska, jednocześnie ucząc języka kaszubskiego, gry
na burczybasie i diabelskich skrzypcach.

GDANKA

TRAVEL

Powrót do Gdańska w godzinach popołudniowych.

POLSKA
PROGRAM WYCIECZKI

DZIEŃ 1

Wyjazd autokarem w godzinach porannych, przejazd do gospodarstwa
agroturystycznego koło Przywidza, pozostawienie bagaży w pokojach,
całodniowe, bardzo zróżnicowane zajęcia sportowe dostosowane do wieku
i kondycji młodzieży, gry, zawody, integracja, z wykorzystaniem m.in. 18
torowego mini golfa, toru łuczniczego, domku myśliwskiego ze strzelnicą,
toru przeszkód komandos z elementami paintbolla, rowerowego toru
przeszkód, boiska piłkarskiego, toru do rzutu podkową, toru do bocce,
boiska do koszykówki, badmintona, siatkówki, siatkonogi, parku linowego,
małego basenu, siłowni, sali do tenisa stołowego, bilarda, w trakcie zajęć
obiad, wieczorem ognisko i grill w domku grillowym, nocleg.

DZIEŃ 2

Po śniadaniu wyjazd autokarem na całodniową wycieczkę po Kaszubach:
Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, miejsce urodzenia Józefa
Wybickiego, twórcy „Mazurka Dąbrowskiego”, Wdzydze Kiszewskie Kaszubski Park Etnograficzny a w nim ponad 40 obiektów architektury
ludowej m.in. chaty, dworki, kuźnia, wiatraki, tartak, obiekty pochodzące
z czasów od XVII do XX wieku, Ogród Botaniczny w Gołubiu, zajmujący
powierzchnię ponad 2 ha, na której zgromadzono ponad 4 tysiące róźnych
odmian roślin, w tym 150 chronionych. Zbiory podzielone na 5 działów:
ekologiczny, roślin leczniczych, roślin ozdobnych, arboretum, zadrzewienia,
w trakcie zwiedzania obiad, powrót do gospodarstwa, kolacja, dyskoteka
i karaoke, nocleg.

DZIEŃ 3

Śniadanie, wyjazd autokarem do Szymbarku, pobyt w Centrum Edukacji i
Promocji Regionu, zwiedzanie z przewodnikiem: najdłuższej deski świata,
stołu Wałęsy, Domu Sybiraka, pociągu historycznego - lokomotywa
z wagonami wiozącymi zesłańców polskich, repliki łagru, repliki bunkru,
prezentacja wydarzeń historycznych w efektami świetlno-akustycznymi,
domu trapera Kaszuby z Kanady, domu do góry nogami, w trakcie zwiedzania
obiad, przejazd na wieżę widokową w Wieżycy, panorama Kaszub, powrót
w godzinach popołudniowych.

CENA ZAWIERA:
- przejazd autokarem
- 2 noclegi w gospodarstwie
agroturystycznym
- wyżywienie zgodnie z programem
- realizację programu
- opiekę pilota
- ubezpiecznie

WYCIECZKI SZKOLNE

KASZUBY AKTYWNIE 3 DNI

5

CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów

GDANKA
TRAVEL

WYCIECZKI SZKOLNE
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POLSKA
PROGRAM WYCIECZKI

CENA ZAWIERA:
- przejazd autokarem
- 2 noclegi w ośrodku w Gnieźnie
- wyżywienie zgodnie z programem
- realizację programu
- opiekę pilota
- ubezpiecznie

TRAVEL

Zdjęcie z Wikipedii

CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów

GDANKA

SZLAK PIASTOWSKI 3 DNI

DZIEŃ 1

Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Torunia - zwiedzanie zespołu
staromiejskiego miasta, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO: Rynek Staromiejski, Ratusz, pomnik Mikołaja
Kopernika, zabytkowe kamieniczki, liczne bramy i baszty miejskie, Krzywa
Wieża, Dom M. Kopernika, zamek krzyżacki, przejazd do Kruszwicy nad
Jeziorem Gopło: Mysia Wieża, przejazd na obiadokolację i nocleg do
Gniezna.

DZIEŃ 2

Po śniadaniu zwiedzanie wspaniałych zabytków Gniezna m.in: katedra,
pomnik Bolesława Chrobrego, zespół kanonii, Pałac Arcybiskupi, Katedra
Gnieźnieńska - Drzwi gnieźnieńskie, grobowiec św. Wojciecha, przejazd
do Dziekanowic - zwiedzanie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
i Wielkopolskiego Parku Etnograficznego - skansen w Dziekanowicach,
powrót na obiadokolację i nocleg do Gniezna.

DZIEŃ 3

Po śniadaniu przejazd do Wenecji - zwiedzanie riun zamku Mikołaja Nałęcza,
Muzeum Kolei Wąskotorowej, przejazd kolejką do Biskupina, zwiedzanie
Muzeum Archeologicznego, obiad, przejazd do Rogowa - zwiedzanie parku
dinozaurów Zaurolandia, powrót w godzinach wieczornych.

POLSKA
PROGRAM WYCIECZKI

DZIEŃ 1

Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Lidzbarka Warmińskiego,
zwiedzanie historycznej stolicy Warmii m.in. Zamek Biskupów Warmińskich,
Cerkiew Prawosławna, Wysoka Brama, przejazd do Reszla - spacer po
miasteczku, Zamek, przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicy Giżycka.

DZIEŃ 2

Wyjazd po śniadaniu, zwiedzanie: Wilczego Szańca w Gierłoży koło Kętrzyna
- dawnej kwatery Hitlera, Leśniczówki Pranie - Muzeum K.I. Gałczyńskiego,
spacer po Mikołajkach i Mrągowie - pięknie położonych miejscowościach
wczasowo - turystycznych. Powrót na obiadokolację i nocleg do ośrodka.

DZIEŃ 3

Po śniadaniu przejazd do Olsztyna, zwiedzanie miasta - Zamek Kapituły
Warmińskiej, Wysoka Brama, Stary Ratusz, Ratusz. Seans dydaktyczny
w Planetarium. W trakcie zwiedzania obiad. Przejazd do Aquaparku pod
Olsztynem, dwugodzinny pobyt, korzystanie z atrakcji Aquaparku - basenów,
zjeżdżalni, tężni solankowych. Powrót w godzinach wieczornych.

