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Rok szkolny 2019/2020

Oferta dla przedszkoli, szkół 
podstawowych, szkół średnich



Dlaczego warto wybrać nasze biuro?

- jesteśmy na rynku nieprzerwanie od 21 lat

- nasza oferta jest kompleksowa, od początku do końca

- proponujemy wycieczki z niebanalnymi programami

- przywiązujemy największą wagę do bezpieczeństwa

- jesteśmy prekursorami, wyznaczamy nowe standardy

- mamy indywidualne podejście do Klienta

- przygotowujemy specjalne programy na życzenie Klienta

- mamy kadrę profesjonalnych pilotów i animatorów

- posiadamy setki sprzętów i akcesoriów do gier i zabaw

- cały czas się rozwijamy i poszerzamy swoje programy 

dostępny w naszej siedzibie przy ul. Masraskiej 9/98 w Krakowie.

Biuro Podróży Obieżyświat zostało uhonorowane nagrodą w konkursie organizowanym 
przez Krakowską Izbę Turystyki „Odys 2005” w kategorii za najlepszą  ofertę  własną w turystyce młodzieżowej. 

W uznaniu wysokich standardów działania i uzyskania bardzo dobrej pozycji na rynku zostaliśmy
Liderami Polskiej Turystyki 2007 w kategorii: Organizatorzy Turystyki Dzieci i Młodzieży w rankingu 

organizowanym przez pismo branżowe „Rynek Podróży”. Biuro nasze jest członkiem Krakowskiej Izby Turystyki.



Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy!

Oddajemy w Państwa ręce nowy katalog wycieczek na rok szkolny 2019/2020.
Nasze biuro specjalizuje się od 21 lat w organizacji prestiżowych i cieszących się ogromną popularnością  imprez 

krajoznawcze, agroturystyczne, artystyczne, integracyjne, wyprawy górskie, wycieczki kilkudniowe krajowe 
i zagraniczne, zielone szkoły oraz spotkania warsztatowe, które przeprowadzamy na terenie Państwa szkoły.

Każdego roku wzbogacamy nasze propozycje czymś wyjątkowym, tworzymy niezwykłe autorskie programy, 
wyszukujemy ciekawostki i nowinki, stajemy przed nowymi wyzwaniami i wielokrotnie zaskakujemy propozycja-
mi niebanalnego wypoczynku dla najmłodszych, a wszystko po to, aby nasi Mali Klienci mogli jak najlepiej 
zakosztować nowości korzystając z naszych propozycji.

Wszystkich poszukujących niezapomnianych wrażeń serdecznie zapraszamy do naszego Magicznego Domku 
w Głogoczowie – jedynego, niezwykłego miejsca w okolicy, gdzie dzieci przeżyją wspaniałą przygodę, która na 
długo pozostanie w ich pamięci. 
W Magicznym Domku realizujemy ciekawe pobyty dostosowane do różnych grup wiekowych, całkiem małych 
turystów, ale również programy gier i zabaw terenowych, survivalowych dla nieco starszej „młodzieży”. 
Pełną informację znajdziecie Państwo na stronie www.magicznydomek.net, na którą serdecznie zapraszamy.

Programy wszystkich naszych imprez zostały dobrze przemyślane, tak aby uczestnicy w pełni wykorzystali czas, 
zobaczyli ciekawe miejsca, a poprzez rekreację, zabawę i naukę zyskali wiele niezapomnianych wrażeń. 

Zapraszamy również Państwa do odwiedzenia nas na portalu społecznościowym Facebook. 
Zachęcamy Nauczycieli, Uczniów oraz Rodziców do skorzystania z naszych propozycji.

Serdecznie pozdrawiamy

KATARZYNA RAJCA-KWAŚNIEWSKA
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1. WYPRAWA DO  MAGICZNEGO DOMKU /cały rok kalendarzowy/ - niezwykła wyprawa do miejsca 
wyjątkowego, magicznego w trakcie której na podstawie historii Babci Leokadii przeniesiemy dzieci w świat 
starych zabawek,  kolekcji dziadków do orzechów, porcelanowych lalek, gałganek, szmacianek, odkryjemy 
Magiczny Salonik z ukrytymi tajemniczymi zakamarkami, skrytkami, Domkiem Misiów, interaktywnym 
drzewem do którego można wejść.  Kolorowe Kamieniczki otworzą przed nami swoje tajemnice a magiczne 
szu�adki zaskoczą każdego prawdziwego poszukiwacza, pokonamy ścieżki naszego Magicznego Ogrodu, a na 
Stre�e Frajdo czeka na nas moc konkurencji i zabaw zupełnie nietypowych.  /gry i zabawy dostosowane do 
grup wiekowych/

2. PRZYGODA Z TEATREM /cały rok kalendarzowy/ - wycieczka w trakcie której nie tylko poznamy i odkryjemy 
zakamarki Magicznego Domku ale również weźmiemy udział w programie teatralno - artystycznym z  
wykorzystaniem Babcinej Szafy pełnej kostiumów, masek i atrybutów aktora, poznamy pracę aktora lalkowego 
/lalki, pacynki, kukiełki/, przygotujemy mini przedstawienie, wyjątkowa i magiczna zabawa w Teatr.

3. ZIEMNIACZANA PRZYGODA /czas jesienny/ -  w trakcie tej wycieczki nie tylko odkryjemy tajemnice 
Magicznego Domku ale także zaangażujemy uczestników do ciekawej  jesiennej zabawy  karto�ano - 
ziemniaczanej, gry i zabawy na Stre�e Frajdo związane z ziemniakiem, Ziemniaka Historia Krótka, o co chodzi w 
wykopkach, warsztaty plastyczne /�gurki z ziemniaków/, wspólny jesienny posiłek: zupa ziemniaczana.  

4. ANDRZEJKI W MAGICZNYM DOMKU  /czas listopadowy/ - wycieczka do Magicznego Domku, w trakcie 
której nie tylko odkryjemy to niezwykłe miejsce ale również będziemy uczestnikami zabawy Andrzejkowej, 
połączonej ze spotkaniem z Wróżką, która wywróży naszą przyszłość, lanie i wróżby z wosku, zabawy 
andrzejkowe dawniej i dziś, prezentacja multimedialna, Andrzejki i Katarzynki - dwie tradycje - jedna zabawa, 
wykonanie gałązek andrzejkowych /starsze grupy/, zabawa w Babcinej Sza�e połączona z mini pokazem mody 
Andrzejkowej. /program dla dzieci ze szkoły podstawowej/

5. MIKOŁAJ/ŚWIĘTA W MAGICZNYM DOMKU  /czas świąteczny/ - wycieczka, w trakcie której dzieci przeżyją 
niezapomniane spotkanie ze św. Mikołajem, odkryjemy tajemnice Magicznego Domku, odwiedzimy Babciną 
Szafę pełną ciekawych kostiumów, niezwykłych bibelotów, dla chętnych czeka Garderoba św. Mikołaja, 
weźmiemy udział w niezapomnianej sesji w starej ramie, poszukamy symboli Świąt Bożego Narodzenia w 
Magicznym Ogrodzie, dowiemy się o zwyczajach Bożonarodzeniowych, spotkamy św. Mikołaja a wszystko to w 
klimacie i otoczeniu niezwykłego miejsca.

6. WIELKANOC W MAGICZNYM DOMKU /czas wiosenny/ - wycieczka do Magicznego Domku podczas której 
nie tylko odkryjemy to niezwykłe miejsce ale również weźmiemy udział w przygotowaniach do Świąt Wielkiej 
Nocy. Poszukamy Symboli ukrytych w Magicznym Ogrodzie, na Stre�e Frajdo będziemy uczestniczyć w grach i 
zabawach wielkanocnych, pomalujemy drewniane jajeczka lub wykonamy palmę wielkanocną, które to prace 
dzieci zabiorą ze sobą na pamiątkę.

7. MAGICZNE PODCHODY /czas wiosenny i jesienny/ - zabawa terenowa w formie podchodów połączona z  
poszukiwaniem ukrytej mapy, rozwiązywaniem nietypowych zadań, ukrytych kopert, dotarciem do Domu w 
którym straszy, okrywanie śladów, zawody i zabawy nietypowe, wycieczka integracyjna, grill połączony z 
pieczeniem kiełbasek.

8. RAJD PIERWSZAKA  /na dobry początek roku szkolnego/ - wycieczka do Magicznego Domku połączona nie 
tylko z odkrywaniem tego niezwykłego miejsca ale specjalną rozgrzewką /nietypową/, wyruszeniem ścieżką w 
trakcie której wspólnie będziemy pokonywać przeszkody, poszukiwać ukrytych niespodzianek i maszerować co 
zakończone zostanie wręczeniem specjalnych Certy�katów Pierwszaka, Uroczystym Pasowaniem, zupa 
pomidorowa z kluseczkami w kształcie literek.



 /cały rok kalendarzowy/ - niezwykła wyprawa do miejsca wyjątkowego, 

Szafę pełną ciekawych kostiumów, niezwykłych bibelotów, dla chętnych czeka Garderoba św. Mikołaja, weźmiemy 
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9. MAGICZNY PLENER MALARSKI /czas wiosenny i jesienny/ - Wariacje Artystyczne, zrealizujemy 
plastyczny program w trakcie którego dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w niezwykłym plenerze 
magicznego miejsca - malowania wybranych elementów pejzażu Magicznego Ogrodu farbami na 
sztalugach, poszukiwanie natchnienia i zbieranie materiałów do kompozycji plastycznych, kolażu wykona-
nego grupami, szkice ołówkiem, zabawa tematyczna: kolorowy zawrót głowy, słodki posiłek Artystów.

10. MASTERCHEF /czas wiosenny i jesienny/ - Kuchnia Babci Leokadii - wycieczka do Magicznego Domku, 
w trakcie której zrealizujemy program kulinarny, przybliżymy dzieciom jak zdrowo się odżywiać, 
przygotowywać posiłki. Cały program będzie realizowany w oparciu o kuchnię babciną, będziemy 
degustować, odgadywać różne smaki oraz przygotowywać własne kompozycje kulinarne, weźmiemy udział 
w warsztatach - wykonanie naszych kolorowych zdrowych kanapeczek lub wymiennie sałatka owocowa, 
dekoracje medali z ciasteczek, zagadki kulinarne - zabawy podczas której poznamy sprzęty wykorzysty-
wane w kuchni, odgadywanie smaków/ za pomocą dotyku, węchu i smaku poznamy smaki przypraw.  

11. Z BABCINEGO KUFRA /cały rok kalendarzowy/ - wycieczka do Magicznego Domku, podczas której 
zrealizujemy oryginalny program, w trakcie którego cofniemy się do przeszłości, uruchomimy wehikuł 
czasu, Zdjęcia w Sepii, Magia starych fotografii /tworzenie własnych ramek na zdjęcia /kolaże ze starych 
zdjęć, albumy/, tajemnice babcinego kuferka i nie tylko... /odkryjemy różne przedmioty z dawnych lat/,  z 
kosmetyczki Babuni i Dziadunia - co tam można znaleźć?, Pocztówkowy Zawrót - stare widokówki i kartki 
świąteczne sprzed lat, znaczki, odznaki, monety, Szmacianki i Gałganki - czym się kiedyś bawiono?, Kącik 
małego literata, degustacja konfitur na wafelkach.

Cena z transportem skalkulowana na 40 uczniów i 4 osoby opieki bezpłatnie.
Grupy poniżej 40  uczniów z transportem kalkulacje przygotowywane są indywidualnie.
Czas pobytu na miejscu w Magicznym Domku od 9.30 - 13.30.
W przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji lub wyżywienia czas pobytu wydłuża się do godz. 14.30.

Ceny pobytu w Magicznym Domku:
38 zł /od osoby/  - grupy od 40 uczniów i więcej - 
dojazd we własnym zakresie
40 zł /od osoby/ - grupy od 30 - 39 uczniów - dojazd 
we własnym zakresie
45 zł /od osoby/ - grupy od 20 - 29 uczniów - dojazd 
we własnym zakresie

wycieczka do Magicznego Domku - 65 zł /od osoby/ 
z transportem, pilotem/ grupy z Krakowa

Menu: 
kiełbaski z grilla z herbatką - 10 zł
pieczony ziemniaczek - 5 zł
zupa pomidorowa - 8 zł
szarlotka domowa - 6 zł
mini gofr z bitą śmietaną /2 sztuki/ - 5 zł
galaretka owocowa - 3 zł
obiad dwudaniowy - 15 zł 

Dodatkowe polecane warsztaty w kwocie 6 zł /od 
dziecka
- malowanie drewnianych naczyń /garnuszki, 
   flakoniki, miseczki/
- malowanie na szkle /farbami witrażowymi/
- nasza własna garderoba/ dekorowanie elementów 
   garderoby /opaski, chusty/ pisakami do malowania
   na tkaninach
- warsztaty świąteczne /malowanie bombek 
   choinkowych wraz z dekoracjami/
- warsztaty wielkanocne /malowanie jajek 
   drewnianych, wykonanie palmy wielkanocnej/
- warsztaty andrzejkowe /wykonanie świec/
- warsztaty z masy solnej

Dodatkowe atrakcje:
- babcina Szafa - 5 zł /jeśli nie ma w programie 
   tematycznym/
- paczki mikołajowe - 20 zł /lub można dostarczyć 
   we własnym zakresie/
- opłata za spotkanie z Mikołajem 200 zł
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1/KRJ

2/KRJ

3/KRJ

4/KRJ
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6/KRJ

7/KRJ

8/KRJ

86 zł

86 zł

86 zł

88 zł

86 zł

86 zł

85 zł

82 zł
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REGION ŚWIĘTOKRZYSKI - wycieczka w Region Świętokrzyski, Jędrzejów - Muzeum 
Zegarów - zwiedzanie z przewodnikiem, Tokarnia - zwiedzanie Parku Etnogra�cznego 
połączone z lekcją muzealną: Dawne Gry i Zabawy Ludowe, ruiny zamku w Chęcinach, 
ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

W KRAINIEC CZAROWNIC /ŁYSICA - wycieczka w Góry Świętokrzyskie, św. Katarzyna - 
Zespół Klasztorny Bernardynek, źródełko i kapliczka św. Franciszka, wejście szlakiem 
turystycznym na Łysicę najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich  z przewodnikiem 
połączone z zajęciami na ścieżce przyrodniczej, zejście szlakiem, wizyta: 
Minerały/tajemnice klejnotów. 

TAJEMNICE GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH - wycieczka podczas której odkryjemy 
wyjątkowe miejsca, Tajemnice Klejnotów i sekrety szlifowania - lekcja geologiczna 
połączona z pokazem szlifowania kamieni szlachetnych i ozdobnych, Gołoborza, 
wejście na św. Krzyż, relikwie Krzyża, krypty Klasztoru, Muzeum Przyrodnicze ŚPN, 
zejście Drogą Królewską/śladami czarownic oraz pogańskich kultów.

JASKINA RAJ - wycieczka w Góry Świętokrzyskie, Jaskinia Raj - odkrywanie jednej z 
najpiękniejszych jaskiń krasowych z przewodnikiem, ruiny zamku w Chęcinach, 
przejście grzbietem chęcińskim, podziemia chęcińskie, ognisko połączone z pieczeniem 
kiełbasek. 

CENTRUM LEONARDA - wycieczka w Region Świętokrzyski, Chęciny - ruiny zamku, 
podziemia chęciński, Kaplica św. Leonarda, wizyta w Centrum Nauki Leonarda da Vinci - 
interaktywna wystawa naukowo - technologiczna, nauka poprzez zabawę, ognisko 
połączone z pieczeniem kiełbasek. Jest możliwość przepłynięcia gondolami po rzece 
Nidzie oraz zamek w Sobkowie. Proponujemy również odwiedzenie Centrum Energety-
cznego w Kielcach połączone z interaktywną wystawą. /za dodatkową opłatą biletu 
wstępu/. 

 WYPRAWA W GŁĄB ZIEMI/ GEOPARK - wycieczka do Centrum Geo edukacji  - pobyt 
na terenie placówki połączony z zajęciami geo edukacyjnymi, zwiedzanie Galerii Ziemi, 
podróż kapsułą 5D „Podróż do wnętrza Ziemi”, Am�teatr Kadzielnia, punkt widokowy 
skąd obserwować można część dawnych kamieniołomów „Skałkę geologów”, 
podziemna trasa turystyczna Na Kadzielni, Jaskinia Raj - odkrywanie jednej z 
najpiękniejszych jaskiń krasowych z przewodnikiem, ognisko połączone z pieczeniem 
kiełbasek. 

U CHŁOPA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO - wycieczka w region świętokrzyski, wizyta w 
wyjątkowym miejscu, izba regionalna, galeria wsi polskiej, spotkanie z chłopem 
świętokrzyskim, zwiedzanie zagrody, żywa kultura ludowa, obrzędy, zwyczaje, gwara, 
strój a wszystko przeplatane humorem wiejskim, dowcipem, warsztaty z zakresu 
dziedzictwa kulturowego, gry i zabawy, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

Z WIZYTĄ W GRODZIE RYCERSKIM - wycieczka do grodu gdzie zobaczymy 
średniowieczną kuźnię z bogatą ekspozycją broni i czarno prochowej, narzędzia do jej 
wytwarzania, zajęcia o historii oręża, pokaz kowalstwa, heraldyka, pokaz strzelania z 
armat, łuku i katapult, zwiedzanie obozu rycerskiego, wykonanie własnych projektów 
herbów, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 



9/KRJ

10/KRJ

11/KRJ

12/KRJ

13/KRJ

14/KRJ

85 zł

85 zł

86 zł

135 zł

135 zł

78 zł

15/KRJ

16/KRJ

17/KRJ

75 zł

60 zł

76 zł
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SZLAK LITERACKI - wycieczka związana z miejscami znanych pisarzy, Nagłowice - 
zwiedzimy dworek Reja, gdzie zapoznamy   się z życiem i twórczością pisarza, Kielce - 
Muzeum Lat Szkolnych Żeromskiego - zwiedzanie wraz z ciekawostkami z życia pisarza, 
Oblęgorek - spacer przez park/ Muzeum Sienkiewicza, ognisko połączone z pieczeniem 
kiełbasek. 

SZLAKIEM SIENKIEWICZA - wycieczka do Oblęgorka, Muzeum Henryka Sienkiewicza - 
pamiątki po pisarzu, zwiedzanie  z przewodnikiem, Dąb Bartek, ruiny zamku w 
Chęcinach , ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

ZIEMIA ŚW. KRZYŻA - wycieczka w Góry Świętokrzyskie połączona z obejrzeniem 
gołoborzy, wejściem na św. Krzyż oraz warsztatami historycznymi prowadzonymi na 
terenie Opactwa na Łysej Górze - w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego.        
Zajęcia pozwalają poznać historię najstarszego Polskiego Sanktuarium, które było 
świadkiem wielu wydarzeń w naszej historii, zejście Drogą Królewską do Nowej Słupi. 
Warsztaty archeologiczne na terenie Centrum Kulturowo - Archeologicznego. 

WARSZAWA/CENTRUM NAUKI KOPERNIK - jednodniowa wycieczka do stolicy w 
trakcie której celem podstawowym jest wizyta i odwiedzenie Centrum Nauki Kopernik 
/pobyt na terenie placówki około 3,5 h/, krótkie przejście przez Starówkę od 
Krakowskiego Przedmieścia, Kolumna Zygmunta, Zamek Królewski/ z zewnątrz/, Rynek, 
Barbakan, pomnik Małego Powstańca. 

WROCŁAW/AFRYKARIUM/ ZOO - jednodniowa wycieczka do Wrocławia obejmująca: 
zwiedzanie Zoo wraz z Afrykarium,  krótki spacer przez starówkę. Dodatkowo dla 
chętnych jest możliwość zwiedzania Panoramy Racławickiej, Humanitarium/ Ogrody 
Doświadczeń, Kolejkowo lub Ogród Japoński /należy doliczyć cenę biletu wstępu/. 

LAS PRZYGÓD - spacer w Koronie Drzew - pokonywanie podniebnych ścieżek pod 
opiekę wykwali�kowanych instruktorów, wędrówka ścieżką edukacyjną połączona z 
odkrywaniem tropów mieszkańców lasu i gatunków drzew, Ośrodek Babiogórskiego 
Parku - zwiedzanie, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

AKADEMIA GÓRSKA - wycieczka podczas której grupa weźmie udział w zajęciach i 
zdobędziemy umiejętności oceniania zagrożeń w górach, doborze ekwipunku, 
bezpieczeństwo na szlaku, jak się dobrze przygotować do wyjścia w góry, wycieczka 
trasą turystyczną /wycieczkę o tej tematyce realizujemy na różnych szlakach/trasach, do 
ustalenia z klientem/, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

W ŚWIECIE OWADÓW - wycieczka przyrodnicza do Motylarni, w trakcie której 
przybliżymy dzieciom świat kolorowych, wyjątkowych okazów, weźmiemy udział w 
prelekcji z pokazem slajdów, prezentacji hodowli motyli i innych owadów, obserwacja 
mikroskopowa, wizyta w wolierze o powierzchni ok 60m2, gdzie latają krajowe i 
egzotyczne motyle, opowieść o motylach, zobaczymy złożone na roślinach jajeczka, 
wytłumaczymy czym jest wylęgarka, weźmiemy motyla do ręki, spacer po okolicy, gry i 
zabawy. 

ORAWSKI PARK - wycieczka do Zubrzycy Górnej, odwiedziny w Orawskim Parku 
Etnogra�cznym, zwiedzanie z przewodnikiem obiektów oraz udział w muzealnej ścieżce 
edukacyjnej /przy rezerwacji podajemy aktualne tematy/, wizyta w gospodarstwie mini 
zoo, obserwacja jeleniowatych oraz innych zwierząt, ognisko połączone z pieczeniem 
kiełbasek. 



18/KRJ

19/KRJ

20/KRJ

21/KRJ

22/KRJ

76 zł

65 zł

65 zł

75 zł

65 zł
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SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ - wycieczka wyjątkowym szlakiem, podczas 
której odwiedzimy ciekawe miejsca związane z tematyką przewodnią imprezy: 
Lanckorona - liczne drewniane domy, izba regionalna - zwiedzanie z przewodnikiem, 
Sucha Beskidzka - przystanek w Karczmie Rzym /legenda Twardowskiego/, Zawoja - 
drewniany kościół, chałupy, Zubrzyca Górna - Orawski Park Etnogra�czny - zwiedzanie 
z przewodnikiem, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

KULTURA INDIAN - wycieczka do wioski Indiańskiej, poznanie zwyczajów, obrzędów i 
życia Indian, oryginalne tipi, skóry dzikich zwierząt i kości, obserwacja przez lornetkę  
punktu widokowego Arapaho, przejście szlakiem zdobywców: wspinaczka po linie, 
pajęczyna, przejście suchą stopą, równoważnia, zabawy z liną, zdobywanie sprawności, 
rzut na bizonie rogi, ciągnięcie jadowitych węży, strzelanie z łuku do tatanki, łowienie 
kaczuszek, opowieści indiańskie, wąwóz duchów i cmentarzysko wojowników, 
malowanie twarzy, gry i zabawy, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

POSZUKIWACZE PIRACKIEGO SKARBU - wycieczka podczas której uczestnicy wcielą 
się w prawdziwych piratów, poszukujących skarbów, znajdziemy list ukryty w butelce, 
dzięki któremu znajdziemy mapę piratów i rozwiążemy zagadki i ukryte szyfry. Droga 
do skarbu nie będzie łatwa ale pełna niespodzianek i zaskakujących działań. Gry i 
zabawy pirackie nietypowe, malowanie twarzy, sesja piracka, zabawa w pirackiej 
tawernie „Pod zepsutym pomidorem”, chrzest piracki, ognisko połączone z pieczeniem 
kiełbasek. 

MASTERCHEF - wycieczka o wyjątkowym kulinarnym programie, w trakcie której 
uczestnicy zamienią się w małych włoskich kucharzy, pod kierunkiem Szefa Kuchni 
przygotują produkty, ciasto, wybiorą składniki  i wezmą udział w warsztatach 
przygotowania włoskiej pizzy połączonej z degustacją, weźmiemy udział w pokazie 
wytwarzania słodyczy /proces wytwarzania lizaków i cukierków/, wykonamy własne 
lizaki, zwiedzimy wyjątkowy stary młyn gdzie nowoczesność łączy się z tradycją a 
zabawa z nauką, gry i zabawy kulinarne, odkrywanie smaków i zapachów, konkurencje 
sportowe związane z tematyką wycieczki. 

MALI BOTANICY - wycieczka przyrodnicza w trakcie której dzieci będą miały 
możliwość przejścia ścieżką dydaktyczną przez Palmiarnię poznając i odkrywając 
tajemnice oraz uczestniczyć w interaktywnej lekcji botaniki, zobaczymy rośliny 
użytkowe, tropiku, pawilon akwarystyczny, krótki przystanek w Egzotarium /rośliny i 
zwierzęta/, obserwacja przez lupy wybranych gatunków, odwiedzimy Centrum 
Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej z unikalnym światem roślin, ścieżką edukacyjną i 
wieżą widokową, warsztaty terenowe: Zielony Survival, Geosfera, ognisko połączone z 
pieczeniem kiełbasek.  
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23/KRJ

24/KRJ

25/KRJ

26/KRJ

27/KRJ

28/KRJ

29/KRJ

30/KRJ

31/KRJ

32/KRJ

75 zł

55 zł

75 zł

63 zł

63 zł

65 zł

75 zł +15 zł
łodzie

75 zł

73 zł

82 zł

MŁODZI PRZYRODNICY - wycieczka mająca na celu wprowadzenie dzieci w świat �ory 
i fauny w miejscach zupełnie wyjątkowych, Odwiedzimy Ogrody gdzie wędrując 
ścieżką przyrodniczą, krętymi dróżkami poznamy niezwykłą kolekcję roślin ogrodow-
ych, przeprowadzimy obserwacje, poznamy rodzaje ogrodów od angielskiego przez 
sensoryczny, wiejski, romantyczny po ogród zimowy,  skalniak i wiele innych, projekt 
własnego ogrodu, lekcja przyrodnicza Tropem Żubra w Zagrodzie Pokazowej 
połączona z spacerem po zagrodzie, obserwacją zachowań zwierząt, poznanie żubrzej 
rodziny oraz innych gatunków zwierząt, oglądaniem �lmu o historii żubrów 
pszczyńskich, gry i zabawy przyrodnicze.  

TAJEMNICE RUIN/ POSZUKIWANIE BIAŁEJ DAMY - wycieczka do Dobczyc, zwiedza-
nie ruin zamku z przewodnikiem,  mini skansen budownictwa ludowego, gry i zabawy 
integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

WYPRAWA DO CZASÓW MINIONEJ EPOKI - wycieczka na Śląsk, odwiedziny w  
jedynym w swoim rodzaju Muzeum PRL - u z wyjątkową kolekcją starych samochodów, 
pomników, plakatów - Kapsuła Czasu, kino z projekcją kroniki �lmowej, przejazd do 
Zabrza - zwiedzanie Kopalni Guido z przewodnikiem, odkrywanie  podziemnych 
korytarzy. 

NIEPOŁOMICE I - wycieczka do Niepołomic, wizyta w Obserwatorium Astronomic-
znym połączona z prelekcją i zajęciami,  zamek myśliwski Zygmunta Augusta 
/krużganki, dziedziniec/, gry i zabawy w Puszczy Niepołomickiej. 

NIEPOŁOMICE II - wycieczka do Niepołomic, Centrum Mowy i Dźwięku - zwiedzanie z 
przewodnikiem, zamek myśliwski Zygmunta Augusta /krużganki, dziedziniec/, gry i 
zabawy w Puszczy Niepołomickiej. 

TABOROWYM WOZEM  - wycieczka, która w nietypowy sposób przybliży nam 
przyrodę i piękno Puszczy niepołomickiej, przejazd wozami po łąkach niepołomickich, 
gry i zabawy integracyjne, przejście ścieżką leśną w Puszczy, ognisko połączone z 
pieczeniem kiełbasek. /ewentualnie jest możliwość spotkania z leśnikiem/ 

PODZIEMNE MIASTO - wycieczka po podziemiach zabytkowej Kopalni Soli w Bochni 
połączona ze zwiedzaniem trasy turystycznej, multimedialna podziemna ekspozycja - 
podróż w czasie, grupa bierze udział w jednym z wybranych programów edukacyjnych. 
/przy rezerwacji podajemy aktualne tematy/. Jest możliwość za dodatkową opłatą 
skorzystać z wyjątkowej okazji przeprawy łodzią pomiędzy solnymi górami 
prowadzoną przez �isaków. /należy zgłosić wcześniej chęć uczestnictwa/. 

KILKA GODZIN W SOLNYM GRODZIE - wycieczka po podziemiach zabytkowej 
Kopalni Soli w Bochni połączona ze zwiedzaniem trasy turystycznej, pobyt i zwiedzanie 
Parku Archeologicznego - Osada Oraczy, gry i zabawy integracyjne. 

MOTYLE/ NOWY WIŚNICZ - wycieczka do Bochni i wizyta w muzeum Motyli z kolekcją 
i przeglądem motyli całego świata, Nowy Wiśnicz - zwiedzanie zamku Kmitów i 
Lubomirskich z przewodnikiem, grill z pieczeniem kiełbasek, gry i zabawy integracyjne. 

PIENINY I - wycieczka w Pieniny, Niedzica - zwiedzanie ruin zamku z przewodnikiem, 
legenda Białej Damy, spacer grzbietem zapory, obraz 3 D, ognisko połączone z 
pieczeniem kiełbasek. 



33/KRJ

34/KRJ

35/KRJ

36/KRJ

37/KRJ

38/KRJ

39/KRJ

40/KRJ

92 zł
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PIENINY II - wycieczka w Pieniny, Dębno - kościółek zabytek na szlaku architektury 
drewnianej,  ruiny zamku w Czorsztynie,  rejs statkiem po jeziorze Czorsztyńskim, 
ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

TRZY KORONY - wycieczka w Pieniny, wyjście z przewodnikiem z Krościenka na 
najwyższy szczyt Pienin Właściwych skąd rozpościera się wspaniały widok na Tatry, 
Babią Górę i Gorce, chwila czasu w uzdrowisku Szczawnica. 

PĘTLĄ PIENIŃSKĄ - wycieczka w Pieniny, przejście szlakiem przez Wąwóz Homole do 
Szałasu Bukowinki, skąd rozpościerają się wspaniałe widoki, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, zejście do Jaworek, zwiedzanie ruin zamku Czorsztyn. 

W KRAINIE ŚPIĄCEGO WULKANU - wycieczka w Pieniny, gdzie odkryjemy miejsca 
wyjątkowe i niebanalne. Wjazd wyciągiem krzesełkowym na Górę Wdżar, obserwacja 
anomalii magnetycznych,  kamieniołom Snozka, ścieżka przyrodnicza, zejście szlakiem 
Wąwozem, zjazd kolejką grawitacyjną, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek, 
kościółek w Dębnie. 

ODKRYWAMY UROKI SZCZAWNICY - wycieczka w Pieniny, Szczawnica - wjazd 
wyciągiem krzesełkowym na Palenicę, czas na rekreację i widoki, zejście szlakiem, 
spacer deptakiem uzdrowiska do pijalni wód, degustacja wody, przejazd do Jaworek - 
przejście szlakiem przez Wąwóz Homole. 

SZCZAWNICA ZE SŁODKĄ NIESPODZIANKĄ - wycieczka w Pieniny, Szczawnica - 
spacer przez uzdrowisko, przejazd do Jaworek - przejście szlakiem przez Wąwóz 
Homole do Szałasu Bukowinki, wizyta w gospodarstwie, gdzie pozyskuje się ekologic-
zne,  zdrowe soki, pokaz i zasady tłoczenia, degustacja naturalnych soków, ognisko 
połączone z pieczeniem kiełbasek. 

KRYNICA DLA MNIEJSZYCH - wycieczka do Krynicy, spacer przez uzdrowisko, wjazd 
kolejką szynową na Górę Parkową, gry i zabawy integracyjne, zejście alejkami 
spacerowymi do centrum, odwiedziny w Muzeum Zabawek - zwiedzanie kolekcji z 
przewodnikiem, Kamianna - wizyta i zwiedzanie Pasieki Barć połączone z degustacją 
miodzików, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

KRYNICA DLA WIĘKSZYCH - wycieczka do Krynicy, spacer przez uzdrowisko 
połączone z wizytą pijalni wody i degustacją, wjazd kolejką gondolową na Jaworzynę 
Krynicką, podziwiane widoków, zejście szlakiem turystycznym do dolnej stacji kolejki. 



41/KRJ
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ZAKOPANE/ STOLICA TATR - wycieczka do Stolicy Polskich Tatr, wjazd kolejką szynową 
na Gubałówkę, podziwianie widoków, zejście szlakiem do dolnej stacji, Cmentarz na 
Pękowym Brzyzku, pomnik Górala, przejście Krupówkami do skoczni - Wielka Krokiew.    
Jest możliwość odwiedzenia jednego z Muzeów /w zależności od potrzeby grupy: 
Harenda, Makuszyńskiego lub Tatrzańskie/. 

ZAKOPIAŃSKIE KLIMATY - wycieczka do Stolicy Polskich Tatr, odkrywamy Styl 
Zakopiański: chałupy przy ul. Kościeliskiej, stylowe wille, Cmentarz na Pęksowym 
Brzyzku, Muzeum Stylu Zakopiańskiego, Chochołów - zabudowa góralska, Kaplica na 
Jaszczurówce. 

WYPRAWA NAJPIĘKNIEJSZĄ Z DOLIN -  wycieczka jedną z Dolin Kościeliską lub 
Chochołowską z przewodnikiem do schroniska. /Dolinę wybieracie Państwo/. 

MUZEUM ZABAWEK/ MAGIA KARMELU -  wycieczka do Kielc, zwiedzanie 
największego i najstarszego Muzeum Zabawek, niezwykła przygoda pośród starych 
zabawek, interaktywne wystawy: lalki z całego świata, zabawki historyczne i ludowe, 
modele samochodów, samolotów, statków, kolejki, udział w warsztatach o różnej 
tematyce /przy rezerwacji podajemy aktualne tematy/, wizyta w Manufakturze Magia 
Karmelu - Apteka Wyobraźni - pokaz wytwarzania słodyczy z możliwością samodziel-
nego wykonania lizaka przez każde dziecko, degustacja ciepłego karmelu prosto z 
produkcji. 

Z WIZYTĄ U KOZIOŁKA MATOŁKA - wycieczka do Europejskiego Centrum Bajki - 
interaktywne zwiedzanie i odkrywanie tego bajkowego miejsca wraz z przewodnikiem, 
zabawa tematyczna Questing - zaczarowany ogród, poszukiwanie śladów Koziołka 
Matołka w centrum Pacanowa, projekcja bajki. 

CZTERY ŻYWIOŁY - wycieczka podczas której poprzez edukację i zabawę przybliżymy 
ciekawy temat czterech żywiołów: ogień, powietrze, ziemia, woda. Odwiedzimy Muzeum 
Ognia w Żorach z multimedialną ekspozycją, urządzeniami doświadczalnymi i aplikac-
jami, zapoznamy się z historią ognia, centrum nauki poświęcone wiedzy na temat energii 
i ognia od czasów najdawniejszych aż po współczesne. Gra sportowa: Dwa ognie, 
rytualny taniec ognia, żywioł wody zrealizujemy nad zalewem rybnickim, mineralny 
zawrót głowy, odwiedzimy Kopalnię Ignacy z wejściem na wieżę ciśnień, poszukiwanie 
ukrytych skarbów ziemi, zabawa tematyczna: Którym jestem żywiołem? 

JEDNODNIÓWKA WALKI Z POŻAREM - wycieczka do Centralnego Muzeum Pożarnictwa 
w Mysłowicach połączona z ciekawym zwiedzaniem interaktywnym i lekcją edukacyjną o 
pracy strażaków, gry i zabawy sportowe, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

PLANETARIUM/ OBSERWATORIUM/ STACJE  - wycieczka do Chorzowa, Planetarium - 
prelekcja w poszerzonej wersji, Obserwatorium  zwiedzanie, zajęcia w stacji meteorolog-
icznej oraz stacji sejsmologicznej. /programy w stacjach przygotowane są tylko dla grup 
gimnazjalnych i szkół średnich/.  W sezonie 2019 Planetarium nieczynne. 

PLANETARIUM/OBSERWATORIUM - wycieczka do Chorzowa, Ogród Zoologiczny - 
spacer wraz z poznaniem wszystkich przedstawicieli mieszkających w tym Zoo, 
Planetarium - prelekcja podstawowa, Obserwatorium zwiedzanie. W sezonie 2019 
Planetarium nieczynne.



50/KRJ
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52/KRJ

53/KRJ

54/KRJ

55/KRJ

56/KRJ

57/KRJ

58/KRJ

75 zł

70 zł

95 zł

75 zł

75 zł

68 zł

75 zł

90 zł

85 zł
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CHORZOWSKIE ATRAKCJE - wycieczka do Chorzowa, Ogród Zoologiczny - spacer wraz z 
poznaniem wszystkich przedstawicieli mieszkających w tym Zoo, Ławeczka Karlika i 
Karolinki,  przejazd Kolejką Elką nad Parkiem Kultury i Wypoczynku, zwiedzanie 
Skansenu wsi Śląskiej, Stadion Śląski /z zewnątrz lub dodatkowo można zwiedzać z 
przewodnikiem/. 

HUTA SZKŁA/ZAWIERCIE, RUINY ZAMKU SIEWIERZ - wycieczka do zakładu produkcyj-
nego: przyjrzenie się produkcji wyrobów kryształowych, procesy powstania od 
przygotowania produktów poprzez formowanie aż do zdobienia, obserwowanie pracy 
hutników, odwiedzimy obszary mieszanie i dozowanie surowców, formowanie wyrobów, 
zdobienie, grawerowanie, pakowanie, Muzeum Szklarstwa. 