WARMIA I MAZURY POŁUDNIOWE 4 DNI

CENA ZAWIERA:
- przejazd autokarem
- 2 noclegi w ośrodku koło Giżycka
- wyżywienie zgodnie z programem
- realizację programu
- opiekę pilota
- ubezpiecznie

WYCIECZKI SZKOLNE

WARMIA I MAZURY 3 DNI

7

CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów

PROGRAM WYCIECZKI

DZIEŃ 1

Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Olsztyna - Stare Miasto,
Zamek Biskupów Warmińskich, obiad, Planetarium i Obserwatorium
Astronomiczne, Kortowo - dzielnica akademicka, przejazd na nocleg do
ośrodka, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 2

Po śniadaniu przejazd na przystań Żeglugi Mazurskiej Ruciane-Nida, rejs do
Mikołajek przez jezioro Śniardwy, Mikołajki - Park Wodny Tropikana w hotelu
Gołębiewski, obiad, Leśniczówka Pranie - Muzeum K.I. Gałczyńskiego,
przejazd do miejsca zakwaterowania, kolacja, dyskoteka, nocleg.

DZIEŃ 3

Śniadanie, zabawy i atrakcje plenerowe na miejscu w ośrodku, możliwość
korzystania z wszystkich atrakcji oraz programu aktywności w ośrodku,
obiad, piesza wycieczka po okolicy, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 4

Śniadanie, przejazd do Olsztynka - zwiedzanie skansenu, przejazd
do Stębarku - pola Bitwy pod Grunwaldem, pobyt w Muzeum Bitwy
Grunwaldzkiej - projekcja filmu, obiad, powrót w godzinach popołudniowych
lub (w terminie 01.05 - 20.06) przejazd do Buczyńca - rejs Kanałem ElbląskoOstródzkim do Elbląga, powrót w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:
- przejazd autokarem
- 3 noclegi w ośrodku
- wyżywienie zgodnie z programem
- rejs statkiem
Ruciane-Nida-Mikołajki
- realizację programu
- opiekę pilota
- ubezpiecznie
CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów
- kosztów rejsu
Buczyniec-Elbląg ok. 65 zł

Ośrodek Kolonijno-Wczasowy

GDANKA

Malowniczo położony nad jez. Łęsk (I klasy czystości). Teren ośrodka zajmuje ponad
4 ha pośród gęstych i rozległych lasów w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu
przyrodniczego. Wspaniałe położenie i znakomity klimat stwarzają wymarzone
warunki do wypoczynku. Na terenie ośrodka m.in. pawilon świetlicowy (sala
dyskotekowa 150m2, sala ze stołami do ping-ponga 100m2, sala dydaktyczna z TV
i video 50m2), boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, plac zabaw dla dzieci,
plaża z pomostami na jeziorze, 2 miejsca ogniskowe, kawiarenka, teren w całości
ogrodzony i oświetlony

TRAVEL

WYCIECZKI SZKOLNE
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POLSKA
PROGRAM WYCIECZKI

CENA ZAWIERA:
- przejazd autokarem
- 2 noclegi
- wyżywienie zgodnie z programem
- realizację programu
- opiekę pilota
- ubezpiecznie

TRAVEL

Zdjęcia z Wikipedii

CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów

GDANKA

WARSZAWA 3 DNI

DZIEŃ 1

Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Warszawy, zwiedzanie miasta
- ulica Marszałkowska, Plac Bankowy, Plac Teatralny - Ratusz, Teatr Wielki,
Plac Piłsudskiego - Grób Nieznanego Żołnierza, Ogród Saski, Zachęta,
Pomnik Józefa Piłsudskiego, Krakowskie Przedmieście - Pałac Prezydencki,
Hotel Bristol, Uniwersytet, kościół św. Krzyża, Pomnik Mikołaja Kopernika,
Pałac Staszica (Polska Akademia Nauk) - Tamka: Pałac Ostrogskich (Złota
Kaczka, Muzeum Fryderyka Chopina), w trakcie zwiedzania obiad, przejazd
na kolację i nocleg.

DZIEŃ 2

Śniadanie, dalszy ciąg zwiedzania: Pałac w Wilanowie, seans w sferycznym
kinie Imax, Płyta Desantu, Park Łazienkowski - Pałac na Wodzie, Pomnik
Chopina, Aleje Ujazdowskie - Belweder, Kancelaria Premiera, obiad, Gmach
Sejmu, Plac Trzech Krzyży, Rondo de Gaulle’a - Gmach Giełdy Warszawskiej,
Muzeum Powstania Warszawskiego, Pałac Kultury i Nauki - panorama
miasta z tarasu widokowego, Złote Tarasy, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 3

Śniadanie, Zamek Królewski, Stare Miasto - katedra św. Jana, Rynek, Szeroki
i Wąski Dunaj, Kamienne Schodki, mury obronne, Barbakan, Pomnik
Powstańców Warszawskich, Most Świętokrzyski, Stadion Narodowy, obiad,
wyjazd w drogę powrotną, powrót w późnych godzinach wieczornych.

NOWOŚĆ

POLSKA
PROGRAM WYCIECZKI

DZIEŃ 1
DZIEŃ 2

Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Oblęgorka koło Kielc zwiedzanie dworku i Muzeum Henryka Sienkiewicza, przejazd do Bartkowa,
dąb Bartek, obiadokolacja i nocleg w okolicach Kielc.
Po śniadaniu spacer trasą turystyczną po mieście, wyjazd na zwiedzanie:
Jaskinia Raj, słynna z bogatej szaty naciekowej, riuny zamku w Chęcinach,
przejazd w Góry Świętkorzyskie, wejście na Św. Krzyż, zwiedzanie
pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego, krużganki, kaplica grobowa,
zakrystia, kościół z relikwiarzem z cząstkami z drzewa Krzyża Świętego,
w trakcie zwiedzania obiad, przejazd na nocleg w okolicach Sandomierza.