PORCELANOWE TAJEMNICE - wycieczka do Ćmielowa połączona z wizytą w Żywym 
Muzeum Porcelany, zwiedzanie Muzeum, historia wytwarzania porcelanowych �gurek, 
proces produkcji, prezentacja zbiorów od fajansu do starej porcelany, piec mu�owy, 
projekcja �lmu, warsztaty pod okiem instruktora: samodzielna praca z porcelaną/ 
porcelanowa róża. Zwiedzimy też Podziemia w Opatowie, Bramę Warszawską oraz zamek 
Krzyżtopór. 

MILITARNE WYZWANIE - wieczka dla wszystkich zarówno dziewczyn jak i chłopców, 
zwiedzamy czynny bunkier muzeum w  Dobieszowicach, obszar warowny Śląska, lekcja 
historii, gry i zabawy w ramach Akademii Wojskowej - survival, działanie, akcja poligon, 
ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek.  

FABRYKA FIATA/ TYCHY - wyjątkowa wycieczka podczas której odwiedzimy Fabrykę 
Fiata: zwiedzanie z przewodnikiem hali produkcyjnej, prelekcja z pokazem slajdów, linia 
produkcyjna, spawalnię oraz halę gdzie dokonuje się montażu samochodów, zobaczymy   
jak powstaje samochód, począwszy od tłoczenia blachy na karoserię, po gotowy pojazd, 
który zjeżdża z taśmy produkcyjnej na zakładowy parking, potężne roboty, które 
wyręczają  człowieka w wielu pracach np. składanie i zespalanie poszczególnych części 
nadwozia, wklejanie szyb, wmontowanie silnika itp. /tylko dla grup wiek powyżej 16 lat/.

OŚWIĘCIM - wycieczka do Oświęcimia, zwiedzanie Muzeum Auschwitz Birkenau z 
przewodnikiem, projekcja �lmu./cena zawiera obowiązkowe słuchawki dla każdego 
uczestnika/. 

STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH - wycieczka do Bielska Białej, wizyta i zwiedzanie 
Studia Filmów Rysunkowych - edukacja medialna, proces produkcji �lmu 
animowanego, etapy tworzenia �lmu, scenariusz, scenopis, animacja, fazowanie, 
�lmowanie, efekty specjalne i dźwiękowe, skład komputerowy, rysunki animacyjne, 
wizyta w kinie Studio, projekcja bajek wyprodukowanych w tym studio, spacer 
starówką do pomnika Bolka i Lolka oraz Psa Reksia. 

STUDIO FILMÓW/SZYNDZIELNIA - wycieczka do Bielska Białej, wizyta i zwiedzanie 
Studia Filmów Rysunkowych - edukacja medialna, proces produkcji �lmu 
animowanego, etapy tworzenia �lmu, scenariusz, scenopis, animacja, fazowanie, 
�lmowanie, efekty specjalne i dźwiękowe, skład komputerowy, rysunki animacyjne, 
wizyta w kinie Studio, projekcja bajek wyprodukowanych w tym studio, wjazd kolejką 
gondolową na Szyndzielnię, rekreacja i zejście szlakiem do dolnej stacji kolejki. 

SZYNDZIELNIA/KLIMCZOK - wycieczka do Bielska Białej, wjazd koleją gondolową na 
Szyndzielnię, przejście szlakiem do schroniska na Klimczoku, rekreacja połączona z 
ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, zejście szlakiem do dolnej stacji kolejki. 
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KLASZTOR/ MINIATURY SAKRALNE CZĘSTOCHOWA - wycieczka do Częstochowy, 
zwiedzanie Klasztoru na Jasnej Górze /Skarbiec, Sala Rycerska, Arsenał, Wieża Jasnogór-
ska, Wały Jasnogórskie/ z przewodnikiem, wizyta i zwiedzanie Parku Miniatur 
Sakralnych Złota Góra, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

AFRYKAŃSKI CZARNY LĄD - wycieczka do Olkusza - zwiedzanie Muzeum Afrykanisty-
cznego przewodnikiem - jednego z największych prezentujących Kulturę i Sztukę 
Czarnego Lądu, dzieci biorą udział w warsztatach: życie  w afrykańskiej wiosce, gry i 
zabawy afrykańskie, wykonanie masek, nauka gry na instrumentach i przygotowanie 
własnego tańca, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

KRÓLOWIE, MAGNACI i RABUSIE - wycieczka do Rabsztyna, odkrywanie ruin zamku 
połączone z lekcją taktyczną i opowieścią o ciekawych ludziach związanych z zamkiem, 
wizyta w Chacie Kocjana, gry i zabawy Magnacko - Rabusiowe, konkurs plastyczny, 
ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

OGRODZIENIEC - wycieczka do Ogrodzieńca - ruiny zamku uważanego za jeden z 
najpiękniejszych ruin w Polsce, zwiedzanie z przewodnikiem, odkrywanie tajemnic i 
legend, wejście na Górę Birów - zwiedzanie drewniano -kamiennego Grodu, gry i 
zabawy integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek, Pustynia Błędowska. 

SZLAKIEM ORLICH GNIAZD - wycieczka podczas której odwiedzimy kilka wspaniałych 
ruin zamków leżących na tym znanym wszystkim szlaku: ruiny zamku w Ojcowie, ruiny 
zamku Smoleń, zamek w Pieskowej Skale, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

WIOSKA KRASNALI/ MUZEUM LALEK - wycieczka do Pilzna, zwiedzanie Manufaktury, 
pracowni Lalek, stanowiska jak powstają lalki, wystawa stała: edukacja teatralna, światło 
i dźwięk, legendy, skansen Wioska Krasnali, miniatury wiosek i chałup. 

TARNOWSKIE GÓRY - wycieczka do Tarnowskich Gór, Sztolnia Czarnego Pstrąga - 
zejście kilka pięter pod ziemię, przepłynięcie łodziami między szybami, Kopalnia Rud 
Srebronośnych - zwiedzanie i odkrywanie tajemnic kopalni z przewodnikiem, 
multimedialne Muzeum Górnictwa Kruszcowego, Skansen Maszyn Parowych. /dla 
chętnych jest możliwość przejazdu mini ciuchcią wąskotorową przez skansen maszyn/. 

TARNOWSKIE GÓRY/ MUZEUM CHLEBA - wycieczka do Tarnowskich Gór, Sztolnia 
Czarnego Pstrąga lub Kopalnia Rud Srebronośnych /do wyboru/ - zwiedzanie z 
przewodnikiem, Radzionków - wizyta i zwiedzaniem wyjątkowego Muzeum Chleba 
połączone     z aktywnym uczestnictwem i przygotowaniu własnej bułeczki, którą dzieci 
zabierają do domu. /po wypieku/, zwiedzanie starej klasy. 

TARNOWSKIE GÓRY/KOLEJKA - wycieczka do Tarnowskich Gór, Kopalnia Rud 
Srebronośnych - zwiedzanie i odkrywanie tajemnic kopalni z przewodnikiem oraz 
przepłynięcie łodziami, multimedialne Muzeum Górnictwa Kruszcowego, Skansen 
Maszyn Parowych, przejazd mini kolejką skansenową, ognisko połączone z pieczeniem 
kiełbasek. 

MIASTO ZAMIENIONE W KAMIEŃ - wycieczka do Rezerwatu Przyrodniczego 
Skamieniałe Miasto - przejście malowniczym szlakiem od Skałki z Krzyżem, przez 
Pustelnię, Piramidy, Borsuka, Warownię, Grunwald, Ratusz aż do Czarownicy, wędrujemy 
i poznajemy legendy ukryte w tych skałach, konkurs tematyczny, Muzeum Przyrodnicze 
- zwiedzanie z przewodnikiem, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 
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ZAMKI POGÓRZA - wycieczka w trakcie której odkryjemy tajemnice i legendy zamków 
Pogórza: zamek w Dębnie - rezydencja o charakterze obronnym, zamek w Nowym 
Wiśniczu - Kmitów i Lubomirskich, zamek w Niepołomicach /z zewnątrz, dziedziniec, 
krużganki/, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

SANDOMIERZ - przejazd do Sandomierza, zwiedzanie i odkrywanie najważniejszych 
obiektów w mieście połączone z ciekawostkami i legendami, Podziemna Trasa 
Turystyczna - Sandomierskie Lochy, Zbrojownia/ ciekawe spotkanie i gawęda -  
chorągwie, zbroje rycerskie, suknie, miecze, kusze/możliwość przebrania i wykonania 
fotki w oryginalnym stroju/, z zewnątrz: Zamek, Ratusz, Katedra, Brama Opatowska, 
Dom Długosza, Spichlerz, spacer Wąwozem Królowej Jadwigi. Możliwość zorgani-
zowania rejsu statkiem po Wiśle z przepiękną panoramą na miasto. /dodatkowo płatne 
wcześniejsze zgłoszenie/. 

SANDOMIERZ/ KRZYŻTOPÓR - przejazd do Sandomierza, zwiedzanie i odkrywanie 
najważniejszych obiektów w mieście połączone z ciekawostkami i legendami, 
Podziemna Trasa Turystyczna - Sandomierskie Lochy, z zewnątrz: Zamek, Ratusz, 
Katedra, Brama Opatowska, Dom Długosza, Spichlerz, spacer Wąwozem Królowej 
Jadwigi, Ujazd - zwiedzanie ruin zamku Krzyżtopór.

BIZONLANDIA - wycieczka do Kurozwęk, zwiedzanie Pałacu i jego Skarbów z 
przewodnikiem, Lochy pełne tajemnic, Safari Bizon -  przejazd wozami wśród bizonów, 
obserwacja tych sympatycznych stworzeń, wizyta w mini zoo, gry i zabawy integra-
cyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

TAJEMNICE HABSBURGÓW - wycieczka do Żywca, zamek Wielopolskich i Habsburgów 
- zwiedzanie z przewodnikiem, lekcja muzealna  /przy rezerwacji podajemy aktualne 
tematy/, pawilon parkowy, gry i zabawy integracyjne w zabytkowym parku, Park 
Miniatur z modelami najciekawszych zabytków Podbeskidzia,  rejs statkiem po jeziorze 
żywieckim. 

PERŁA ŚLĄSKA/PSZCZYNA I - wycieczka na Śląsk, Pszczyna - zwiedzanie z przewodni-
kiem przepięknych wnętrz pałacowych wraz z kolekcją poroży, Muzeum Prasy i 
Drukarstwa Śląskiego, skansen wsi pszczyńskiej, spacer przez historyczny park, 
Ławeczka Księżnej Daisy. Jest również możliwość zwiedzania Izby u Telemanna z 
dawnymi instrumentami muzycznymi. /dodatkowa opłata 2 zł/.

SZLAKIEM ŻUBRA/ PSZCZYNA II  - wycieczka na Śląsk, Pszczyna - zwiedzanie z 
przewodnikiem przepięknych wnętrz pałacowych wraz z kolekcją poroży, odwiedziny w 
Pokazowej Zagrodzie Żubrów „zwierzyniec” - obserwacja zwierząt z pomostu 
widokowego, przejście ścieżką edukacyjną, �lm o historii żubra w Polsce, warsztaty 
„Tropem Żubra”, pomnik żubra. 
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MYŚLIWI KONTRA RYCERZE - wycieczka na Śląsk z programem animacyjnym, 
rywalizacja pomiędzy grupami myśliwych a rycerzami oparta i przeplatana odwiedza-
niem miejsc związanych z tematyką imprezy. Puszcza Pszczyńska/Pałacyk Myśliwski w 
Promieniach - atrybuty i strój myśliwego, poszukiwanie zwierza, ślady, tropy, zabawa w 
polowanie, tajemnice zwierząt, leśna stołówka, Warownia Pszczyńskich Rycerzy - 
zabawa tematyczna o średniowiecznych rycerzach i księżniczkach połączona z 
wyjątkową ucztą, pałac Książąt Pszczyńskich - zwiedzanie z przewodnikiem. 

WYCIECZKA DO MIASTECZKA GALICYJSKIEGO - wycieczka do Nowego Sącza 
połączona ze zwiedzaniem Miasteczka Galicyjskiego - zobaczymy żywy wycinek 
dawnej Galicji, poczujemy klimat tamtych czasów, zwiedzanie Sądeckiego Parku 
Etnogra�cznego, gry i zabawy integracyjne, grill z pieczeniem kiełbasek. 

SZLAKIEM OJCA ŚWIĘTEGO/OGRÓD PAPIESKI - wycieczka do Wadowic, Dom Ojca 
Świętego - zwiedzanie interaktywnej wystawy z przewodnikiem, lekcja muzealna w 
trakcie, której uczestnicy przenoszą się w czasy lat młodości Karola Wojtyły i poprzez 
poznanie ciekawostek, informacji, zadań poznają jak wyglądał dzień Karola, Jego 
Rodzinę a także historię i stroje z epoki. Wizyta w Ogrodzie Papieskim, wędrówka 
alejkami niezwykłego obrazu - portretu Jana Pawła, Bazyliki Watykańskiej i Wadowick-
iej, kremówki wadowickie dla każdego uczestnika. 

PAŁACOWE ODKRYWANIE /ŁAŃCUT/ - wycieczka do Łańcuta, zwiedzanie Pałacu 
Lubomirskich z przewodnikiem, wnętrza pałacowo - zamkowe, Oranżeria, Stajnie i 
Wozownia, Storczykarnia z pięknymi, egzotycznymi kwiatami, spacer przez park 
zamkowy. 

WIŚLAŃSKĄ CIUCHCIĄ - wycieczka do Wisły, gdzie odkryjemy najciekawsze miejsca 
tego miasteczka. Przejazd wiślańską ciuchcią na trasie: Wisła Centrum - Skocznia im. 
Adama Małysza w Malince, Zamek Prezydenta RP na Zadnim Groniu, Wisłą Czarne     
/Mała i Duża Zapora, powrót do Wisły Centrum, pomnik Małysza z czekolady, spacer 
przez park, Muzeum Trofeów Adama Małysza, gry i zabawy integracyjne. 

KULIGI W ZIMOWEJ SCENERII - w okresie zimowym zapraszamy serdecznie na 
niezapomniane kuligi organizowane przez nasze biuro w okolicach Krakowa. /Dolinki 
Podkrakowskie, Puszcza Niepołomicka, Dobczyce/. Sanie ciągnięte są przez konie, 
przejazd saniami przez lasy, każdy kulig zakończony jest ogniskiem połączonym z 
pieczeniem kiełbasek z ciepłą herbatką, gry i zabawy zimowe. 

GÓRNY ŚLĄSK - wycieczka na Śląska, Zabrze - Skansen Górniczy Królowa Luiza - 
aktywne zwiedzanie podziemnych chodników i korytarzy wraz z oryginalnymi 
wyrobiskami z przewodnikiem, przejazd górniczą kolejką, zwiedzanie niezwykłej 
kolekcji samochodów i monocyklów w Muzeum Pojazdów Zabytkowych, wyjątkowa 
degustacja śląskiego smakołyku. 

NOWY WIŚNICZ - wycieczka do Nowego Wiśnicza, w trakcie której odkryjemy 
najciekawsze miejsca tego urokliwego miasteczka: zamek Kmitów i Lubomirskich - 
odkrywanie tajemnic i legend zamkowych, Bastion VR – przedstawienie dzieciom 
historii w najnowszych technologiach wizualnych, Więzienie w Nowym Wiśniczu /z 
zewnątrz/, grill z pieczeniem kiełbasek. /dodatkowo płatne dla chętnych: Koryznówka - 
Dworek Jana Matejki /krótkie spotkanie z komentarzem/. 
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WIŚNICKO LIPNICKI PARK KRAJOBRAZOWY - wycieczka na teren Parku Krajobra-
zowego Nowego Wiśnicza i Lipnicy, Nowy Wiśnicz - odkrywanie tajemnic i legend 
zamku Kmitów i Lubomirskich z przewodnikiem, Lipnica Murowana - kościółek św. 
Leonarda, spacer ścieżką przyrodniczą do Kamieni Brodzińskiego - pomnik przyrody z 
wyjątkowymi skałami o ciekawych kształtach, grill połączony z pieczeniem kiełbasek. 

WIELICZKA/ KOPALNIA SOLI - wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce, przejście 
głównym szlakiem Kopalni, zwiedzanie z przewodnikiem /wykute w soli piękne 
komory, niesamowite podziemne jeziora, unikalne solne rzeźby, kręte korytarze, 800 
schodów do pokonania i zejście na głębokość 135 metrów pod ziemię./ 

WIELICZKA/ SOLILANDIA - wycieczka do Kopalni Soli w Wielicze połączona z 
bajkowym, magicznym odkrywaniem podziemi kopalni poprzez wizytę w Solilandii 
trasę turystyczną poznajemy poprzez odkrywanie krainy bajek, spotkanie Skarbnika, 
wesołego Soliludka, pamiętnik wielickiego skrzata. /programy sugerowane dla grup 
przedszkolnych i  klas 1-3/. 

WIELICZKA/ MŁODY GÓRNIK/TROPICIELE - wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce, 
odkrywanie podziemnych wyrobisk trasy górniczej na bazie zabawy połączonej z 
nauką: do wyboru tematy: Młody Górnik: sygnalizacja szybowa, zabezpieczenia 
górnicze, tradycja i obrzędy górnicze. Uczestnicy eskapady otrzymują ochronny strój 
oraz wyposażenie takie jak każdy górnik: lampę, którą samodzielnie będą oświetlać 
swoją drogę, pochłaniacz i oczywiście hełm. Drugi temat: Śladami Legend/Tropiciele: 
Podziemne legendy: o Skarbniku, który czuwa nad losem solnego skarbu, o Świętej 
Kindze, o ciężkiej pracy i historii wielickich górników, quizy, tropienie śladów Skarbnika, 
rywalizację w konkurencjach związanych z dawnymi pracami. /programy sugerowane 
dla uczniów klas 4-6 oraz gimnazjum/. 

WIELICZKA/EKSPLORATOR - wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce, odkrywanie 
podziemnych wyrobisk trasy górniczej na bazie aktywnej zabawy połączonej z nauką, 
program: Zostań Eksploratorem podziemnych głębin: młodzież przeniesie się do 
przeszłości, eksplorując podziemia poznamy prawdziwe oblicze Kopalni, sportowa 
rywalizacja, współpraca w grupie podczas konkurencji wzorowanych na tradycyjnych 
pracach górniczych, zwiedzanie trasy turystycznej, pokazy animacji światło-dźwięk. Na 
zakończenie przygody, uczniowie otrzymają pamiątkowe Akty Nadania tytułu 
Eksploratora Kopalnianych Głębin. /programy sugerowane dla uczniów szkół 
gimnazjum i średnich/. 

KUCHNIA Z SOLĄ I BEZ - wycieczka do Wieliczki, odwiedziny Muzeum Żup/Zamek 
Żupny - zwiedzanie z przewodnikiem,   udział w  warsztatach edukacyjnych 
przybliżających znaczenie soli dawniej i dziś, lepienie solniczek z masy solnej, 
przygotowanie przetworów z dodatkiem soli, obejrzenie kolekcji solniczek, konkurs 
plastyczny: Projekt mojej własnej solniczki, gry i zabawy integracyjne, ognisko 
połączone z pieczeniem kiełbasek. /dla chętnych tężnia solankowa dodatkowo płatne/. 

SOLNY DETEKTYW - wycieczka do Wieliczki, zabawa w detektywów połączona ze 
zwiedzaniem Muzeum Żup w Kopalni na III poziomie, zadania, zagadki, tajemne 
sprawy, które pozwolą poznać solne podziemia, wyćwiczyć umysł i ciało. Zwiedzanie 
zamku Żupnego oraz zabawa terenowa: w poszukiwaniu ukrytego listu. /dla chętnych 
tężnia solankowa dodatkowo płatne/.
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ZBÓJNICKO - GÓRALSKA WYPRAWA - wycieczka do Rabki, odwiedziny w Muzeum 
Górali i Zbójników - zwiedzanie interaktywnej ekspozycji: życie dawnych górali i 
zbójników, strój, pasterstwo, sprzęty, gwara góralska - nauka gwary, warsztaty góralskie, 
degustacja oscypka, nietypowe gry i zabawy zbójnickie, tężnia solankowa, park 
zdrojowy, pomnik św. Mikołaja. 

RABCZAŃSKIE KLIMATY - wycieczka do Rabki, pomnik św. Mikołaja, Muzeum Orkana z 
kolekcją świątków, tężnia solankowa, gry i zabawy w parku zdrojowym, Chabówka - 
skansen kolei zwiedzanie z przewodnikiem, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

MACIEJOWA - wycieczka do Rabki, pogadanka o zasadach bezpieczeństwa w górach, 
wyjście z przewodnikiem na szlak turystyczny, wejście na Maciejową, gry i zabawy 
integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek, zejście szlakiem. 

TAJEMNICE PUSZCZY - wycieczka w trakcie której przybliżymy piękno przyrody /�ory i 
fauny/ Puszczy Niepołomickiej, wizyta  w Izbie Leśnej - zwiedzanie połączone z 
opowieścią o roślinach i zwierzętach, spotkanie z Leśnikiem, wyjście w teren i spacer 
przez Puszczę, gry i zabawy integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

PTASI WĘDROWCY - wycieczka przybliżająca życie ptaków połączona z ciekawym 
komentarzem i lekcją w terenie,  spotkanie z ornitologiem, podglądanie i obserwacja, 
gry i zabawy integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

POZNAJEMY DRZEWA -  wycieczka do Ojcowskiego Parku, zajęcia podczas których 
dzieci uczą się rozpoznawać niektóre drzewa, poznajemy piętra roślinne, gatunki, 
podstawowe cechy, zabawa w terenie, gry edukacyjne, ognisko połączone z pieczeniem 
kiełbasek.

LEŚNY PARK NIESPODZIANEK/LEŚNY GRÓD - wycieczka do Leśnego Parku - przejście 
z przewodnikiem ścieżką edukacyjną, podziwianie zwierząt, Aleja Bajkowa, pokaz lotów 
ptaków drapieżnych, zwiedzanie Leśnego Grodu – Tajemnice Drzew, Apteka natury, 
mini zoo, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

PRZYRODA BABIOGÓRSKA - wycieczka do Ośrodka Edukacyjnego Babiogórskiego 
Parku, Ogród Zmysłów, Ogrody Roślin Babiogórskich, edukacyjne multimedialne 
warsztaty z tematyki przyrodniczej /tematy dostosowane do grupy wiekowej/, spacer w 
terenie, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

EKOCENTRUM - wycieczka do Ekocentrum, poznajemy ekologiczne rozwiązania 
techniczne, zrozumienie zasad i działania urządzeń, produkcja prądu, ogrzewanie wody 
i pomieszczeń oraz oczyszczalnia ścieków, udział w warsztatach związanych z tematyką 
/programy do ustalenia pod konkretną grupę wiekową/, zwiedzanie gospodarstwa 
ekologicznego, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

EKOLOGICZNY DETEKTYW - wycieczka ekologiczna do Choczni - wizyta w nowocz-
esnej przetwarzalni odpadów, Chrzanów - zwiedzanie oczyszczalni ścieków z fachowym 
komentarzem. 
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Z MAPĄ I KOMPASEM - wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego połączona z 
warsztatami terenowymi, nauka czytania i rysowania map, Kompas - co to jest i do 
czego służy?, wyznaczanie kierunków geogra�cznych przy pomocy kompasu, Co nam 
jest potrzebne, by przetrwać w leśnej głuszy- budowanie szałasu, rozpalanie ogniska, 
elementy pierwszej pomocy, „Leśny kamu�aż”- jak bezpiecznie poruszać się po lesie i 
być niewidzialnym, tworzenie mapy Zagrody z wykorzystaniem przedmiotów 
przyniesionych z lasu, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

PLENEROWE WARSZTATY FOTOGRAFICZNE - wycieczka do gospodarstwa agrotu-
rystycznego połączona z warsztatami fotogra�cznymi, edukacja połączona z zabawą, 
Budowa, funkcje aparatu fotogra�cznego oraz podstawowe pojęcia w fotogra�i /czas 
naświetlania, przesłona ogniskowa, balans bieli/, Podstawowe zasady kompozycji w 
fotogra�i, Kodeks młodego fotografa - techniczne aspekty wykonywania zdjęć, 
Praktyczne wskazówki jak uniknąć błędów przy fotografowaniu, Reportaż- jak go 
wykonać, Co nam wolno, a czego nie? – prawo w fotogra�i, Fotogra�a przyrodnicza - 
plener fotogra�czny na łące, konkurs na najciekawsze zdjęcie, ognisko połączone z 
pieczeniem kiełbasek. 

Z ASTRONOMIĄ NA TY - wycieczka podczas której wprowadzimy uczestników w temat 
astronomii poprzez zabawę i ciekawą formę, jak to się zaczęło? (trochę historii, 
podstawowe pojęcia w astronomii), obserwacje nieba w ciągu dnia za pomocą 
teleskopu, spacer po modelu układu słonecznego w terenie, obserwacje radiowe 
sztucznych satelitów ziemi, prelekcje na świeżym powietrzu (temat do wyboru: 
„ewolucje gwiazd” „kolorowy wszechświat” „międzynarodowe stacje kosmiczne-czyli 
życie na orbicie”, budowa zegara słonecznego lub koła Newtona (do wyboru), gadżet 
astronomiczny, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

JESTEM ZDROWY I SPRAWNY - wycieczka w formie Gry Questingowej, Połączenie 
ciekawych zajęć terenowych ze zdobywaniem wiedzy o terenie Beskidu Niskiego-jego 
historii, kulturze  i przyrodzie poprzez odnajdywanie i rozwiązywanie zagadek i 
rebusów ukrytych w lesie przy pomocy mapy, „Leśny tor przeszkód” - wykonywanie 
prostych ćwiczeń sprawnościowych rozwijających kondycję i koordynację u uczest-
ników warsztatów, Odnalezienie skarbu na terenie Zagrody, Zawody sportowe: bieg na 
orientację, skoki  w workach z sianem, wyścigi na drewnianych nartach, rzut ziemnia-
kiem do celu, „ Co jeść a czego nie”- turniej dotyczący zdrowego odżywiania, warsztaty 
kończy wspólny posiłek przygotowany przez dzieci z ekologicznych produktów. 

PIKNIK POD JASKINIĄ - spacer Doliną Kluczwody, zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej z 
przewodnikiem, spotkanie z człowiekiem Pierwotnym Neolitosem, opowieści o 
pradziejach człowieka, wykorzystanie jaskiń przez człowieka pierwotnego, gry i zabawy, 
ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

W POSZUKIWANIU GINĄCYCH ZAWODÓW - wycieczka do starej osady młynarskiej 
gdzie zobaczymy zabytkowy młyn i tartak wodny, zabudowania mieszkalne i gospodar-
cze, architektura przemysłowa i działające do dziś urządzenia, udział w warsztatach z 
cyklu ginących zawodów: młynarz, niezwykła lekcja połączona z działania i degustacją. 
Dodatkowo zabawa tematyczna: jakie znamy inne ginące zawody? /Folusznik, Bednarz, 
Zdun, Klucznik, Klikon/, gry i zabwy integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem 
kiełbasek, Pustelnia w Grodzisku z �gurą słonia, Ojców - ruiny zamku.

DOLINKI JURAJSKIE I - wycieczka do Dolinki Będkowskiej, spacer przez dolinkę, 
Jaskinia Nietoperzowa - poszukiwanie nietoperzy i ciekawe opowieści, Łabajowa /z 
zewnątrz/, gry i zabawy integracyjne, grill połączony z pieczeniem kiełbasek.  
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DOLINKI JURAJSKIE II - wycieczka do Doliny Bolechowickiej, spacer Wąwozem 
Bolechowickim, gry i zabawy integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 
/jest możliwość zrealizowania tej wycieczki w Dolinie Kobylańskiej/. 

DOLINKI JURAJSKIE III - wycieczka do Doliny Mnikowskiej - spacer przez rezerwat 
przyrody, gry i zabawy integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

DOLINKI JURAJSKIE IV - wycieczka do Ojcowa, ruiny zamku w Ojcowie, Muzeum 
Przyrodnicze Ojcowskiego Parku - �lm w technologii 3 d, zwiedzanie ekspozycji od 
geologii przez rekonstrukcję jaskini, diorama, makiety, �ora i fauna parku, spacer 
Doliną Prądnika, gry i zabawy integracyjne. /dla chętnych ognisko połączone z 
pieczeniem kiełbasek dodatkowo 10 zł/. 

DOLINKI JURAJSKIE V - wycieczka do Ojcowa, Brama Krakowska, źródełko miłości, 
wejście na zbocze Góry Koronnej, zwiedzanie Jaskini Ciemnej, wejście szlakiem na Górę 
Okopy, podziwianie widoków na Dolinę Prądnika, gry i zabawy integracyjne. 
/dla chętnych ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek dodatkowo 10 zł/. 

DOLINKI JURAJSKIE VI - wycieczka do Ojcowa, Grota Łokietka - zwiedzanie z 
przewodnikiem, przejście Wąwozem Ciasne Skałki do Bramy Krakowskiej, malownicze 
charakterystyczne utwory skalne : Igła Deotymy, Skały Panieńskie, zespół skał Góry 
Koronnej, gry i zabawy integracyjne, spacer Doliną Prądnika. /dla chętnych ognisko 
połączone z pieczeniem kiełbasek dodatkowo 10 zł/. 

PIESKOWA SKAŁA - wycieczka do Ojcowa, Pustelnia Bł. Salomei, Kapliczka na Wodzie, 
Maczuga Herkulesa, zamek w Pieskowej Skale - zwiedzanie wnętrz zamkowych, spacer 
ścieżką przyrodniczą, gry i zabawy integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem 
kiełbasek. 

SZLAKIEM JASKIŃ PODKRAKOWSKICH - wycieczka mająca na celu pokazanie kilku 
ciekawych jaskiń w naszej okolicy, Jaskinia Łokietka - zwiedzanie z przewodnikiem, 
Jaskinia Nietoperzowa - poszukiwanie nietoperzy i ciekawe opowieści, Łabajowa            
/z zewnątrz/, gry i zabawy integracyjne, wykonujemy własną mini jaskinię, grill 
połączony z pieczeniem kiełbasek. 

TENCZYNEK - wycieczka do Czernej, spacer Doliną Eliaszówki, Sanktuarium w Czernej - 
zwiedzanie z przewodnikiem, Dróżki, Kino Karmelitańskie /projekcja wybranego �lmu/, 
Muzeum Karmelitańskie/Misyjne z pamiątkami z podróży, ruiny zamku Teczyn                 
/z zewnątrz/, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

DZIEŃ W KLASZTORZE - wycieczka do Tyńca, zwiedzanie i odkrywanie tajemnic 
Klasztornych Opactwa Benedyktynów z przewodnikiem, udział w warsztatach: od 
tabliczki do e-booka, czyli historia książki, Czym różni się książka współczesna od 
średniowiecznej? Jakich materiałów pisarskich używano dawniej? Uczestnicy poznają 
dzieje książki, a następnie z gęsim piórem będą mogli spróbować swych sił w kaligra�i. 
Najmłodsi poznają pracę średniowiecznego iluminatora i wykonają barwne inicjały do 
książki, spacer bulwarem Wisły do ul. Kolnej, gry i zabawy integracyjne. 

DAWNE GARNCARSTWO - wycieczka Szlakiem Dawnego Garncarstwa, Igołomia - 
rezerwat archeologiczny, Branice -warsztaty związane z tematyką wycieczki: I ty 
zostaniesz archeologiem! Warsztaty mają formę zabaw, podczas której uczniowie 
przyswajają wiedzę z zakresu historii oraz archeologii. Zajęcia odbywają się według 
scenariusza: wykop archeologiczny - uczestnictwo w zaimprowizowanych badaniach 
wykopaliskowych, składanie naczyń, znaleziska, gry i zabawy tematyczne. 
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WYGIEŁZÓW /LIPOWIEC - wycieczka do Skansenu w Wygiełzowie - zwiedzanie 
poszczególnych chałup z przewodnikiem, ruiny zamku Lipowiec - odkrywanie tajemnic 
zamkowych z przewodnikiem, gry i zabawy integracyjne, ognisko połączone z 
pieczeniem kiełbasek. 

SUCHA BESKIDZKA/STRYSZAWA - wycieczka do Suchej Beskidzkiej - zwiedzanie 
zamku z przewodnikiem, gry i zabawy w parku zamkowym, Stryszawa - Centrum 
Zabawki Ludowej - zwiedzanie połączone z uczestnictwem w warsztatach plastyc-
znych: malowanie ptaszków stryszawskich lub drewnianych koników. 

AKADEMIA GOLFA - wycieczka na pola golfowe w Niepołomicach, poznanie zasad gry 
w golfa, bezpieczeństwa, podstawowe pojęcia i hasła, nauka gry z instruktorem, 
zwiedzanie pól golfowych, spacer przez Puszczę Niepołomicką, zamek /z zewnątrz/, 
ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

DOLINA POPRADU - wycieczka  wjazd wyciągiem krzesełkowym na Wierchomlę, 
rekreacja i podziwianie widoków, zejście szlakiem z przewodnikiem do dolnej stacji 
wyciągu, ruiny zamku Rytro, przejście ścieżką dydaktyczną Rogasiowy Szlak, ognisko 
połączone  z pieczeniem kiełbasek. 

STACJA KOSMICZNA - wycieczka z niezwykłym programem Astronomicznym, zajęcia 
w Stacji Kosmicznej wraz z warsztatami: Ogródek AstroMeteo - przeprowadzenie 
samodzielnych prognoz pogody, własny spis meteorologiczny, czym jest anemoru-
bometr, termohigrometr oraz pluwiograf oraz poznajemy metody samodzielnego 
prognozowania pogód, stacja Kosmiczna YSS - seans pokładowy poświęcony stacji i 
życiu astronautów na orbicie, samodzielne, sterowanie modułem. Część załogi otrzyma 
konkretne funkcje i zadania, a kapitan specjalny kostium stylizowany na uniform NASA, 
samodzielne prowadzenie „misji kosmicznej” wg. scenariusza, który doświadczenia z 
grawitacją, eksperymenty z próbkami, zadania pokładowe na czas i wiele innych. 
/tematy dobieramy do wieku uczestników/. 



MAGICZNE PODCHODY - wycieczka z wyjątkowym programem nietypowych zabaw 
i gier integracyjnych oraz zabawą w terenie łączącą elementy podchodów, gry 
terenowej i rywalizacji grup. Pierwsza część obejmuje oryginalną rozgrzewkę przed 
wyjściem w teren połączoną z konkurencjami typu: chodzenie po linie, bieg w rakietach, 
toczenie beczek, drabina, przeciąganie liny i wiele innych ciekawych zabaw. Część druga 
stanowi na bazie mapy zabawę terenową, podczas której grupy wykonują zadania 
i poszukują ukrytych w różnych dziwnych miejscach kopert. Czas zabawy w terenie 
około 1,5 h. Na zakończenie wspólne podsumowanie i uroczyste zakończenie imprezy. 

INTEGRACJA W PLENERZE - wycieczka nastawiona na zintegrowanie grupy, 
szczególnie dla klas, które rozpoczynają wspólną naukę w nowej szkole lub klasie. Gry 
i zabawy są tak przygotowane, aby w sposób nietypowy, śmieszny i zabawny zachęcić 
grupy do wzięcia udziału: rzut kapeluszem, przebrania w nietypowe stroje, szalony 
slalom, bieg w rakietach, toczenie beczek i wiele innych. Dodatkową atrakcją imprezy 
jest przejazd wozami przez Puszczę Niepołomicką oraz ognisko połączone z pieczeniem 
kiełbasek. 

PODZIEMNA WYPRAWA - wycieczka interaktywnym szlakiem Kopalni Soli „Wieliczka” 
położonym z dala od popularnej Trasy turystycznej. Zwiedzanie ma formę aktywnej, 
pełnej przygód i wyzwań wyprawy, w czasie której uczniowie mogą zobaczyć kopalnię 
„od kuchni”, wcielić się w rolę górników i poznać tajniki ich pracy. Prawdziwy górniczy 
ekwipunek i mnóstwo zadań wykonywanych pod okiem doświadczonego górnika - 
przewodnika sprawią, że wycieczka pozostanie na długo w pamięci uczniów. Wyprawa 
na Trasę górniczą jest okazją do edukacji i integracji grupy. Udział w zwiedzaniu 
znakomicie przybliża tematykę pracy górniczej, a także historię kopalni od 
średniowiecza aż do czasów współczesnych. Podczas wędrówki uczniowie rozwijają 
umiejętność pracy w grupie, logiczne myślenie oraz kreatywność. 

PODZIEMNE ZMAGANIA - wycieczka do Kopalni Soli w Bochni, udział grupy 
w aktywnej formie zwiedzania jaką jest gra integracyjna „Przygoda w solnych górach”, 
w trakcie której uczniowie poznając historię kopalni. Gromadząc wiedzę będą musieli 
pozyskiwać jak największą liczbę punktów dla swojej drużyny. Wspólne działanie 
zespołów, które pod ziemią rywalizują wykonując zadania wzorowane na tradycyjnych 
pracach górniczych. Zabawa, integracja, edukacja w nieco innej formie. 

WEHIKUŁ CZASU - wycieczka do Bochni gdzie grupa weźmie udział w grze 
integracyjnej nawiązującej do prac średniowiecznych na terenie Parku 
Archeologicznego Osada Oraczy. Zabawa stawia nacisk na integrację, zabawę, 
zręczność, działanie i współpracę z pozostałymi uczestnikami, zwiedzimy park oraz 
zorganizujemy ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek.