DZIEŃ 3

Po śniadaniu zwiedzanie miasta specjalnie przygotowaną trasą, na której
znalazły się miejsca związane z kręconym tutaj serialem telewizyjnym
„Ojciec Mateusz”, pokazującą jednocześnie najbardziej wartościowe
i charakterystyczne zabytki miasta: Brama Opatowska, rynek, Ratusz,
Podziemna Trasa Turystyczna, uliczki Starego Miasta, Ucho Igielne, Zamek.
W trakcie zwiedzania obiad. Przejazd do Bałtowa, pobyt w JuraParku,
pięknie położonego w regionie znanym z prawdziwych znalezisk śladów
dinozaurów z czasów górnojurajskich. Przejście ścieżką edukacyjną wśród
dinozaurów, pobyt w jurajskim muzeum. Na życzenie udział w lekcji
muzealnej i warsztatach edukacyjnych. Kolacja i nocleg.

DZIEŃ 4

Po śniadaniu przejazd do Kazimierza Dolnego zwanego „perłą polskiego
renesansu”. Zwiedzanie zabytkowego miasteczka: rynek, kamieniczki
miejskie, kościół farny, kościół św. Anny, klasztor Reformatów, riuny zamku,
baszta, spichlerze nad Wisłą. W trakcie zwiedzania obiad. Po zwiedzaniu
wyjazd, powrót w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:
- przejazd autokarem
- 3 noclegi
- wyżywienie zgodnie z programem
- realizację programu
- opiekę pilota
- ubezpiecznie

WYCIECZKI SZKOLNE

ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA CZYLI ŚLADAMI OJCA MATEUSZA 4 DNI

9

CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów

Polecamy również wyjazd 5-dniowy, poszerzony o zwiedzanie:
Zamościa, Leżajska, Łańcuta lub Czarnolasu.
Fot. JuraPark Bałtów

GDANKA
TRAVEL

WYCIECZKI SZKOLNE

10 POLSKA

PROGRAM WYCIECZKI
CENA ZAWIERA:
- przejazd autokarem
- 3 noclegi
- wyżywienie zgodnie z programem
- realizację programu
- opiekę pilota
- ubezpiecznie
CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów

TRAVEL

Zdjęcia z Wikipedii

GDANKA

JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA 5 DNI

DZIEŃ 1

Wyjazd w godzinach porannych, przyjazd do Krakowa, spacer i zwiedzanie:
Rynek Główny, kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza, Sukiennice, ulicą
Floriańską do Barbakanu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2

Śniadanie, zwiedzanie Wzgórza Wawelskiego: Katedra, Komnaty Królewskie,
Smocza Jama, obiad, przejazd do Wieliczki, zwiedzanie turystycznej trasy
Kopalni Soli w Wieliczce, obejmującej 3,5 km korytarzy, w tym komory,
kapicę św. Kingi, chodniki i wyrobiska, podziemne jeziorka, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 3

Śniadanie, Ojcowski Park Narodowy - ruiny zamku w Ojcowie, Grota
Łokietka, Jaskinia Ciemna, obiad, dolina Prądnika - Brama Krakowska,
Źródełko Miłości, Igła Deotymy, Pieskowa Skała - zamek, Maczuga
Herkulesa, kolacja, dyskoteka, nocleg.

DZIEŃ 4

Śniadanie, Pustynia Błędowska, zamek w Ogrodzieńcu, ruiny zamku
w Olsztynie k/Częstochowy, obiad, Częstochowa - zwiedzanie miasta
i Klasztoru na Jasnej Górze, kolacja, wyjazd w drogę powrotną.

DZIEŃ 5

Powrót w godzinach porannych.

PROGRAM WYCIECZKI

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

Wyjazd w godzinach porannych, przyjazd do Krakowa, spacer i zwiedzanie:
Rynek Główny, kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza, Sukiennice,
przejście ulicą Floriańską do Barbakanu, zakwaterowanie, obiadokolacja,
nocleg.
Po śniadaniu zwiedzanie Wzgórza Wawelskiego: Katedra, Komnaty
Królewskie, Smocza Jama, obiad, przejazd do Wieliczki, zwiedzanie
turystycznej trasy Kopalni Soli w Wieliczce, obejmującej 3,5 km korytarzy,
w tym komory, kapicę św. Kingi, chodniki i wyrobiska, podziemne jeziorka.
Po zakończeniu zwiedzania przejazd w okolice Zakopanego, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 3

Po śniadaniu wyprawa do Morskiego Oka: przejazd autokarem do Palenicy
Białczańskiej, spacer 9 km asfaltową drogą zamkniętą dla ruchu kołowego
nad Morskie Oko - największe tatrzańskie jezioro położone na wysokości
1.395 m n.p.m. Powrót do Palenicy, przejazd do miejsca zakwaterowania,
obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4

Po śniadaniu całodzienny pobyt w Zakopanem: wjazd kolejką na Gubałówkę,
panorama Tatr, spacer: skocznia narciarska Wielka Krokiew, kaplica na
Jaszczurówce projektu Witkiewicza, willa Atma, Krupówki, Cmentarz na
Pęksowym Brzysku, obiadokolacja, relaks w Termach Podhalańskich, nocleg.

DZIEŃ 5

Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd w drogę powrotną, po drodze
postoje, w tym dłuższy na ciepły posiłek, powrót w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:
- przejazd autokarem
- 4 noclegi: 1 w Krakowie,
3 w Zakopanem lub okolicach
- wyżywienie zgodnie z programem
- realizację programu
- przewodników lokalnych
- opiekę pilota
- ubezpiecznie

WYCIECZKI SZKOLNE

KRAKÓW - WIELICZKA - ZAKOPANE 5 DNI

POLSKA 11

CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów

Polecamy również inne warianty programu zawierające:
spływ Dunajcem, wjazd kolejką na Kasprowy Wierch, pobyt w Tatralandii na Słowacji.