ŚWIAT SOLNYCH SKAŁ - wycieczka do przygodowo - edukacyjnego parku 
tematycznego, gdzie przewodnim motywem jest szlak solny. Całość tworzy labirynt, 
na który składają się: szyb górniczy, podziemny chodnik, zamek, wioska, osada, statek 
oraz kryjówki. Udział dzieci w nietypowych grach i zabawach integracyjnych, ognisko 
połączone z pieczeniem kiełbasek. 

TROLLANDIA - wycieczka w Beskid Żywiecki, wizyta w Parku Linowym. Wprowadzenie 
i zapoznanie się z przepisami, próby pod okiem instruktora, pokonywanie trasy na linach 
wraz z zabezpieczeniem, wjazd kolejką na Górę Żar, podziwianie widoków, zejście 
szlakiem, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

DZIEŃ Z DINOZAURAMI - wycieczka do Dinozatorlandu - parku ruchomych 
dinozaurów. Podróż w czasie, spacer ścieżką edukacyjną przez las pomiędzy okazami 
dinozaurów i gadów latających, Muzeum Szkieletów i Skamieniałości, seans w kinie 5 D, 
możliwość skorzystania z atrakcji lunaparku. /Dla chętnych grup możliwość zwiedzania 
Domu do Góry Nogami dodatkowo koszt 10 zł/.

PARK OWADÓW/BAJEK /WODNYCH STWORZEŃ – wycieczka, w trakcie której 
odwiedzimy nietypowe parki, które przybliżą nam świat stworzeń i wprowadzą 
w bajkowy klimat Zatorlandu. W parku Owadów przejdziemy ścieżką edukacyjną, 
zobaczymy giga owady, dowiemy się ciekawostek o owadach/niezwykłych 
stworzeniach. W parku Bajek i wodnych Stworzeń przybliżamy temat fauny, �ory mórz 
i oceanów, zobaczymy ryby, ssaki, a na koniec zajrzymy na ścieżkę bajek. Dodatkowo gry 
i zabawy integracyjne oraz konkurs plastyczny. Dla chętnych jest możliwość 
odwiedzenia Domku do Góry Nogami z częścią mieszkalną, ale również garażem 
i samochodem. 

PARK MITOLOGII - wycieczka do wyjątkowego parku położonego na wodzie, rejs 
stateczkiem po jeziorze, w trakcie którego poznamy bogów, herosów i bohaterów 
z mitologii greckiej, będziemy uczestnikami wydarzeń takich jak :wojna bogów 
z gigantami, podstęp trojański, wejście do konia trojańskiego, przejście labiryntem, 
tańczące fontanny. Gry i zabawy integracyjne związane z tematyką wycieczki, projekt 
plastyczny. 

DINOLANDIA - wycieczka do Inwałdu, w trakcie której odwiedzimy wyjątkowe miejsce: 
Park Dinolandia. Ścieżka edukacyjna - zwiedzanie Parku z przewodnikiem, poznanie 
mieszkańców Dinolandii i odkrycie sekretów mezozoicznego świata, zwiedzanie galerii 
muzealnej i wystawy wodnych okazów z epoki dewonu, Jaskinia Tajemnic, 
poszukiwanie szkieletu T.Rexa na plaży, plac zabaw, gra w mini golfa, gra w bule, 
żyroskop. Jest możliwość dodatkowo zamówienia zajęć paleontologicznych. 

PARK MINIATUR - wycieczka do Parku Miniatur Świat Marzeń, odkrywanie i poznanie 
miniaturowych budowli, cudów architektonicznych z Polski oraz Świata, przejście 
ścieżką z przewodnikiem, wystawa Tutenchamona, zielony labirynt, kino 5D, atrakcje 
lunaparku. 

PARK MINIATUR/WAROWNIA - wycieczka do Parku Miniatur Świat Marzeń, odkrywanie 
i poznanie miniaturowych budowli, cudów architektonicznych z Polski oraz Świata, 
przejście ścieżką z przewodnikiem, wystawa Tutenchamona, zielony labirynt, kino 5D, 
atrakcje lunaparku. Dodatkowo podczas tej wycieczki odwiedzimy Warownię wraz ze 
wszystkimi atrakcjami: zbrojownia, sala tortur, zamek, park smoków. Jest możliwość 
dodatkowo zorganizowania warsztatów o różnych tematach na terenie Warowni. /Jest 
możliwość zorganizowania dodatkowo lekcji żywej historii w warowni dodatkowo koszt 
10 zł./ 

ENERGYLANDIA - wycieczka do Rodzinnego Parku Rozrywki, gdzie skorzystamy 
z licznych atrakcji od strefy ekstremalnej do familijnej, czas spędzimy na korzystaniu 
z atrakcji parku, cel: dobra rozrywka i niezapomniane wspomnienia. 

PARK MINIATUR SZLAKU ORLICH GNIAZD - wycieczka do Ogrodzieńca połączona 
ze zwiedzaniem przepięknych ruin zamku z przewodnikiem oraz wizyta w parku, gdzie 
zobaczymy Szlak Gniazd w miniaturze - od Krakowa po Częstochowę z najważniejszymi 
obiektami zamków i warowni. Dodatkowo zobaczymy Dom Legend i Strachów, Park 
Doświadczeń, gry i zabawy integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek, 
Pustynia Błędowska. 

RABKOLAND - wycieczka do Rabki, gdzie odwiedzimy Rodzinny Park Rozrywki 
i Edukacji, skorzystamy z atrakcji parku, karuzel, kolejek górskich, samochodzików, Dom 
do Góry Nogami, Muzeum Orderu Uśmiechu ze stanowiskami odsłuchowymi, 
fotoplastykon, Diorama, Muzeum Rekordów i Osobliwości, interaktywna wystawa: 
Lecimy w kulki, pomnik św. Mikołaja, gry i zabawy w Parku Zdrojowym. 

ŚLĄSKIE WESOŁE MIASTECZKO - wycieczka do Chorzowa, wizyta w Parku Rozrywki, 
korzystanie z ponad 40 atrakcji rozłożonych na terenie parku, kultowe karuzele, 
diabelski młyn, samoloty, atrakcje wodne/Pakiet Silver, przejazd kolejką linową Elka 
nad Parkiem Śląskim, zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego. 

DREAM PARK /OCHABY - wycieczka na Śląsk do wyjątkowego Parku Rozrywki, gdzie 
każdy znajdzie coś wyjątkowego dla siebie. W pakiecie Max Dream zobaczymy Dom 
do Góry Nogami, park dinozaurów, mini park linowy, kino, kula wodna, labirynt 
w kukurydzy, żywe tropikalne ryby, oceanarium prehistoryczne. 

MIASTECZKO WESTERNOWE /TWINPIGS - wycieczka do Parku Western, ścieżka 
edukacyjna „Szlakami Odkrywców Dzikiego Zachodu”, zabawa i korzystanie z ponad 30 
atrakcji znajdujących się na terenie parku, posiłek: amerykański burger. 

ADVENTURE PARK PRZYGODY - wycieczka mająca na celu, zabawę, integrację 
i przygodę, a wszystko pod Tatrami. Bezpieczeństwo, zasady poruszania się 
na wysokościach, rozgrzewka, zabawa na terenie parku pod okiem instruktorów, wjazd 
kolejką szynową na Gubałówkę, zejście szlakiem do dolnej stacji kolejki.

MAGICZNA OSADA - wycieczka do Magicznej Osady, zabawa na terenie parku wraz 
z odwiedzeniem mini parku linowego, ścieżka zdrowia, spacer do lasu, gry i zabawy 
integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. /oferta dla młodszych/. 

GRY MIEJSKIE - Biuro Podróży Obieżyświat jest Organizatorem integracyjnych gier 
miejskich po Krakowie. Więcej szczegółów można znaleźć w cyklu wycieczki 
po Krakowie.

QUESTINGI - Biuro Podróży Obieżyświat jest Organizatorem QUESTINGÓW, czyli gier, 
gdzie poprzez odnalezienie wskazówek oraz ukrytych kopert poznajemy i odkrywamy 
dziedzictwo miejsca, obiektu lub szlaków. Questing to wspaniała zabawa dla całej grupy, 
poszukiwanie ukrytych kopert z zadaniami, gdzie poprzez kolejne tropy odkrywamy 
nowe informacje, a ich odnajdywanie 
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MAGICZNE PODCHODY - wycieczka z wyjątkowym programem nietypowych zabaw i 
gier integracyjnych oraz zabawą w terenie łączącą elementy podchodów, gry terenowej i 
rywalizacji grup. Pierwsza część obejmuje oryginalną rozgrzewkę przed wyjściem w 
teren połączoną z konkurencjami typu: chodzenie po linie, bieg w rakietach, toczenie 
beczek, drabina, przeciąganie liny i wiele innych ciekawych zabaw. Część druga stanowi 
na bazie mapy zabawę terenową, podczas której grupy wykonują zadania i poszukują 
ukrytych w różnych dziwnych miejscach kopert. Czas zabawy w terenie około 1,5 h. Na 
zakończenie wspólne podsumowanie i uroczyste zakończenie imprez. 

INTEGRACJA W PLENERZE - wycieczka nastawiona na zintegrowanie grupy, szczególnie 
dla klas, które rozpoczynają wspólną naukę w nowej szkole lub klasie. Gry i zabawy są 
przygotowane aby w sposób nietypowe, śmieszny i zabawny zachęcić grupy do wzięcia 
udziału: rzut kapeluszem, przebrania w nietypowe stroje, szalony slalom, bieg w 
rakietach, toczenie beczek i wiele innych. Dodatkową atrakcją imprezy jest przejazd 
wozami przez Puszczę Niepołomicką oraz ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

PODZIEMNA WYPRAWA - wycieczka interaktywnym szlakiem Kopalni Soli „Wieliczka” 
położony z dala od popularnej Trasy turystycznej. Zwiedzanie ma formę aktywnej, pełnej 
przygód i wyzwań wyprawy, w czasie której uczniowie mogą zobaczyć kopalnię „od 
kuchni”, wcielić się w rolę górników i poznać tajniki ich pracy. Prawdziwy górniczy 
ekwipunek i mnóstwo zadań wykonywanych pod okiem doświadczonego górnika - 
przewodnika sprawią, że wycieczka pozostanie na długo w pamięci uczniów. Wyprawa 
na Trasę górniczą jest okazją do edukacji i integracji grupy. Udział w zwiedzaniu 
znakomicie przybliża tematykę pracy górniczej, a także historię kopalni od 
średniowiecza aż do czasów współczesnych. Podczas wędrówki uczniowie rozwijają 
umiejętność pracy w grupie, logiczne myślenie oraz kreatywność. 

PRZYGODA W SOLNYCH GÓRACH - wycieczka do Kopalni Soli w Bochni, udział grupy w 
aktywnej formie zwiedzania jaką jest gra integracyjna „Przygoda w solnych górach” w 
trakcie, której uczniowie poznając historię kopalni, gromadząc wiedzę będą musieli 
pozyskiwać jak największą liczbę punktów dla swojej drużyny. Wspólne działanie 
zespołów, które pod ziemią rywalizują wykonując zadania wzorowane na tradycyjnych 
pracach górniczych. Zabawa, integracja, edukacja w nieco innej formie. 

WEHIKUŁ CZASU - wycieczka do Bochni gdzie grupa weźmie udział w grze integra-
cyjnej nawiązującej do  prac średniowiecznych na terenie Parku Archeologicznego 
Osada Oraczy. Zabawa stawia nacisk na integrację, zabawę, zręczność, działanie i 
współpracę z pozostałymi uczestnikami, zwiedzimy park oraz zorganizujemy ognisko 
połączone z pieczeniem kiełbasek. 

ŚWIAT SOLNYCH SKAŁ -  wycieczka do przygodowo - edukacyjnego parku tematycz-
nego, gdzie przewodnim motywem jest szlak solny. Całość tworzy labirynt, na który 
składają się szyb górniczy, podziemny chodnik, zamek, wioska, osada, statek oraz 
kryjówki. Udział dzieci w nietypowych grach i zabawach integracyjnych, ognisko 
połączone z pieczeniem kiełbasek. 

TROLLANDIA - wycieczka w Beskid Żywiecki, wizyta w parku Linowym/wprowadzenie i 
zapoznanie się z przepisami, próby pod okiem instruktora, pokonywanie trasy na linach 
wraz z zabezpieczeniem, wjazd kolejką na Górę Żar, podziwianie widoków, zejście 
szlakiem, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 
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DZIEŃ Z DINOZAURAMI - wycieczka do Dinozatorlandu /Parku ruchomych dinozaurów, 
podróż w czasie, spacer ścieżką edukacyjną przez las pomiędzy okazami dinozaurów i 
gadów latających, Muzeum Szkieletów i Skamieniałości, seans w kinie 5 D, możliwość 
skorzystania z atrakcji lunaparku. /Dla chętnych grup możliwość zwiedzania Domu do 
Góry Nogami dodatkowo koszt  10 zł/. 

PARK OWADÓW/BAJEK /WODNYCH STWORZEŃ - wycieczka w trakcie której 
odwiedzimy nietypowe parki, które przybliżą nam świat stworzeń i wprowadzą w 
bajkowy klimat Zatorlandu. W parku Owadów  przejdziemy ścieżką edukacyjną, 
zobaczymy giga owady, dowiemy się ciekawostek o Owadach/niezwykłych stworze-
niach. W parku Bajek i wodnych Stworzeń przybliżamy temat fauny, �ory mórz i 
oceanów, zobaczymy ryby, ssaki a na koniec zajrzymy na ścieżkę bajek, dodatkowo Gry i 
zabawy integracyjne oraz konkurs plastyczny. Dla chętnych jest możliwość odwiedzenia 
Domku do Góry Nogami z częścią mieszkalną ale również garażem i samochodem. 

PARK MITOLOGII - wycieczka do wyjątkowego parku położonego na wodzie, rejs 
stateczkiem po jeziorze, w trakcie którego poznamy bogów, herosów i bohaterów z 
mitologii greckiej, będziemy uczestnikami wydarzeń takich jak wojna bogów z 
gigantami, podstęp trojański, wejście do konia trojańskiego, przejście labiryntem, 
tańczące fontanny, gry i zabawy integracyjne związane z tematyką wycieczki, projekt 
plastyczny. 

DINOLANDIA - wycieczka do Inwałdu w trakcie której odwiedzimy wyjątkowe miejsce 
Park Dinolandia, ścieżka edukacyjna - zwiedzanie Parku z przewodnikiem, poznanie 
mieszkańców Dinolandii i odkrycie sekretów mezozoicznego świata, zwiedzanie galerii 
muzealnej i wystawy wodnych okazów z epoki dewonu, Jaskinia Tajemnic, poszukiwanie 
szkieletu T.Rexa na plaży, plac zabaw, gra w mini golfa, gra w bule, żyroskop. Jest 
możliwość dodatkowo zamówienia zajęć paleontologicznych. 

PARK MINIATUR - wycieczka do Parku Miniatur Świat Marzeń, odkrywanie i poznanie 
miniaturowych budowli, cudów architektonicznych z Polski oraz Świata, przejście 
ścieżką z przewodnikiem, wystawa Tutenchamona, zielony labirynt, kino 5 D, atrakcje 
lunaparku. 

PARK MINIATUR/WAROWNIA - wycieczka do Parku Miniatur Świat Marzeń, odkrywanie 
i poznanie miniaturowych budowli, cudów architektonicznych z Polski oraz Świata, 
przejście ścieżką z przewodnikiem, wystawa Tutenchamona, zielony labirynt, kono 5 D, 
atrakcje lunaparku. Dodatkowo podczas tej wycieczki odwiedzimy Warownię wraz ze 
wszystkimi atrakcjami: zbrojownia, sala tortur, zamek, park smoków. Jest możliwość 
dodatkowo zorganizowania warsztatów o różnych tematach na terenie Warowni. /Jest 
możliwość zorganizowania dodatkowo lekcji żywej historii w warowni dodatkowo 10./ 

ENERGYLANDIA - wycieczka do Rodzinnego Parku Rozrywki, gdzie skorzystamy z 
licznych atrakcji od strefy ekstremalnej do familijnej, czas spędzimy na korzystaniu z 
atrakcji parku, cel: dobra rozrywka i niezapomniane wspomnienia. 

PARK MINIATUR SZLAKU ORLICH GNIAZD - wycieczka do Ogrodzieńca połączona ze 
zwiedzaniem przepięknych ruin zamku z przewodnikiem oraz wizyta w parku, gdzie 
zobaczymy szlak Gniazd w miniaturze od Krakowa po Częstochowę z najważniejszymi 
obiektami zamków i warowni. Dodatkowo zobaczymy Dom Legend i Strachów, Park 
Doświadczeń, gry i zabawy integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek, 
Pustynia Błędowska. 
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RABKOLAND - wycieczka do Rabki, gdzie odwiedzimy Rodzinny Park Rozrywki i 
Edukacji, skorzystamy z atrakcji parku, karuzel, kolejek górskich, samochodzików, Dom 
do Góry Nogami, Muzeum Orderu Uśmiechu ze stanowiskami odsłuchowymi, 
fotoplastykon, Diorama, Muzeum Rekordów i Osobliwości, interaktywna wystawa: 
lecimy w kulki, pomnik św. Mikołaja, gry i zabawy w Parku Zdrojowym. 

ŚLĄSKIE WESOŁE MIASTECZKO  - wycieczka do Chorzowa, wizyta w Parku Rozrywki, 
korzystanie z ponad 40 atrakcji rozłożonych na terenie parku, kultowe karuzele, 
diabelski młyn, samoloty, atrakcje wodne/Pakiet Silver, przejazd kolejką linową Elka nad 
Parkiem Śląskim, zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego. 

DREAM PARK /OCHABY - wycieczka na Śląsk do wyjątkowego Parku Rozrywki, gdzie 
każdy znajdzie coś wyjątkowego dla siebie. W pakiecie Max Dream zobaczymy Dom do 
Góry Nogami, park dinozaurów, mini park linowy, kino, kula wodna, labirynt w 
kukurydzy, żywe tropikalne ryby, oceanarium prehistoryczne. 

MIASTECZKO WESTERNOWE /TWINPIGS - wycieczka do Parku Western, ścieżka 
edukacyjna „Szlakami Odkrywców Dzikiego Zachodu”, zabawa i korzystanie z ponad 30 
atrakcji znajdujących się na terenie parku, posiłek: amerykański burger. 

ADVENTURE PARK PRZYGODY- wycieczka mająca na celu, zabawę, integrację i 
przygodę a wszystko pod Tatrami. Bezpieczeństwo, zasady poruszania się na 
wysokościach, rozgrzewka, zabawa na terenie parku pod okiem instruktorów, wjazd 
kolejką szynową na Gubałówkę, zejście szlakiem do dolnej stacji kolejki. 

MAGICZNA OSADA - wycieczka do Magicznej Osady, zabawa na terenie parku wraz z 
odwiedzeniem  mini parku linowego, ścieżka zdrowia, spacer do lasu, gry i zabawy 
integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. /oferta dla młodszych/. 

GRY MIEJSKIE - Biuro Podróży Obieżyświat jest Organizatorem integracyjnych gier 
miejskich po Krakowie. Więcej szczegółów można znaleźć w cyklu wycieczki po 
Krakowie lub przysłać do nas zapytanie. 
Prześlemy szczegółową ofertę. Mail: krk@obiezyswiat.net

QUESTINGI - Biuro Podróży Obieżyświat jest Organizatorem QUESTINGÓW czyli gier, 
gdzie poprzez odnalezienie wskazówek oraz ukrytych kopert poznajemy i odkrywamy 
dziedzictwo miejsca, obiektu lub szlaków. Questing to wspaniała zabawa dla całej 
grupy, poszukiwanie ukrytych kopert z zadaniami, gdzie poprzez kolejne tropy 
odkrywamy nowe informacje, a ich odnajdywanie przypomina poszukiwanie skarbów. 
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WIŚNIOWY GAJ - wycieczka do gospodarstwa owocowego, pobyt i udział w zajęciach 
ekologicznych, prezentacja ekologicznego gospodarstwa, obejście sadu, pokaz tłoczenia 
soków, degustacja, rodzaje drzewek owocowych, sprzęty gospodarcze, pokaz wyrobu 
sera, masła połączony z degustacją, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

DZIEŃ W SADZIE - wycieczka do gospodarstwa sadowniczego, zapoznanie się z pracami 
jakie należy wykonać aby przygotować drzewka, sadzenie, prace pielęgnacyjne w 
sadzie, obejście całego sadu, rodzaje jabłek, drzewka owocowe, zbieranie jabłuszek, 
poznamy jakie zwierzęta mieszkają w sadzie, Gry i zabawy owocowe, ruiny zamku w 
Ojcowie, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek.

WODNE OGRODY - wycieczka do gospodarstwa gdzie dzieci wezmą udział w 
warsztatach/zajęciach z tradycyjnego wypieku chleba, kontaktu ze zwierzętami, 
łowieniu ryb. Dzieci mają kontakt ze zwierzętami i uczą się ich pielęgnacji. Mają 
możliwość zapoznania się i samodzielnego uprawiana i ziół i warzyw. Celem zajęć jest 
wytworzenie postawy szacunku do przyrody, zmniejszenie wytwarzanych odpadów, 
mniejsze zużycie wody, energii elektrycznej i zwiększenie udziału produktów rolnictwa 
ekologicznego w ich diecie, gry i zabawy. 

DARCIE PIERZA - wycieczka do gospodarstwa edukacyjnego, gdzie będziemy mogli 
uczestniczyć w wyjątkowych warsztatach. W celu przypomnienia dawnych obyczajów 
weźmiemy udział w prawdziwym darciu pierza, które polega na tym, aby z całych piór 
oskubać tylko te miękkie części, uzyskując puch z piór z których robi się duże lub małe 
podusie zwane jaśkami, uczestnicy będą samodzielnie robić jaśki. Zwiedzimy gospo-
darstwo, napełnimy wsypy pierzem, nauczymy się pisać gęsim piórem, 
ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

MALI FARMERZY - wycieczka do gospodarstwa gdzie odwiedzimy zwierzęta z wiejskiej 
zagrody i przybliżymy dzieciom pracę i zadania farmera, spotkamy się z domowymi 
zwierzętami: gęsiami, kaczkami, przepiórkami, kurami, królikami. Najmłodsi  dowiedzą 
się co zwierzęta jedzą, jak należy je karmić, pielęgnować. Jak opiekować się zwierzętami. 
Zobaczymy pracę na wsi z bliska, poznamy warunki pracy rolnika a także dowiemy się 
jak wygląda produkcja żywności, pokaz dokarmiania i pojenia zwierząt i drobiu, 
zbieranie jajek od kur i przepiórek z pakowaniem, ognisko połączone z pieczeniem 
kiełbasek. 

WIZYTA NA STRUSIEJ FARMIE - wycieczka na fermę strusi, gdzie zwiedzimy gospo-
darstwo, poznamy hodowlę tych sympatycznych stworzeń, poznamy zwyczaje i 
dowiemy się czy struś chowa głowę w piasek? Gry i zabawy związane z tematyką 
wycieczki, wykonamy Giga Strusia, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

DROGA MLECZNA - wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego, wiejskie gospo-
darstwo i jego otoczenie, pogadanka jak wyglądało codzienne życie na wsi, jak 
powstawały najprostsze pokarmy: chleb, masło, ser. Skąd się bierze mleko i przetwory 
mleczne? ubijanie śmietanki w kierzance, wyciskanie białego sera połączone z 
degustacją serwatki, formowanie kostek masła, maślanka, mielenie zboża na żarnach, 
opowieść "o chlebie", wyrabianie ciasta, formowanie podpłomyków, pieczenie 
podpłomyków, degustacja, gry i zabawy integracyjne. 
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WYPRAWA DO MINI ZOO - wycieczka do gospodarstwa, gdzie będziemy mogli poznać i 
zobaczyć dużą ilość zwierzątek, weźmiemy udział w ich karmieniu,  zwiedzimy mini zoo, 
skorzystamy z przejażdżki na koniku, /trzy okrążenia po ujeżdżalni/, ognisko połączone z 
pieczeniem kiełbasek, gry i zabawy integracyjne. 

RYBACKA GROMADA - wycieczka do gospodarstwa rybackiego, warsztaty w terenie 
związane z tematyką wycieczki, zapoznanie dzieci z hodowlą rybną, nauka i poznanie 
różnych rodzajów ryb, podstawy wędkarstwa, próby wędkowania, ognisko połączone z 
pieczeniem kiełbasek, młyn wodny, gry i zabawy integracyjne. 

ZWIERZYNIEC - wycieczka do gospodarstwa, gdzie będziemy mogli zobaczyć zwierzęta 
mieszkające w zagrodzie, weźmiemy udział w karmieniu, poznamy osiołki, kucyki, kury, 
kaczki, zabawa w odgadywanie głosów zwierząt, wyruszymy na wyprawę do lasu, 
stworzymy własną kompozycję leśną, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

WSI SPOKOJNA/WSI WESOŁA - wycieczka w trakcie której dzieci będą uczestniczyć w 
przejażdżce konnej pod opieką instruktora, zajęcia pogoń za kozą czyli wizyta w Koziej 
Wólce, karmienie "maluchów" (kozy, owieczki, świnki wietnamskie, króliczki), gra 
terenowa, (Szukanie skarbu - odbywa się w pobliskim lesie i na łące. Zawiera elementy 
sprawnościowe, przyrodnicze, warsztaty przyrodnicze, ognisko połączone z pieczeniem 
kiełbasek.  

Z KOSZYKIEM I KOBIAŁKĄ - wycieczka do gospodarstwa, zajęcia oparte na pokazie 
robienia białego sera, pokaz robienia chleba, każde dziecko ma możliwość uczestnicze-
nia i aktywności, pieczemy własne bułeczki, jazda kanoniku pod opieką instruktorów, 
przejazd wozami przez las, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

MAŁO NAS DO PIECZENIA CHLEBA - wycieczka do gospodarstwa, zajęcia w trakcie 
których dzieciom zostanie przybliżona tematyka chleba, szacunku, skąd mamy chleb, 
jakie produkty są potrzebne, przygotowanie ciasta, wykonanie własnych bułeczek, 
rozpalanie w piecu chlebowym, obejście zagrody wiejskiej, domowe naleśniki z serem i 
dżemem, gry i zabawy integracyjne. Możliwość przejazdu wozem drabiniastym. 

ZIEMNIACZANO - KARTOFLANA WYCIECZKA -  wycieczka do gospodarstwa podczas 
której będziemy wraz z dziećmi brać udział w odszukiwaniu, kopaniu i zbieraniu 
ziemniaków do koszyków, historia ziemniaka krótka czyli od kartofelka po pyrę, 
ziemniaczane gry i zabawy, wykonanie Pana Ziemniaka, spacerek po okolicy w poszuki-
waniu jesieni, zupa ziemniaczana. 

MINI MASTERCHEF - wycieczka do gospodarstwa gdzie przybliżymy dzieciom tradycje 
kuchni śląskiej. Różnorodność potraw, tradycji kuchni śląskiej, nazwy, sposobny 
przygotowania i serwowania potraw, sprzęty, kuchnia, weźmiemy udział w próbach 
przygotowania klusek śląskich czy wodzianki przy wykorzystaniu pieca ka�owego, 
degustacja potraw i smaków, 
gry i zabawy integracyjne z kulinarnymi elementami. 

Z KOSMETYCZKI BABUNI I DZIADUNIA - wycieczka do gospodarstwa gdzie 
przybliżymy dzieciom temat higieny, jej historii i ciekawostek. Pokaz urządzeń, narzędzi 
pomagających w utrzymaniu czystości, próby prania na tarze, pralka kiedyś i dziś, 
weźmiemy udział w warsztatach tworzenia własnych mydełek z wybranymi dodatkami, 
odgadywanie zapachów, gra tematyczna: odkrywanie tajemnic kosmetyczki babuni, gry 
i zabawy integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 
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75 zł

65 zł

65 zł

65 zł

65 zł

80 zł
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WYPLATANKOWY ZAWRÓT GŁOWY - wycieczka do gospodarstwa gdzie zapoznamy 
dzieci z technikami wyplatania wykliny, rodzajami, temat wikliny papierowej i co 
możemy z niej wykonać, weźmiemy udział w warsztatach ozdób, 
Gry i zabawy koszykowe, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek.  

W GOSPODARSTWIE OWOCOWYM - wycieczka do gospodarstwa gdzie najmłodsi 
wezmą udział w lekcji przetwórstwa owoców, produkcji soków z własnego sadu 
połączone z degustacją i odkrywaniem różnych smaków,  Zbieranie jabłek/ owoców w 
sadzie, drużynowe mycie owoców, mielenie owoców przez gospodarza, Tłoczenie soku 
(dzieci pomagają tłoczyć sok z gospodarzem w specjalnej tłoczni), poznanie drzew 
owocowych, spacer, zwierzęta, gry i zabawy, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

W BACÓWCE - wyprawa do prawdziwej bacówki, gdzie dzieci zobaczą pasterską pracę i 
zwyczaje, opowieści o kulturze ludowej górali, legendy z życia mieszkańców zajmujących 
się wypasem owiec, wyposażenie szałasu góralskiego, zajęcia obywają się wokół szałasu, 
omówienie przeznaczenia sprzętów, pasterstwo : organizacja wypasu - redykt wiosenny i 
jesienny , rola bacy, juhasa, pokaz udoju owiec, pokaz sprzętów do wyrobu serów, Próba 
udziału w formowaniu serów górskich, praca przy wyrobie sera zwieńczona nagrodą - 
każdy z uczestników otrzymuje mały serek górski, dyplom uczestnictwa w pokazie, gry i 
zabawy pasterskie, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

ZIOŁOWY ZAWRÓT GŁOWY - wycieczka do gospodarstwa/zagrody, krótka  historia 
miejscowości, zwiedzanie zagrody, Zajęcia z ogrodzie ziołowym przedstawienie 
najpopularniejszych ziół (omówienie pokroju, zapachu),Sposoby przetwórstwa  suszenie, 
wyciskanie, na surowo, Zastosowanie ziół w kuchni, kosmetyce ( zioła suszone, olejki, 
syropy, także uprawiane w doniczce do spożycia na surowo, saszetki zapachowe, 
degustacja herbat przyrządzonych w oparciu o omawiane zioła, dyplom Małego Zielarza, 
gry i zabawy integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek.

GINĄCE ZAWODY  - wycieczka do gospodarstwa gdzie przybliżymy dzieciom przedsta-
wicieli dawnych rzemiosł, omówienie ich pracy, tradycyjnych wyrobów, narzędzi, 
nazewnictwa, wytłumaczymy pojęcie rzemieślnik, weźmiemy udział w samodzielnej 
dekoracji glinianych doniczek, zdobnictwo gipsowych lub drewnianych �gurek, 
wykonanie kwiatków z bibułki dawnymi, tradycyjnymi metodami, gry i zabawy 
integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

EKOZABAWKI - wycieczka do gospodarstwa , gdzie przybliżymy dzieciom obrzędy, 
zwyczaje, gwarę chłopską przeplataną humorem i dowcipem, weźmiemy udział w 
warsztatach wykonania eko zabawki z surowców naturalnych i recyklingowych, 
która będzie pamiątką z wycieczki, obejdziemy całe gospodarstwo, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek. 



23/AG

24/AG
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70 zł

80 zł

70 zł

65 zł

70 zł

70 zł
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PTASI AZYL - wycieczka do niezwykłego miejsca, Ptasiego Azylu, zajęcia edukacyjno - 
ekologiczne, Jakie zwierzęta i dlaczego są najczęstszymi pacjentami w Azylu?, 
opowieści o tajemnicach życia niektórych zwierząt np. bocianów białych, sowach, 
krukach, ptakach drapieżnych, pokaz żywych zwierzęta/ bohaterów opowieści, nagrania 
głosów, plansze, zdjęcia, �lmy, rola głosów w świecie przyrody, jak należy troszczyć się o 
dzikie zwierzęta występujące obok nas (np. dokarmianie zimą, karmniki, skrzynki 
lęgowe, jak zabezpieczać miejsca lęgu ptaków i co robić w razie znalezienia dzikiego 
zwierzęcia potrzebującego pomocy człowieka), bliski kontakt z niektórymi niegroźnymi, 
oswojonymi dzikimi zwierzętami przebywającymi w Ptasim Azylu (np. stale występujące 
pisklęta gołębi, pisklęta dzikich ptaków, które akurat są pod opieką, sarenki, szczenięta), 
spacer po okolicy doliną Czarnej Nidy, ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

SPOTKANIA NA LĘTNIEJ ŁĄCE - wycieczka okolice Bochni, Co w Trawie piszczy, czyli 
wakacyjna łąka /dla wszystkich grup wiekowych/, wycieczka do Edukacyjnego Ośrodka 
Plenerowego/ Pobyt na terenie ośrodka połączony z warsztatami przyrodniczymi: Na 
łące gdy słonko przygrzeje, zawsze u nas coś się dzieje: co w trawie piszczy? czyli 
wiosenna łąka - obserwujemy co dzieje się między kwiatami i źdźbłami na wiosennej 
łące; odkrywamy czym zajmują się owady i dlaczego kwiaty mają tyle różnych kolorów i 
kształtów, gry i zabawy prowadzone przez animatora. 

DZIEŃ W STADNINIE KONI - wycieczka do stadniny koni, zwiedzanie zabudowań, jazda 
na koniku pod opieką instruktora, przejazd bryczkami po okolicy, oglądanie koni oraz 
innych zwierząt /kozy, króliki, psy, koty syberyjskie/ gry i zabawy integracyjne     na łące, 
ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

U HUCUŁA - wycieczka do stadniny koni huculskich na terenie Terczyńskiego Parku 
Krajobrazowego,  zajęcia „Dla Hucuła nie ma życia jak na połoninie”, poznanie koni rasy 
huculskiej, jazda na koniku pod opieką instruktorów, przejazd zaprzęgami po okolicy, 
warsztat plastyczny: Koń jaki jest każdy widzi, gry i zabawy integracyjne, ognisko 
połączone z pieczeniem kiełbasek. 

GOSPODARSKIE TRADYCJE - wycieczka do gospodarstwa podczas której będziemy 
doić krowę, robić masło w prawdziwej maselnicy, a twaróg w lnianym worku. 
Zobaczymy jak dawniej konserwowano żywność, aby się nie psuła, jakich niegdyś 
używano sprzętów do pracy na roli i w domach, wypróbujemy jak się pisało gęsim 
piórem przy świetle lampy naftowej, jazda na koniu, degustacja wyrobów z ekologicz-
nego gospodarstwa, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

ZIELARSKIE CZARY MARY - wycieczka do gospodarstwa gdzie spotkamy się z 
prawdziwą babą-jagą, która zna tajniki ziół i doradzi nam, z jakich parzyć herbatki, 
poznamy zapachy różnych ziół, dowiemy się, których używamy w kuchni, z których 
robimy leki, a które są najlepsze na maseczki i kremy, zobaczymy, jak można 
przechowywać zioła, dowiemy się kiedy można je zbierać, barwnikami pozyskanymi z 
ziół pomalujemy koszulki w dowolne wzory, jazda konna, ognisko połączone z 
pieczeniem kiełbasek. 70 zł 
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MALOWANIE BOMBEK W SZKOLE - warsztaty edukacyjne, które prowadzimy na terenie 
Państwa placówki: w przedszkolu, szkole lub domu kultury. Program obejmuje: 
prezentację multimedialną o historii bombki choinkowej, rodzajach bombek, procesie 
ich wykonania, zwyczajach świąt Bożego Narodzenia, malowania bombek choinkowych 
przez dzieci /bombki plastikowe/, ozdabianie choinki „niespodzianki”, Garderoba św. 
Mikołaja - dzieci wg własnych pomysłów przebierają się w stroje Mikołajowe
/od tradycyjnego, poprzez sportowy, elegancki po zupełnie nowoczesny/. 

INSPIRACJE WIELKANOCNE W SZKOLE - warsztaty edukacyjne, które prowadzimy na 
terenie Państwa placówki: w przedszkolu, szkole lub domu kultury. Program obejmuje: 
prezentację multimedialną o tradycjach Świąt Wielkiej Nocy, poznanie zwyczajów, 
tradycji, historia malowania, konkursik wielkanocny, malowanie wzoru zalipiańskiego, 
drewnianych jajek, wykonanie własnej palmy wielkanocnej. 

MIKOŁAJ W MAGICZNYM DOMKU - wycieczka do Magicznego Domku, w trakcie której 
nie tylko odwiedzimy ten niezwykły Domek ale również weźmiemy udział w pokazie 
multimedialnym związanym z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia, poszukiwaniu 
symboli świąt w Magicznym Ogrodzie, Garderoba św. Mikołaja, pokaz mody Mikołajowej, 
zabawa w Domku. Spotkanie z Mikołajem /rozdanie paczek/ naszych lub własnych 
dodatkowo płatne od grupy wg cennika MD/. Jest możliwość rozdania paczek przez 
Mikołajkę /bez opłat/. 

MIKOŁAJKI W SOLNYCH PODZIEMIACH - wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce, 
wędrówka trasą turystyczną po korytarzach i komorach Kopalni Soli „Wieliczka” 
okraszona spotkaniem z wielkim przyjacielem wszystkich dzieci – Świętym Mikołajem. W 
programie odkrywanie tajemnic Kopalni, pyszny poczęstunek i do tego wspaniałe 
prezenty. Te ostatnie zostaną wręczone uroczyście dzieciom przez najsłynniejszego 
mieszkańca podbiegunowego koła. /własne/ 

TAJEMNICE GWIAZDY BETLEJEMSKIEJ - wycieczka do Częstochowy, zwiedzanie 
Planetarium połączone z prelekcją: Próbujemy rozwikłać zagadkę Gwiazdy Betlejemskiej, 
cofamy się w czasie, podróż trzech Króli, jak dotarli do Betlejem, Klasztor na Jasnej 
Górze/kaplica, Olsztyn - zwiedzanie ruchomej szopki. 