GDANKA
TRAVEL

WYCIECZKI SZKOLNE

12 POLSKA

PROGRAM WYCIECZKI
CENA ZAWIERA:
- przejazd autokarem
- 3 noclegi
- wyżywienie zgodnie z programem
- realizację programu
- przewodnika lokalnego
- opiekę pilota
- ubezpiecznie

TRAVEL

CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów

GDANKA

WROCŁAW I OKOLICE 4 DNI

DZIEŃ 1

Wyjazd w godzinach porannych, po drodze obiad, przyjazd do Wrocławia,
zwiedzanie miasta: Ostrów Tumski - katedra św. Jana, romański kościółek
św. Idziego, Kluskowa Brama, dwupoziomowy kościół św. Krzyża (jego
kanonikiem był Mikołaj Kopernik), most Tumski św. Jadwigi (most
zakochanych), pomnik Kardynała Bolesława Kominka ( “wybaczamy
i prosimy o wybaczenie”), kościół NMP na Piasku, pomnik Papieża Jana XXIII,
przejazd na kolację i nocleg.

DZIEŃ 2

Śniadanie, dalsze zwiedzanie miasta: Panorama Racławicka i Muzeum
Narodowe, Rynek - Ratusz, Pręgierz, pomnik Aleksandra Fredry, Sukiennice,
Plac Solny, pasaż Pod Błękitnym Słońcem, kościół św. Elżbiety, panorama
z najwyższej wieży w mieście, pasaż Jatki, Uniwersytet - Aula Leopoldina,
Oratorium Marianum, Wieża Matematyków, Ossolineum, rejs statkiem po
Odrze, przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3

Śniadanie, wycieczka do Zamku Książ k/Wałbrzycha i na Ślężę - świętą górę
Słowian, obiad, powrót do Wrocławia, Park Południowy - Pomnik Chopina,
wodne uciechy we Wrocławskim Parku Wodnym, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 4

Śniadanie, szczytnickie parki i ogrody - Ogród Zoologiczny, Park Szczytnicki,
Ogród Japoński, Hala Ludowa Stulecia, Pergola - muzyczna fontanna,
Stadion Olimpijski, obiad, wyjazd w drogę powrotną, powrót w późnych
godzinach wieczornych.

PROGRAM WYCIECZKI

DZIEŃ 1

Wyjazd w godzinach porannych, po drodze obiad, Polanica Zdrój - spacer
po Parku Zdrojowym, degustacja wody zdrojowej, Góralka - letni tor
saneczkowy, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 2

Śniadanie, Park Narodowy Gór Stołowych - wspinaczka na Szczeliniec
Wielki, Błędne Skały - wędrówka w skalnym labiryncie, obiad, Duszniki
Zdrój - zabytkowa papiernia, Dworek Chopina, spacer po uzdrowisku,
kolacja, nocleg.

DZIEŃ 3

Śniadanie, całodzienna wycieczka do Pragi - Hradczany, Zamek Praski,
katedra św. Wita, Złota Uliczka, Mala Strana, Most Karola, Stare Miasto,
Ratusz Staromiejski, kościół Tyński, w trakcie zwiedzania obiad, powrót,
kolacja, nocleg.

DZIEŃ 4

Śniadanie, Teplickie Skalne Miasto - labirynt skał często przyjmujących
różne, zaskakujące formy, obiad, Dvur Kralove - ZOO-Safari, w drodze
powrotnej Kudowa Zdrój - spacer po Parku Zdrojowym, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 5

Śniadanie, Kletno - zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej, Kłodzko - zwiedzanie
twierdzy, spacer po mieście, obiad, wyjazd w drogę powrotną, powrót
w późnych godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:
- przejazd autokarem
- 4 noclegi
- wyżywienie zgodnie z programem
- realizację programu
- przewodników lokalnych
- opiekę pilota
- ubezpiecznie

WYCIECZKI SZKOLNE

KOTLINA KŁODZKA - PRAGA - SKALNE MIASTO 5 DNI

POLSKA - CZECHY 13

CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów
- biletów komunikacji miejskiej
w Pradze

GDANKA
TRAVEL

Zdjęcie z Wikipedii

WYCIECZKI SZKOLNE

14 POLSKA - CZECHY

PROGRAM WYCIECZKI
CENA ZAWIERA:
- przejazd autokarem
- 4 noclegi
- wyżywienie zgodnie z programem
- realizację programu
- przewodników lokalnych
- opiekę pilota
- ubezpiecznie

TRAVEL

CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów i Karkonoskiego Parku
Narodowego
- biletów komunikacji miejskiej
w Pradze i przejazdów wyciągami
krzesełkowymi

GDANKA

KARKONOSZE Z WYJAZDEM DO PRAGI 5 DNI

DZIEŃ 1

Wyjazd w godzinach porannych, po drodze obiad, przyjazd do uzdrowiska
w Cieplicach - spacer po Parku Zdrojowym, degustacja wody zdrojowej,
przejazd na kolację i nocleg.

DZIEŃ 2

Śniadanie, przejazd do Karpacza, wycieczka na Śnieżkę (najwyższy szczyt
Karkonoszy) - przejazd wyciągiem krzesełkowym na Kopę, wspinaczka na
szczyt, wędrówka do Karpacza Górnego z odpoczynkami w schroniskach
górskich Strzecha Akademicka i Samotnia, obiad, zwiedzanie kościółka
Wang, Muzeum Sportu, letni tor saneczkowy, Ścięgny - zabawa w Western
City, powrót na kolację i nocleg.

DZIEŃ 3

Śniadanie, całodzienna wycieczka do Pragi, zwiedzanie miasta
z przewodnikiem: Hradczany, Zamek Praski, katedra św. Wita, Złota Uliczka,
Mala Strana, Most Karola, Stare Miasto, Ratusz Staromiejski, kościół Tyński,
w trakcie zwiedzania obiad, powrót na kolację i nocleg.

DZIEŃ 4

Śniadanie, przejazd do Szklarskiej Poręby, wodospad Kamieńczyk, przejazd
wyciągiem krzesełkowym na Szrenicę, wędrówka po górach szlakiem
przyjaźni polsko-czeskiej pod Łabski Szczyt ( źródła Łaby) i na Śnieżne Kotły,
w drodze powrotnej Wodospad Szklarka, obiad, odpoczynek, gry i zabawy,
kolacja, nocleg.