PRACOWNIA BOMBEK - wycieczka do Pracowni Bombek choinkowych, zapoznanie z 
etapami powstawania bombki, malowanie, srebrzenie, dekorowanie, warsztaty w których 
dzieci same malują bombkę. /w cenie zawarty jest koszt bombki małej, jeżeli grupa życzy 
sobie malować większą bombkę jest taka możliwość za dodatkową opłatą i zgłoszeniem 
tego faktu wcześniej./  

BAL KARNAWAŁOWY ZE SKARBNIKIEM - wycieczka do Kopalni Soli w Bochni, 
zwiedzanie połączone z udziałem w imprezie karnawałowej w podziemiach Kopalni, 
tańce, zabawy, konkursy i drobny poczęstunek. 

MÓJ PIERWSZY PRAWDZIWY BAL - wycieczka Mój pierwszy Bal w trakcie, którego 
najmłodsi wezmą udział w niezapomnianym wydarzeniu jakim jest pierwszy prawdziwy 
bal karnawałowy. W wyjątkowej scenerii, otoczeniu, z oryginalnym programem tańców, 
zabaw i szalonej muzyce dzieci wezmą udział w zabawie, która pozostanie na długo w ich 
pamięci. Program prowadzony przez wodzireja, z konkursami i oryginalnym programem. 
/czas samej zabawy 3h/ 

ANDRZEJKI W MAGICZNYM DOMKU - wycieczka do Magicznego Domku, w trakcie 
której nie tylko odwiedzimy ten niezwykły Domek ale również przeniesiemy się w świat 
wróżb, magii i klimatu Andrzejek. Nietypowa zabawa andrzejkowa- spotkanie z wróżką, 
Andrzejki i Katarzynki - dwie tradycje jedna zabawa, przybliżymy dzieciom zabawy 
dawniej i dziś, zapomniane tradycje, wróżenie z wosku, Magiczna Garderoba połączona z 
przebranie się i zdjęciami w babcinej ramie, Andrzejkowy pokaz mody.
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ANDRZEJKI POD ZIEMIĄ - wycieczka do Kopalni Soli w Bochni, pobyt w podziemiach 
kopalni połączony z zabawą Andrzejkową/Tradycyjne andrzejkowe wróżby, lanie 
wosku i zabawa w podziemnej dyskotece to atrakcje jakie 
czekają na uczestników zabawy andrzejkowej 250 metrów pod ziemią. W ramach 
oferty wszystkie dzieci otrzymują słodki poczęstunek. 

ZWYCZAJE ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY - wycieczka do Zalipia „Malowanej Wioski”, wizyta i 
zwiedzanie Domu Curyłowej - pierwszej zalipiańskiej malarki, tradycje malowania 
kwiatów, odwiedziny w Domu Malarek - warsztaty z malowania jajek wielkanocnych, 
wykonanie palm, spacer po okolicy w poszukiwaniu malowanych chatek i symboli 
wiosny. /możliwość zorganizowania ogniska z pieczeniem kiełbasek dodatkowo płatne 
10 zł/ 

W POSZUKIWANIU PALMY WIELKANOCNEJ - wycieczka do Lipnicy Murowanej - 
przejście ścieżką przyrodniczo - kulturową, zabudowa rynku, drewniane domy, 
kościółek św. Leonarda, tradycja i konkurs na Palmę Wielkanocną, warsztaty podczas 
których dzieci wykonają własne palmy, spacer Kamienie Brodzińskiego, gry i zabawy 
wielkanocne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

DROGA CHLEBA - wycieczka do Radzionkowa, wizyta w wyjątkowym Muzeum 
Chleba, zwiedzanie z przewodnikiem, historia chleba, szacunek do chleba, techniki 
wypieku, stare sprzęty, dzieci same formują własną bułeczkę, pieczemy, odwiedziny w 
dawnej szkolnej klasie, pomoce szkolne, gry i zabawy, konkurs związany z tematem 
przewodnim wycieczki. 

OD ZIARNA DO CHLEBA - wycieczka do skansenu w Wygiełzowie połączona ze 
zwiedzaniem oraz udziałem dzieci w warsztatach: Od ziarna do chleba, zajęcia mające 
na celu poznanie procesu pozyskiwania ziarna, mielenia zboża na mąkę, robienie 
kaszy, pieczenie chleba. Aktywność dzieci spożytkowana będzie na takich 
czynnościach jak młócenie cepem, mielenie w żarnach, obtłukiwanie w stępach, gry i 
zabawy integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ - wycieczka do skansenu w Wygiełzowie połączona ze 
zwiedzaniem oraz udziałem dzieci w warsztatach, pod opieką wykwali�kowanego 
instruktora dzieci poznają techniki obróbki gliny, spróbują swoich sił w lepieniu i 
toczeniu na kole garncarskim, poznają historię garncarstwa i tradycje z nim związane, 
gry i zabawy integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

W SZKOLE NASZYCH DZIADKÓW - wycieczka do skansenu w Wygiełzowie połączona 
ze zwiedzaniem oraz udziałem dzieci w warsztatach podczas których dzieci poznają 
szkołę wiejską, jak kiedyś dzieci się uczyły, bawiły, warsztaty z pisania rysikiem na 
tabliczce łupkowej, lekcja dyscypliny i zwyczajów jakie panowały w szkole, zabawy 
dziecięce, gry i zabawy integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek.  

DAWNE ZABAWY - wycieczka w trakcie, której przybliżona zostanie dzieciom 
tematyka dawnych gier i zabaw, w jakie bawili się ich rówieśnicy wiele lat temu. 
Niezapomniane konkurencje, nietypowe rozgrywki, zawody, zabawy integracyjne,  
zwiedzanie Starego Młyna, pyszne domowe racuszki lub ognisko z pieczeniem 
kiełbasek. 
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MAGICZNY PLENER MALARSKI - wycieczka do Magicznego Domku podczas której 
zrealizujemy artystyczny program w trakcie którego dzieci będą miały możliwość 
uczestniczenia w niezwykłym plenerze magicznego miejsca - malowania wybranych 
elementów pejzażu Magicznego Ogrodu farbami na sztalugach, poszukiwanie 
natchnienia i zbieranie materiałów do kompozycji plastycznych, kolażu wykonanego 
grupami, szkice ołówkiem, zabawa tematyczna: kolorowy zawrót głowy, słodki posiłek 
Artystów. 

ETNODIZAJN - wycieczka do wyjątkowej pracowni, gdzie weźmiemy udział w zajęciach 
inspirowanych tematami eko i Etno, zabawa naturalnymi materiałami, „w bałaganie 
twórczym” mamy do wyboru kilka tematów warsztatów: kolorowy, kwadratowy świat – 
malowanie drewnianych klocków, wykonanie własnych zabawek, warsztaty z sianka, 
wiklinowe wyplatanie, dawny druk na tkaninie, pleciemy co chcemy lub koszykarze, gry 
i zabawy integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

TWORZYMY W DREWNIE - wycieczka do galerii rzeźby, odwiedziny u twórców  
ludowych, zwiedzanie pracowni, galerii, poznamy pracę i warsztat rzeźbiarza, zajęcia 
polegające na malowaniu drewnianych kwiatków oraz wspólne próby pracy z dłutem w 
drewnie, wykonanie płaskorzeźby, gry i zabawy integracyjne, ognisko połączone z 
pieczeniem kiełbasek. 

NASZE ZABAWKI LUDOWE - wycieczka do Stryszawy, poznanie tradycji zabawek 
ludowych na tym terenie, historia, zwiedzanie Centrum Zabawki Ludowej, warsztaty z 
malowania ptaszków stryszawskich lub drewnianych koników, gry i zabawy integra-
cyjne, projekt własnej zabawki/konkurs. 

ZABAWKI SZMACIANE - wycieczka do Orawskiego Parku Etnogra�cznego, zwiedzanie 
połączone z udziałem w warsztatach o dawnych zabawkach, samodzielne wykonanie z 
gałganków zabawki przytulani. Gry i zabawy integracyjne, ognisko połączone z 
pieczeniem kiełbasek. 

BLIŻEJ TKANINY - wycieczka do gospodarstwa, gdzie weźmiemy udział w zajęciach, 
warsztatach związanych z dawną, tradycyjną obróbką i wykorzystaniem lnu gospodarst-
wie, sposoby wykorzystania słomy lnianej do wyrobu przędzy. Możliwość „przejścia” 
praktycznego przez poszczególne etapy obróbki lnu, od obijania lnu cepami, jego 
międlenia, czesania, pracy na kołowrotku. Zapoznanie uczestników z warsztatem 
tkackim i różnymi tradycyjnymi technikami przy uzyskiwania tkaniny. Przeprowadzane 
są praktyczne zajęcia przy tkaniu na małych warsztatach tkackich, projekcja �lmu. 
Zapoznanie z odpowiednimi narzędziami, ich nazewnictwem, gry i zabawy integra-
cyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

Z WIKLINĄ ZA PAN BRAT - wycieczka do gospodarstwa gdzie przewodnią atrakcją są 
tematy związane z tradycją wikliniarstwa, na zajęciach poznajemy techniki wyplatania 
wikliną zieloną, okorowaną, paskami brzozowym czy kawałkami różnorodnych 
materiałów. Poznajemy również co to jest wiklina papierowa i co możemy z niej zrobić.  
Z wikliny papierowej możemy wykonać wiele ozdób, z pasków materiałowych utkać 
podstawkę pod talerzyk, zakładkę do książki, bransoletkę. Gry i zabawy integracyjne, 
ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek.

RZEŹBIARSKIE SPOTKANIE - wycieczka do gospodarstwa, gdzie spotkamy się z 
rzeźbiarzem, pokaz rzeźbiarski, opowieść, warsztaty z rzeźby w mydle, gry i zabawy 
integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 



9/WA

10/WA

65 zł

65 zł
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DEKORUJEMY/ZDOBIMY - wycieczka do Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego, 
zwiedzanie zamku z przewodnikiem: aplikacje meblowe, narzędzia rzemieślnicze, 
przyrządy pomiarowe, narzędzia do znaczenia, cięcia, wiercenia i skręcania, udział w 
warsztatach - dekoracyjne zdobienie drewna, dzieci zostają zapoznane z techniką 
ręcznego malowania drewna przy użyciu farb akrylowych. Dla uczestników warsztatów 
przygotowaliśmy następujące przedmioty do zdobienia: drewniane koniki na biegun-
ach, drewniane podkładki, szkatułki z drewna. 

Z PĘDZLEM I SZTALUGĄ - wycieczka szlakiem Jana Matejki, Nowy Wiśnicz - Liceum 
Sztuk Plastycznych im. Matejki, Koryznówka - dworek malarza, warsztaty plastyczne na 
dziedzińcu zamkowym, mini wernisaż prac. 



MAGICZNY PLENER MALARSKI - wycieczka do Magicznego Domku, podczas której 
zrealizujemy artystyczny program, w trakcie którego dzieci będą miały możliwość 
uczestniczenia w niezwykłym plenerze magicznego miejsca - malowania wybranych 
elementów pejzażu Magicznego Ogrodu farbami na sztalugach, poszukiwanie 
natchnienia i zbieranie materiałów do kompozycji plastycznych, kolażu wykonanego 
grupami, szkice ołówkiem, zabawa tematyczna: kolorowy zawrót głowy, słodki posiłek 
Artystów. 

ETNODIZAJN - wycieczka do wyjątkowej pracowni, gdzie weźmiemy udział w zajęciach 
inspirowanych tematami eko i etno, zabawa naturalnymi materiałami, „w bałaganie 
twórczym” mamy do wyboru kilka tematów warsztatów: kolorowy, kwadratowy świat – 
malowanie drewnianych klocków, wykonanie własnych zabawek, warsztaty z sianka, 
wiklinowe wyplatanie, dawny druk na tkaninie, pleciemy, co chcemy lub koszykarze, gry 
i zabawy integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

SZTUKA CERAMIKI - wycieczka do Rabki, w trakcie której każdy z uczestników spróbuje 
sił na kole garncarskim, pokaz pracy na kole, weźmiemy udział w warsztatach malowania, 
poznamy pracę twórców ludowych, ich pasje i realizacje, gry i zabawy w Parku 
Zdrojowym. 

TWORZYMY W DREWNIE - wycieczka do galerii rzeźby, odwiedziny u twórców ludowych, 
zwiedzanie pracowni, galerii, poznamy pracę i warsztat rzeźbiarza, zajęcia polegające 
na malowaniu drewnianych kwiatków oraz wspólne próby pracy z dłutem w drewnie, 
wykonanie płaskorzeźby, gry i zabawy integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem 
kiełbasek. 

NASZE ZABAWKI LUDOWE - wycieczka do Stryszawy, poznanie tradycji zabawek 
ludowych na tym terenie, historia, zwiedzanie Centrum Zabawki Ludowej, warsztaty 
z malowania ptaszków stryszawskich lub drewnianych koników, gry i zabawy 
integracyjne, projekt własnej zabawki/konkurs.

ZABAWKI SZMACIANE - wycieczka do Orawskiego Parku Etnogra�cznego, zwiedzanie 
połączone z udziałem w warsztatach o dawnych zabawkach, samodzielne wykonanie 
z gałganków zabawki przytulanki. Gry i zabawy integracyjne, ognisko połączone 
z pieczeniem kiełbasek. 

BLIŻEJ TKANINY - wycieczka do gospodarstwa, gdzie weźmiemy udział w zajęciach, 
warsztatach związanych z dawną, tradycyjną obróbką i wykorzystaniem lnu 
gospodarstwie, sposoby wykorzystania słomy lnianej do wyrobu przędzy. Możliwość 
„przejścia” praktycznego przez poszczególne etapy obróbki lnu: od obijania lnu cepami, 
jego międlenia, czesania, pracy na kołowrotku. Zapoznanie uczestników z warsztatem 
tkackim i różnymi tradycyjnymi technikami przy uzyskiwaniu tkaniny. Przeprowadzane są 
praktyczne zajęcia przy tkaniu na małych warsztatach tkackich, projekcja �lmu. 
Zapoznanie z odpowiednimi narzędziami, ich nazewnictwem, gry i zabawy integracyjne, 
ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

Z WIKLINĄ ZA PAN BRAT - wycieczka do gospodarstwa gdzie przewodnią atrakcją są 
tematy związane z tradycją wikliniarstwa. Na zajęciach poznajemy techniki wyplatania 
wikliną zieloną, okorowaną, paskami brzozowymi, czy kawałkami różnorodnych 
materiałów. Poznajemy również, co to jest wiklina papierowa i co możemy z niej zrobić. 
Z wikliny papierowej możemy wykonać wiele ozdób, z pasków materiałowych utkać 
podstawkę pod talerzyk, zakładkę do książki, bransoletkę. Gry i zabawy integracyjne, 
ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

RZEŹBIARSKIE SPOTKANIE - wycieczka do gospodarstwa, gdzie spotkamy się 
z rzeźbiarzem, pokaz rzeźbiarski, opowieść, warsztaty z rzeźby w mydle, gry i zabawy 
integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

DEKORUJEMY/ZDOBIMY - wycieczka do Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego, 
zwiedzanie zamku z przewodnikiem: aplikacje meblowe, narzędzia rzemieślnicze, 
przyrządy pomiarowe, narzędzia do znaczenia, cięcia, wiercenia i skręcania, udział 
w warsztatach - dekoracyjne zdobienie drewna, dzieci zostają zapoznane z techniką 
ręcznego malowania drewna przy użyciu farb akrylowych. Dla uczestników warsztatów 
przygotowaliśmy następujące przedmioty do zdobienia: drewniane koniki na biegunach, 
drewniane podkładki, szkatułki z drewna. 

Z PĘDZLEM I SZTALUGĄ - wycieczka szlakiem Jana Matejki. Nowy Wiśnicz - Liceum Sztuk 
Plastycznych im. Matejki, Koryznówka - dworek malarza, warsztaty plastyczne 
na dziedzińcu zamkowym, mini wernisaż prac. 
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1/KR

2/KR

3/KR

4/KR

5/KR

6/KR

7/KR

8/KR

9/KR

10/KR

350 zł
od grupy

350 zł

30 zł

30 zł

30 zł

350 zł
od grupy

300 zł
od grupy

30 zł

320 zł
od grupy

38

LEGENDY KRAKOWA  - wycieczka z cyklu Legend Krakowskich podczas której dzieci 
poznają najbardziej znane krakowskie legendy, odwiedzając miejsca i obiekty związany z 
legendami, odkrywanie, zabawa, edukacja: Legendy proponowane: O hejnale, O dwóch 
wieżach, Historia Żółtej Ciżemki, O gołębiach krakowskich, O Dzwonie Zygmunta, O 
rycerzu Kmicie, O podziemnym zamku, O Smoku Wawelskim, O Wandzie, O głowach 
wawelskich, O Jadwidze, tematy do wyboru w zależności od grupy wiekowej. /czas 
zwiedzania około 3 h/ 350 zł /od grupy

SPACEREK DROGĄ KRÓLEWSKĄ - wycieczka podczas której przejdziemy całym traktem 
Drogi Królewskiej od Kościoła św. Floriana, Plac Matejki, Barbakan, ul. Floriańską, Rynek, 
Sukiennice, Kościół Mariacki, ul. Grodzka po Wzgórze Wawelskie, spacer połączony z 
opowieścią i aktywnością oraz zaangażowaniem najmłodszych w temat poprzez gry i 
konkursy. /czas około 3 h/ 350 zł 

KRYMINALNE ZAGADKI KRAKOWA - odkrywamy Kraków w nieco inny sposób, poprzez 
historyczne i współczesne tajemnice, zagadki poznamy miejsca nietypowe, dzieci 
zaangażowane są w działania, odgadywanie zadań i listów pozostawionych w różnych, 
dziwnych miejscach. /czas zwiedzania około 3 h/ 30 zł od osoby 

PODGÓRSKA GRA TERENOWA - wyjątkowe, nietypowe odkrywanie jednej z dzielnic 
Krakowa - Podgórza w trakcie której dzieci uczestniczą w grze terenowej poprzez ukryte 
koperty, zadania poszukują śladów i miejsc związanych z dwoma bohaterami, którzy 
zamieszkiwali kiedyś tę dzielnicę. /czas zwiedzania około 3 h/ . 30 zł od osoby 

TAJEMNIEC KRAKOWSKIEGO KAZIMIERZA GRA MIEJSKA - odkrywanie tego 
niezwykłego miejsca poprzez ciekawie przygotowaną i angażującą młodzież grę miejską. 
/czas zwiedzania około 3 h/ 30 zł od osoby 

KRAKOWSKIE STYLE /GOTYCKI, RENESANSOWY, BAROKOWY/ - spacerek podczas 
którego na wybranych przykładach pokazujemy zabytki charakterystyczne dla danego 
okresu, uczestnicy są zaangażowani poprzez wykonywanie różnych zadań związanych z 
tematyką zwiedzania. /czas zwiedzania około 3 h/ 350 zł od grupy

ŚLADAMI JANA PAWŁA II - wycieczka śladami Ojca Świętego, Pałac Biskupów Krakows-
kich, Muzeum Archidiecezjalne, Kościół Franciszkanów, ul. Kanonicza, Katedra na 
Wawelu. / 300 zł od grupy 