DZIEŃ 5

Śniadanie, przejazd do Kowar - Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska,
Jelenia Góra - spacer po Starym Mieście, obiad, wyjazd w drogę powrotną,
powrót w późnych godzinach wieczornych.

PROGRAM WYCIECZKI

DZIEŃ 1
DZIEŃ 2

Wyjazd w godzinach porannych, po drodze obiad, przyjazd do Pragi,
wieczorny spacer po mieście, przejazd na kolację i nocleg.
Śniadanie, zwiedzanie Pragi z przewodnikiem: Strahov - Stadion
Spartakiadowy, Strahovsky Klaszter - barokowe wnętrza Biblioteki
Klasztornej, Hradczany - Loreta, Zamek Praski - katedra św. Wita, Skarbiec,
Stary Pałac Królewski (Sala Władysława Jagiellończyka), Złota Uliczka,
Daliborka, Stare Zameckie Schody, Mala Strana, Polskie Velvyslanectvi,
Valdsztejnska Zahrada, Svaty Mikulasz, Most Karola, Stare Miasto - Radnice
(zegar Orloj), Josefov - cmentarz żydowski, powrót na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3

Śniadanie, wycieczka w okolice Pragi, Karlśtejn - Zamek Królewski, powrót
do Pragi, Nowe Miasto - Novomestskie Namiesti, Radnice, Vaclavskie
Namiesti, secesyjne pasaże, Park Stromovka, muzyczna fontanna, powrót
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4

Śniadanie, przejazd do Kutnej Hory, katedra sv. Barbory, kopalnia srebra
- trasa podziemna, wyjazd w drogę powrotną, po drodze obiad, powrót
w godzinach nocnych.

CENA ZAWIERA:
- przejazd autokarem
- 3 noclegi
- wyżywienie zgodnie z programem
- realizację programu
- przewodników lokalnych
- opiekę pilota
- ubezpiecznie

WYCIECZKI SZKOLNE

PRAGA I OKOLICE 4 DNI

CZECHY 15

CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów
- biletów komunikacji miejskiej
w Pradze

GDANKA
TRAVEL

WYCIECZKI SZKOLNE

16 AUSTRA - SŁOWACJA - CZECHY

WIEDEŃ - BRATYSŁAWA - PRAGA 5 DNI
PROGRAM WYCIECZKI

CENA ZAWIERA:
- przejazd autokarem
- 4 noclegi
- wyżywienie zgodnie z programem
- realizację programu
- przewodnika po Wiedniu i Pradze
- opiekę pilota
- ubezpiecznie
CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów

DZIEŃ 1

Wyjazd we wczesnych godzinach porannych, przejazd przez Polskę, przyjazd
do Czech na obiadokolację i nocleg w godzinach wieczornych.

DZIEŃ 2

Po śniadaniu przejazd do Wiednia, zwiedzanie z przewodnikiem: objazd
autokarem Ringstrasse (Park Miejski, Opera, plac Marii Teresy, Hofburg,
Parlament, Ratusz, Teatr Zamkowy, Uniwersytet, kościół Wotywny, budynek
giełdy), spacer po Starówce: Belweder - pałac barokowy, panorama miasta,
katedra św. Szczepana, wjazd na wzgórze Kahlenberg, kościółek św. Józefa,
panorama miasta, w trakcie zwiedzania obiad, powrót na kolację i nocleg.

DZIEŃ 3

Po śniadaniu przejazd do Bratysławy, zwiedzanie: wzgórze zamkowe,
panorama miasta, Zamek Królewski, Stare Miasto: katedra św. Marcina,
Ratusz, kościół Franciszkanów, Pałac Arcybiskupi, spacer deptakiem nad
Dunajem, obiad, przejazd do Pragi, wieczorny spacer po mieście, kolacja
i nocleg.

DZIEŃ 4

Po śniadaniu zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in. Hradczany, Zamek
Praski, katedra św. Wita, Pałac Królewski, Złota Uliczka, Most Karola, Rynek
Starego Miasta, Ratusz Staromiejski z zegarem „Orloj”, kościół Tyński.
W trakcie zwiedzania obiad. Przejazd na kolację i nocleg do Kotliny Kłodzkiej.

DZIEŃ 5

Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną, w trakcie przejazdu obiad, powrót
w godzinach popołudniowo - wieczornych.

WIEDEŃ - BRATYSŁAWA - MORAWSKI KRAS 4 DNI
PROGRAM WYCIECZKI

DZIEŃ 1-2 Dzień 1-2 jak wyżej.

Po śniadaniu przejazd do Bratysławy, zwiedzanie: wzgórze zamkowe,
panorama miasta, Zamek Królewski, Stare Miasto, katedra św. Marcina,
Ratusz, kościół Franciszkanów, Pałac Arcybiskupi, spacer deptakiem nad
Dunajem, obiad, przejazd do Brna, objazd miasta: zamek Spilberk, Stare
Miasto, Villa Tugendhat, przejazd na kolację i nocleg .

DZIEŃ 4

Zwiedzanie Morawskiego Krasu, regionu lasów, wzgórz, wąwozów,
labiryntów skalnych i jaskiń. Rejs łódką w Jaskini Punkevni, Przepaść
Macocha, Jaskinia Katerzinka. Po obiedzie wyjazd w drogę powrotną,
powrót w godzinach wieczornych.

GDANKA

TRAVEL

DZIEŃ 3

Zdjęcie z Wikipedii

PROGRAM WYCIECZKI

DZIEŃ 1

Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Wilna, zakwaterowanie,
obiadokolacja, spacer po wileńskiej starówce, nocleg.

DZIEŃ 2

Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie Wilna z przewodnikiem, m.in. kościół
św. Piotra i Pawła, Plac Katedralny, katedra św. Stanisława, Pałac Prezydencki,
budynek Uniwersytetu Wileńskiego, cerkiew św. Ducha, kościół św. Teresy,
Ostra Brama, pomnik Adama Mickiewicza, wjazd na wieżę telewizyjną piękna panorama miasta. W trakcie zwiedzania obiad. Powrót do hotelu na
nocleg.

DZIEŃ 3

Po śniadaniu przejazd i zwiedzanie cmentarza na Rossie, przejazd do Trok
- zwiedzanie zamku Wielkich Książąt Litewskich nad jeziorem Galve, obiad,
przejazd w kierunku granicy do Polski, powrót w godzinach wieczorno nocnych.

KOWNO - WILNO - TROKI 4 DNI

CENA ZAWIERA:
- przejazd autokarem
- 2 noclegi w Wilnie
- wyżywienie zgodnie z programem
- realizację programu
- przewodnika lokalnego w Wilnie
i Trokach
- opiekę pilota
- ubezpiecznie

WYCIECZKI SZKOLNE

WILNO - TROKI 3 DNI

LITWA 17

CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów

PROGRAM WYCIECZKI

DZIEŃ 1

Wyjazd w godzinach porannych, kolacja i nocleg w Augustowie.

DZIEŃ 2

Po śniadaniu przejazd do Kowna, zwiedzania miasta pełnego pamiątek
związanych z Adamem Mickiewiczem: Stare Miasto, Ratusz, ruiny zamku,
archikatedra, Dom Perkuna, kościół Witolda nad brzegiem Niemna,
w trakcie zwiedzania obiad, przejazd do Wilna na kolację i nocleg.

DZIEŃ 3

Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie Wilna z przewodnikiem, m.in. kościół
św. Piotra i Pawła, Plac Katedralny, katedra św. Stanisława, Pałac Prezydencki,
budynek Uniwersytetu Wileńskiego, cerkiew św. Ducha, kościół św. Teresy,
Ostra Brama, pomnik Adama Mickiewicza, wjazd na wieżę telewizyjną piękna panorama miasta. W trakcie zwiedzania obiad. Powrót do hotelu na
nocleg.

DZIEŃ 4

Po śniadaniu przejazd i zwiedzanie cmentarza na Rossie, przejazd do Trok
- zwiedzanie zamku Wielkich Książąt Litewskich nad jeziorem Galve, obiad,
przejazd w kierunku granicy do Polski, powrót w godzinach wieczorno nocnych.

CENA ZAWIERA DODATKOWO:
- 1 nocleg w Augustowie
- dodatkowe wyżywienie

GDANKA
TRAVEL

WYCIECZKI SZKOLNE

18 NIEMCY

PROGRAM WYCIECZKI
CENA ZAWIERA:
- przejazd autokarem
- 2 noclegi
- wyżywienie zgodnie z programem
- realizację programu
- przewodnika lokalnego
- opiekę pilota
- ubezpiecznie

TRAVEL

CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów

GDANKA

BERLIN - POCZDAM - TROPICAL ISLAND 4 DNI

DZIEŃ 1

Wyjazd w godzinach porannych, przyjazd do Berlina, zwiedzanie miasta:
Brama Brandenburska, resztki Muru Berlińskiego, Reichstag, Tiergarten,
Kolumna Zwycięstwa, pałac Charlotteburg, Olympiastadion, Messe Berlin
(centrum targowe), obiadokolacja, Europa Center i Kurfurstendamm spacer po centrum rozrywki i zakupów Berlina Zachodniego, przejazd na
nocleg.

DZIEŃ 2

Śniadanie, zwiedzanie Berlina - lotnisko Tempelhof, Akwarium, Potsdamer
Platz (berliński Manhattan), Aleja Unter den Linden, Uniwersytet Humbolta,
berlińskie katedry, Odwach, Wyspa Muzeów, Muzeum Pergamonu,
Aleksanderplatz, panorama miasta z wieży telewizyjnej, obiadokolacja,
powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ 3

Śniadanie, przejazd do Poczdamu, zwiedzanie miasta i rezydencji pałacowych
- Sanssouci, Neues Palast, Cecilienhof, obiad, przejazd do Tropical Island pobyt i zabawa w największej krainie wypoczynku w Europie, w późnych
godzinach wyjazd w drogę powrotną do Polski.

DZIEŃ 4

Powrót w godzinach porannych.

HOLANDIA - BELGIA - FRANCJA - LUKSEMBURG - NIEMCY 19

ZJEDNOCZONA EUROPA ŚLADAMI UNII EUROPEJSKIEJ 7 DNI
PROGRAM WYCIECZKI

DZIEŃ 1
DZIEŃ 2

Wyjazd we wczesnych godzinach porannych, przejazd do Akwizgranu
(Aachen) - wieczorny spacer po mieście, kolacja, nocleg.
Śniadanie, Maastricht - miejsce podpisania traktatu Unii Europejskiej,
zwiedzanie Starego Miasta, budynek Parlamentu Limburgii, w którym
podpisano traktat, przejazd do Brukseli - „stolicy” Unii Europejskiej, Dolne
Miasto - Grand Place, ratusz, ozdobne kamieniczki kupieckie, Manneken
Pis - fontanna, symbol miasta, pasaże, katedra, Górne Miasto - Pałac
Sprawiedliwości, Pałac Królewski, dzielnica europejska - siedziba Komisji
Europejskiej, kwatera NATO, przejazd na kolację i nocleg w okolice Paryża.

DZIEŃ 3

Śniadanie, całodzienne zwiedzanie Paryża, kolebki idei zjednoczenia Europy:
wyspa de la Cite, katedra Notre-Dame Conciergerie, Sainte Chapelle, plac
Chatelet, Forum Hal, Centrum Pompidou, Hotel de Ville, wieża Eiffle’a,
wzgórze Montmartre, Bazylika Sacre Coeur, panorama miasta, Place du
Tertre, Moulin Rouge, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4

Śniadanie, Wersal - Pałac Królewski i park, Muzeum Luwr, spacer Ogrodami
Tuileries, Place de la Concorde (Plac Zgody), plac Etoile-Charles de Gaulle,
Łuk Tryumfalny, Pola Elizejskie - spacer reprezentacyjną aleją Paryża, kościół
Dome des Invalides z grobowcem Napoleona, rejs statkiem po Sekwanie,
obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 5

Śniadanie, przejazd do Luksemburga - siedziby Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości, Stare Miasto, Pałac Wielkich Książąt, dzielnica europejska,
panorama miasta znad wąwozu Mozeli, przejazd do Schengen - miejsca
podpisania traktatu „Europa bez granic”, spacer po miejscowości, pomnik
traktatu, przejazd do Strasbourga - siedziby Parlamentu Europejskiego,
wieczorny spacer po starym mieście i Petite France - dzielnicy kanałów
i uroczych zaułków, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 6

Śniadanie, Strasbourg - katedra, Parlament Europejski, przejazd do
Frankfurtu nad Menem - siedziby Europejskiego Banku Centralnego,
„Bankfurt”- dzielnica banków i biznesu, ratusz, Stare Miasto, obiadokolacja,
wyjazd w drogę powrotną.

DZIEŃ 7

Po drodze posiłek, powrót w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:
- przejazd autokarem
- 5 noclegów
- wyżywienie zgodnie z programem
- realizację programu
- przewodników lokalnych
- opiekę pilota
- ubezpiecznie

WYCIECZKI SZKOLNE

1 maja 2004r. Polska została oficjalnie przyjęta w poczet państw - członków Unii Europejskiej. Po wieloletnich negocjacjach
trwale związaliśmy losy naszego kraju z europejską wspólnotą. Proponowana trasa ma na celu pokazanie młodzieży miejsc
najważniejszych dla powstania, rozwoju i funkcjonowania Unii Europejskiej.

CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów
- biletów komunikacji miejskiej
w Paryżu
- biletów na rejs statkiem
po Sekwanie

GDANKA
TRAVEL
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20 FRANCJA

PROGRAM WYCIECZKI
CENA ZAWIERA:
- przejazd autokarem
- 5 noclegów
- wyżywienie zgodnie z programem
- realizację programu
- przewodników lokalnych
- opiekę pilota
- ubezpiecznie

TRAVEL

CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów i Disneylandu
- biletów komunikacji miejskiej
w Paryżu
- biletów na rejs statkiem
po Sekwanie

GDANKA

PARYŻ 7 DNI

DZIEŃ 1

Wyjazd we wczesnych godzinach porannych, nocleg w pobliżu granicy
z Belgią.

DZIEŃ 2

Śniadanie, przejazd do Brukseli, Dolne Miasto - Grand Place, ratusz, ozdobne
kamieniczki kupieckie, Manneken Pis - fontanna, symbol miasta, pasaże,
katedra, objazd Górnego Miasta - Pałac Sprawiedliwości, Pałac Królewski,
dzielnica europejska - siedziba Komisji Europejskiej, kwatera NATO, przejazd
na obiadokolację i nocleg w okolice Paryża.

DZIEŃ 3

Śniadanie, całodzienne zwiedzanie Paryża, wyspa de la Cite, katedra NotreDame Conciergerie, Sainte Chapelle, plac Chatelet, Forum Hal, Centrum
Pompidou, Hotel de Ville, wzgórze Montmartre, Bazylika Sacre Coeur,
panorama miasta, Place du Tertre, Moulin Rouge, Plac Pigalle, obiadokolacja,
nocleg.

DZIEŃ 4

Śniadanie, Wersal - Pałac Królewski i park, Opera, Plac Vendome , Muzeum
Luwr, spacer Ogrodami Tuileries, Place de la Concorde (Plac Zgody) i kościół
Dome des Invalides z grobowcem Napoleona, wieża Eiffle’a, rejs statkiem
po Sekwanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 5

Śniadanie, La Defense - podparyskie miasto biurowców, Grande Arche,
plac Etoile - Charles de Gaulle, Łuk Tryumfalny, Pola Elizejskie - spacer
reprezentacyjną aleją Paryża, Pałac Elizejski - siedziba Prezydenta Francji,
Dzielnica Łacińska - kościół St. Severin, Sorbona, Panteon, Park i Pałac
Luksemburski, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 6

Śniadanie, całodzienny pobyt w podparyskim Disneylandzie, największej
bajkowej krainie w Europie, po pokazie ogni sztucznych wyjazd w drogę
powrotną.

DZIEŃ 7

Powrót w godzinach wieczornych.

PROGRAM WYCIECZKI

DZIEŃ 1

Wyjazd we wczesnych godzinach porannych, nocleg w pobliżu granicy
z Belgią.
Śniadanie, przejazd do Paryża, wyspa de la Cite, katedra Notre-Dame
Conciergerie, Sainte Chapelle, plac Chatelet, Forum Hal, Centrum Pompidou,
Hotel de Ville, wzgórze Montmartre, Bazylika Sacre Coeur, panorama
miasta, Place du Tertre, Moulin Rouge, Plac Pigalle, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3

Śniadanie, Opera, Plac Vendome , Muzeum Luwr, spacer Ogrodami Tuileries,
Place de la Concorde (Plac Zgody) i kościół Dome des Invalides z grobowcem
Napoleona, wieża Eiffle’a, rejs statkiem po Sekwanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4

Śniadanie, La Defense - podparyskie miasto biurowców, Grande Arche,
plac Etoile-Charles de Gaulle, Łuk Tryumfalny, Pola Elizejskie - spacer
reprezentacyjną aleją Paryża, Wersal - Pałac Królewski i park, przejazd
w Dolinę Loary, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 5

Śniadanie, zwiedzanie zamków w Dolinie Loary - Chambord, Chenonceau,
Amboise, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 6

Śniadanie, Blois - zwiedzanie miasta i zamku królewskiego, obiadokolacja,
wyjazd w drogę powrotną.

DZIEŃ 7

Po drodze posiłek, powrót w godzinach popołudniowo - wieczornych.

PARYŻ + NORMANDIA ŚLADAMI DESANTU 7 DNI

CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów
- biletów komunikacji miejskiej
w Paryżu
- biletów na rejs statkiem
po Sekwanie

Zdjęcia z Wikipedii

DZIEŃ 2

CENA ZAWIERA:
- przejazd autokarem
- 5 noclegów
- wyżywienie zgodnie z programem
- realizację programu
- przewodników lokalnych
- opiekę pilota
- ubezpiecznie

WYCIECZKI SZKOLNE

PARYŻ + ZAMKI NAD LOARĄ 7 DNI

FRANCJA 21

PROGRAM WYCIECZKI

DZIEŃ 1-3 Dzień 1-3 jak wyżej.

Śniadanie, La Defense - podparyskie miasto biurowców, Grande Arche,
plac Etoile-Charles de Gaulle, Łuk Tryumfalny, Pola Elizejskie - spacer
reprezentacyjną aleją Paryża, Wersal - Pałac Królewski i park, przejazd do
Normandii, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 5

Śniadanie, St-Mere-Eglise - muzeum D-Day, Urville - cmentarz i pomnik
żołnierzy polskich, przylądek Hoc - urwiska i bunkry zdobyte przez
amerykańskich komandosów, Plaża Omaha -miejsce najkrwawszych walk
- pomnik żołnierzy alianckich, Colleville-sur-Mer - cmentarz żołnierzy
amerykańskich, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 6

Śniadanie, Bayeux - średniowieczne miasto tkanin i porcelany, spacer
zaułkami nad rzeką Aure, muzeum - Tkanina z Bayeux, Honfleur - jedna
z najstarszych miejscowości wczasowych Francji u ujścia Sekwany, pełna
urokliwych zaułków, Pont d’Normandie - nowoczesny most nad ujściem
Sekwany, obiadokolacja, wyjazd w droge powrotną.

DZIEŃ 7

Po drodze posiłek, powrót w godzinach popołudniowo - wieczornych.

CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów
- biletów komunikacji miejskiej
w Paryżu
- biletów na rejs statkiem
po Sekwanie

GDANKA

DZIEŃ 4

CENA ZAWIERA:
- przejazd autokarem
- 5 noclegów
- wyżywienie zgodnie z programem
- realizację programu
- przewodników lokalnych
- opiekę pilota
- ubezpiecznie

TRAVEL

WYCIECZKI SZKOLNE

22 POLECAMY RÓWNIEŻ

Katalog nie zawiera wszystkich naszych propozycji wycieczek. Jest wiele ciekawych i ważnych zakątków Polski i miejsc
w Europie, które warto odwiedzić.
Polecamy również:
• zielone szkoły i biwaki
• wycieczki na Bornholm
• wycieczki do Legolandu
• rejsy promem - tzw. „Błękitna szkoła”, 3-dniowe wycieczki promem z Gdańska do Nynäshamn i Sztokholmu
oraz ze Świnoujścia do Kopenhagi, ze zwiedzaniem, prezentacją promu, konkursami

Jesteśmy rówież otwarci na Państwa sugestie i propozycje. Jeśli mają Państwo swoje pomysły wymarzonych tras, proszę się
nimi z nami podzielić, a my je zrealizujemy.

Wycieczki do Trójmiasta

GDANKA

TRAVEL

Tych z Państwa, którzy mieszkają z dala od Trójmiasta, zapraszamy do odwiedzenia naszych stron. Współpracujemy
z właścicielami niedrogich obiektów noclegowych dla młodzieży na terenie całego Województwa Pomorskiego, zrealizujemy
ciekawe programy zwiedzania Gdańska, Sopotu, Gdyni i innych miejsc naszego regionu.

Informacje dodatkowe dla organizatorów

INFORMACJE DODATKOWE 23
WYCIECZKI SZKOLNE

- celem zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wszystkich wycieczek przygotowaliśmy miejsca dla
wychowawców - opiekunów
- ceny wycieczek podane we wkładce cenowej są kalkulowane dla grup liczących minimum 40 płacących
uczestników
- przedstawione programy mogą być zmienione i modyfikowane w zależności od potrzeb i dodatkowych życzeń
zamawiającego
- przedstawiona w programach kolejność zwiedzania jest przykładowa i może ulec zmianie
- przedstawione ceny mają charakter orientacyjny. Ostateczna cena wycieczki zostanie wyliczona i podana dla
konkretnej grupy w oparciu o rzeczywistą ilość uczestników, uzgodniony program, warunki zakwaterowania (na
życzenie pokoje z łazienkami lub z łazienkami na korytarzu), miejsce wyjazdu
- miejsca zakwaterowania przygotowaliśmy ze szczególną starannością. Oferowane zarówno bardziej komfortowe
jak i skromniejsze warunki noclegu są w obiektach sprawdzonych, czystych, bezpiecznych
- integralną częścią umowy - zgłoszenia są warunki uczestnictwa w imprezach zorganizawanych przez nasze biuro.
Każdy uczestnik otrzymuje komplet wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących wycieczki
- umowa zostaje zawarta po podpisaniu jej przez rodzica uczestnika i przez biuro oraz wpłaceniu zaliczki
- biuro zapewnia uczestnikom ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW w kraju i za granicą oraz
kosztów leczenia KL i bagażu za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami
- w przypadku wybranych, szczególnie popularnych tras, zalecamy złożenie zlecenia z większym wyprzedzeniem.
Pozwoli to na dokonanie optymalnych rezerwacji miejsc noclegowych i godzin wejścia do zwiedzanych obiektów
- przy wyjazdach zagranicznych każdy uczestnik musi posiadać paszport ważny przynajmniej 6 miesięcy od daty
zakończenia wyjazdu, lub nowy dowód osobisty
Serdecznie zapraszamy
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Z NAMI POZNACIE CIEKAWE MIEJSCA W POLSCE I EUROPIE
PEŁNE HISTORII ORAZ NIEZAPOMNIANYCH WIDOKÓW
WOLNE CHWILE SPĘDZICIE NA ATRAKCYJNYCH ZABAWACH

Biuro Turystyczne GDANKA TRAVEL
ul. Beniowskiego 5 B1
80-382 GDAŃSK

kom.: 500 077 944
tel.: 58 554 92 42
fax: 58 554 92 42

www: gdankatravel.pl

mail: gdanka@gdankatravel.pl

Projekt graficzny: OpenColors - biuro@opencolors.pl