SMOKOLANDIA - wycieczka w Poszukiwaniu Wawelskiego Smoka połączona ze 
smoczymi warsztatami. /czas około 3 h/  30 zł 

SPACERKIEM PO CMENTARZU RAKOWICKIM - wycieczka pokazująca miejsca, groby 
znanych ludzi, elementy architektury, zarys historii /czas zwiedzania około 2,5 h, 
sugerowany termin: Święto Zmarłych, Święto Niepodległości/ 320 zł od grupy 

GRY MIEJSKIE - Biuro Obieżyświat jest Organizatorem gier miejskich na terenie dzielnic: 
Śródmieście, Podgórze, Kazimierz, Nowa Huta, Wieliczka. Kalkulacje przygotowujemy na 
indywidualne zapytanie oraz programy dobieramy do odpowiedniej grupy wiekowej. 
Zapraszamy do kontaktu!
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1/KL

2/KL

3/KL

4/KL

295 zł
+ 10 zł
Stadion
Narodowy 
+ 15 zł
CNK

420 zł
+ 10 zł
Stadion
Narodowy 
+ 18 zł
CNK

295 zł

425 zł

WARSZAWA/2DNI - wycieczka do Warszawy w trakcie której odwiedzimy najważniejsze 
obiekty miasta: zwiedzanie stolicy w połączeniu z poznaniem historii Polski i miasta, 
legend/: Zamek Królewski - z zewnątrz, przejście przez Stare Miasto Traktem Królewskim - 
Plac Zamkowy, Kolumna Zygmuntowska, Krakowskie Przedmieście, Plac Trzech Krzyży, 
Stare Miasto (temat Powstania Warszawskiego, Katedra, Główna Barykada), Pułapka 
„Czołg”, Rynek Starego Miasta, pomnik Syrenki warszawskiej, najwęższa uliczka, dzwon 
Kanonia, Kamieniczki, Barbakan, pomnik Małego Powstańca, spacer przez Łazienki - Pałac 
na Wodzie/z zewnątrz/, Park Łazienkowski, Teatr w Starej Pomarańczarni, Pomnik 
Chopina, Stadion Narodowy /wejście na taras z którego rozpościera się widok na 
trybuny/, Ogrody na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Nauki 
Kopernik - zwiedzanie, odkrywanie i edukacja poprzez doświadczenia /około 3 h/.  
/program i kalkulację możemy również przygotować pod indywidualne zamówienie i 
potrzeby grupy/

WARSZAWA/3DNI - wycieczka do Warszawy w trakcie której odwiedzimy najważniejsze 
obiekty miasta: Pałac Kultury i Nauki /z zewnątrz/, pomnik Powstania Warszawskiego - 
wejście do włazu kanałowego - główne miejsce ewakuacji, Cmentarz Powązkowski - Stare 
Powązki i Powązki Wojskowe /Szare Szeregi, Aleja Zasłużonych/, spacer przez Łazienki- 
Pałac na Wodzie/z zewnątrz/, Park, Teatr w Starej Pomarańczarni, Pomnik Chopina, ul. 
Wiejska - Sejm, Ambasady, Giełda Papierów Wartościowych, Grób Nieznanego Żołnierza, 
Wilanów - pałac i park /z zewnątrz/,  Zamek Królewski - /z zewnątrz/, przejście przez Stare 
Miasto Traktem Królewskim - Plac Zamkowy, Kolumna Zygmuntowska, Krakowskie 
Przedmieście, Plac Trzech Krzyży, Stare Miasto, Katedra, Główna Barykada), Pułapka 
„Czołg”, Rynek Starego Miasta, pomnik Syrenki warszawskiej, najwęższa uliczka, dzwon 
Kanonia, Kamieniczki, Barbakan, pomnik Małego Powstańca, Stadion Narodowy /wejście 
na taras z którego rozpościera się widok na trybuny, Ogrody na dachu Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik - zwiedzanie, edukacja poprzez 
doświadczenia /około 3 h/. 
/program i kalkulację możemy również przygotować pod indywidualne zamówienie i 
potrzeby grupy/

WROCŁAW/2DNI -  zwiedzanie najważniejszych obiektów miasta z przewodnikiem: 
zespół zabytków wrocławskiego rynku - ratusz, zabytkowe kamieniczki „Jaś” i „Małgosia”, 
Plac Solny, bazylika św. Elżbiety, gmach Uniwersytetu Wrocławskiego /z zewnątrz/, Wyspa 
Piaskowa - Most Tumski, Ostrów Tumski - w średniowieczu siedziba władz książęcych i 
biskupich: gotycka katedra z barokowymi kaplicami, szlak wrocławskich krasnali 
/wybrane krasnale, wyjście na multimedialny pokaz fontann. /jeżeli będą czynne/, 
przejazd koleją gondolową Polinka nad Odrą, Hala Ludowa o ciekawej konstrukcji, 
nakryta kopułą, jedną z największych tego typu w Europie.
/program i kalkulację możemy również przygotować pod indywidualne zamówienie i 
potrzeby grupy/

WROCŁAW/ DOLNY ŚLĄSK/ 3 DNI - zwiedzanie najważniejszych obiektów miasta z 
przewodnikiem: zespół zabytków wrocławskiego rynku - ratusz, zabytkowe kamieniczki 
„Jaś” i „Małgosia”, Plac Solny, bazylika św. Elżbiety, gmach Uniwersytetu Wrocławskiego /z 
zewnątrz/, Wyspa Piaskowa - Most Tumski, Ostrów Tumski - w średniowieczu siedziba 
władz książęcych i biskupich: gotycka katedra z barokowymi kaplicami, szlak 
wrocławskich krasnali /wybrane krasnale, wyjście na multimedialny pokaz fontann. /jeżeli 
będą czynne/, przejazd koleją gondolową Polinka nad Odrą, Hala Ludowa o ciekawej 
konstrukcji, nakryta kopułą, jedną z największych tego typu w Europie, zwiedzanie zamku 
w Brzegu.
/program i kalkulację możemy również przygotować pod indywidualne zamówienie i 
potrzeby grupy/



Dodatkowo płatne wg życzenia klienta:

5/KL

6/KL

27 zł

5 zł

8 zł

25zł
15 zł

10 zł

10 zł

15 zł

20 zł

15 zł

255 zł

385 zł
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1. Ogród Zoologiczny/ Afrykarium - wyprawa i odkrywanie największego Ogrodu 
z ogromną ilością gatunków zwierząt wraz z Afrykarium - unikatowym na skalę 
światową kompleksem przedstawiający różne ekosystemy związane ze 
środowiskiem wodnym Czarnego Kontynentu. Liczne akwaria i baseny posiadają 
zwierzęta zamieszkujące plaże i rafę koralową Morza Czerwonego, rzekę Nil, krainę 
Wielkich Rowów Afrykańskich, głębię Kanału Mozambickiego, plaże Wybrzeża 
Szkieletów i Dżunglę dorzecza Kongo.
2. Ogród Japoński - niezwykłe miejsce na relaks, Ogród stanowi unikatowy w 
Europie żywy fragment japońskiej kultury, Ogród to połączenie kilku typów 
ogrodów japońskich: publicznego, wodnego, związanego z ceremonią picia herbaty 
i kamienistej plaży.
3. Aula Leopoldina - reprezentacyjna, przepiękna aula w gmachu głównym 
Uniwersytetu Wrocławskiego.
4. Panorama Racławicka.
5. Humanitarium /Ogrody Doświadczeń - miejsce gdzie dzięki interaktywnej 
wystawie zgłębione zostaną tajniki nauk ścisłych, angażując w proces poznawczy 
wszystkie zmysły.
6. Muzeum Motoryzacji Topacz -  wyjątkową podróż do czasów, kiedy motoryzacja 
posiadała indywidualny i niepowtarzalny charakter, przeniesiemy się w odległy czas 
początków polskiej motoryzacji, pionierskich konstrukcji lat trzydziestych.
7. Pawilon Czterech Kopuł - Muzeum Narodowe we Wrocławiu jest właścicielem 
jednej z największych w kraju kolekcji polskiej sztuki współczesnej, której historia 
sięga lat sześćdziesiątych XX w. Liczy ona 20 tys. eksponatów, które reprezentują 
wszystkie dyscypliny działań artystycznych – malarstwo, rzeźbę, różne formy 
przestrzenne i instalacje, zapis video, gra�kę, fotogra�ę, dokumentację działań 
performatywnych.
8. Kolejkowo - największa makieta kolejowa w Polsce, podróż przez miniaturowy 
świat. Twórcy Kolejkowa stworzyli ogromną makietę, tętniącą życiem i 
przedstawiającą wspaniały Dolny Śląsk.
9.  Hydropolis /Centrum Nauki i Wiedzy o Wodzie - Hydropolis to miejsce, w 
którym różnorodne technologie multimedialne, interaktywne instalacje, wierne 
repliki i modele oraz bogate w informacje ekrany dotykowe służą jednemu 
celowi:ukazaniu wody z różnych, fascynujących perspektyw, ciekawe interaktywe 
miejsce. 
10. Sky Tower - punkt z fantastycznymi widokami.

PIENINY/2DNI - wycieczka w Pieniny, Szczawnica - spacer przez uzdrowisko, Wąwóz 
Homole: przejście szlakiem Wąwozem Homole przez Szałas Bukowinki do Jaworek, 
przejazd Pętlą Pienińską do Niedzicy, wyjście na wycieczkę do zamku niedzickiego – 
zwiedzanie z przewodnikiem, odkrywanie legend niedzickiego zamku, zapora - wejście 
na koronę zapory, obraz 3d Moc Żywiołów, gry i zabawy sportowe, ognisko połączone z 
pieczeniem kiełbasek. 

PIENINY/3 DNI - wycieczka w Pieniny połączona z odwiedzinami w Tłoczni Maurera 
/pokaz wyrobu naturalnych soków produkowanych w rodzinnym gospodarstwie, 
tłoczonych ze świeżych owoców połączony z degustacją. Szczawnica/ Wąwóz Homole: 
przejście szlakiem Wąwozem Homole przez Szałas Bukowinki do Jaworek, przejazd Pętlą 
Pienińską do Niedzicy, , wyjście na wycieczkę do zamku niedzickiego – zwiedzanie z 
przewodnikiem, odkrywanie legend niedzickiego zamku, zapora - wejście na koronę 
zapory, obraz 3d Moc Żywiołów, ruiny zamku Czorsztyn, kościółek w Dębnie, gry i 
zabawy sportowe, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 



7/KL

8/KL

9/KL

10/KL

11/KL

12/KR

13/KR

14/PR

275 zł

395 zł

420 zł

220 zł

240 zł

260 zł

420 zł

420 zł
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REGION ŚWIĘTOKRZYSKI/ 2DNI - przejazd w kierunku Gór Świętokrzyskich, Skansen 
wsi kieleckiej w Tokarni, ruiny zamku w Chęcinach, Jaskinia Raj, całodniowa wycieczka z 
przewodnikiem: św. Katarzyna, Gołoborza, wejście szlakiem na św. Krzyż - Klasztor Braci 
Oblatów, relikwie św. Krzyża, krypty, zejście Drogą Królewską do Nowej Słupi, gry i 
zabawy integracyjne, ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

REGION ŚWIĘTOKRZYSKI/ 3 DNI - przejazd w kierunku Gór Świętokrzyskich, Jędrzejów 
- zwiedzanie Muzeum Zegarów Skansen wsi kieleckiej w Tokarni, Ruiny zamku w 
Chęcinach, Jaskinia Raj, całodniowa wycieczka z przewodnikiem: św. Katarzyna, 
Gołoborza, wejście szlakiem na św. Krzyż - Klasztor Braci Oblatów, relikwie św. Krzyża, 
krypty, zejście Drogą Królewską do Nowej Słupi, gry i zabawy integracyjne, ognisko z 
pieczeniem kiełbasek. 

KOTLINA KŁODZKA/3 DNI - Przejazd do Złotego Stoku - zabytkowa Kopalnię Złota i 
Arsenu, wodospad, przejazd zabytkową kopalnianą kolejką, Kłodzko - Twierdzę Kłodzko 
(część górna wraz z podziemnymi labiryntami), Czermna - Kaplica Czaszek, rezerwat 
Błędne Skały /skalne miasto/, wejście na Szczeliniec Wielki, Wambierzyce, w której 
zobaczymy zachwycającą Bazylikę Matki Bożej Wambierzyckiej, ruchoma szopka, 
Międzygórze - Wodospad Wilczki, Ogród Bajek. 

RABKA/2DNI - zwiedzanie skansenu kolejowego w Chabówce, Muzeum Zbójników i 
Górali /interaktywne zwiedzanie, wizyta i zajęcia w pracowni garncarskiej, wejście na 
Maciejową z przewodnikiem, tężnia solankowa, pomnik św. Mikołaja, gry i zabawy w 
Parku Zdrojowym, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

KRYNICA/2 DNI -  wycieczka do Miasteczka Galicyjskiego - zobaczymy żywy wycinek 
dawnej Galicji, poczujemy klimat tamtych czasów, zwiedzanie Sądeckiego Parku 
Etnogra�cznego, Pasieka Barć - zwiedzanie pasieki, wjazd koleją szynową na Górę 
Parkową, zejście alejkami do stacji dolnej kolejki, pijalnia wód, warsztaty leśne i spacer 
ścieżką leśną, gry i zabawy integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

SANDOMIERZ/ 2 DNI - Przejazd do Baranowa Sandomierskiego - zwiedzanie zamku 
renesansowego, Sandomierz - zwiedzanie miasta z przewodnikiem lokalnym: rynek, 
ratusz, podziemna trasa turystyczna, wąwóz Królowej Jadwigi, Dom Długosza, Ujazd - 
ruiny zamku, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

SANDOMIERZ/KAZIMIERZ/CZARNOLAS/ 3DNI -  przejazd do Baranowa Sandomier-
skiego - zwiedzanie zamku renesansowego, Sandomierz - zwiedzanie miasta z 
przewodnikiem lokalnym: rynek, ratusz, podziemna trasa turystyczna, wąwóz Królowej 
Jadwigi, Dom Długosza, ruiny zamku renesansowego w Janowcu, Puławy- spacer przez 
Park, Kazimierz Dolny - zwiedzanie miasta z przewodnikiem- rynek, renesansowe 
kamieniczki, Wzgórze Trzech Krzyży, wzgórze zamkowe, Czarnolas – Muzeum Jana 
Kochanowskiego, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

SZLAK RENESANSU/3 DNI - Baranów Sandomierski - zamek renesansowy, Sandomierz 
- zwiedzamy: Ratusz, zabytkowe kamienice, Pałac Biskupi, Kolegium Jezuitów, Brama 
Opatowska, Podziemna Trasa Turystyczna, Góry Pieprzowe – rezerwat, unikatowa fauna 
i �ora, Kazimierz Dolny – późnorenesansowe kamienice /Kamienice Mikołaja i 
Krzysztofa Przybyłów, Muzeum Sztuki Złotniczej, Kościół farny, Ruiny zamku, Kozłówka 
– Muzeum Zamoyskich zwiedzamy: Zespół pałacowo-parkowy – powozownia, Pałac, 
Kaplica, Muzeum Sztuki Socrealizmu, Lublin – zwiedzanie miasta z wyszczególnieniem 
zabytków w stylu renesansu. Renesansowe kamienice, Kościół Dominikanów, Kościół 
Św. Wojciecha, Zamość – renesansowe kamienice, Muzeum Zamoyskich, Katedra Św. 
Tomasza, Ratusz, Układ urbanistyczny miasta. 



15/KL

16/KL

17/KL

18/KL

19/KL

20/KL

21/KL

420 zł

420 zł

240 zł

240 zł

225 zł

240 zł

250 zł
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SZLAK PIASTOWKI/3 DNI - Przejazd do Kruszwicy/ zwiedzanie z przewodnikiem 
miasta:  Kolegiata romańska, ruiny późnogotyckiego zamku z pozostałą Mysią Wieżą, 
basztą o wysokości 32 m, z której rozpościera się piękny widok na miasto i jezioro 
Gopło, Stare Miasto wraz z rynkiem i zabytkowymi kamienicami , Zwiedzanie 
Biskupina: rezerwat archeologiczny – pierwsza polska drewniana osada, Zwiedzanie z 
przewodnikiem Gniezna: Muzeum Początków Państwa Polskiego, Katedra 
Gnieźnieńska wraz z Wzgórzem Lecha, Drzwi Gnieźnieńskie, Grobowiec św. Wojciecha, 
Pomniki Bolesława Chrobrego i Mieszka I, św. Wojciecha Zwiedzanie Ostrowa 
Lednickiego: Muzeum Pierwszych Piastów, Wczesnohistoryczne grodzisko na Jeziorze 
Lednickim. 

BIESZCZADY/ 3DNI - Przejazd do Łańcuta - zwiedzanie Zamku Lubomirskich i 
Potockich, Palmiarnia, Park i Powozownia
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, gdzie na terenie prawie 40 hektarowego 
parku zgromadzono ponad 100 przykładów zabudowań, Solina, zapora, Polańczyk, 
wycieczka jednym ze szlaków turystycznych Bieszczad Połoniną Caryńską lub 
Wetlińską, gry i zabawy integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

GÓRNY ŚLĄSK/2DNI – Przejazd do Tarnowskich Gór – Kopalnia Rud Srebronośnych, 
przejście korytarzami kopalni oraz przepłynięcie łodziami pod ziemią, Muzeum 
Górnictwa Kruszcowego, Skansen Maszyn Parowych, Sztolnia Czarnego Pstrąga, 
ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek, Chorzów - Ogród Zoologiczny wraz z 
parkiem Kultury i Wypoczynku, Planetarium i Obserwatorium. 

PĘTLA BESKIDZKA/2DNI - Przejazd do Międzybrodzia, wjazd kolejką szynową na 
Górę Żar - podziwianie widoków, zejście szlakiem do dolnej stacji kolejki, przejazd 
przez Żywiec do Węgierskiej Górki, spacer ścieżką przyrodniczą, Koniaków - prelekcja 
na temat koronczarstwa, Istebna - Chata Kawuloka - tradycyjną góralską izbę, Wisła - 
Muzeum Adama Małysza z niezliczoną ilością trofeów, nart kombinezonów i sprzętów. 
Można też zaplanować tę wycieczkę w opcji 3 dniowej z dodatkowymi atrakcjami 
Ustroń  - Leśny Park Niespodzianek oraz przejazd Ciuchcią do źródeł Wisełki. 

BESKID ŻYWIECKI/2DNI - Przejazd do Bielska Białej, wjazd koleją gondolową na 
Szyndzielnię, przejście do schroniska na Klimczoku, zejście szlakiem, wizyta w 
Automobilklubie /ekspozycja starych samochodów/, przejazd do Węgierskiej Górki, 
zwiedzanie fortów, gry i zabawy integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem 
kiełbasek lub wymiennie dyskoteka, wycieczka ścieżką przyrodniczą oraz wizyta w 
Nadleśnictwie. 

TATRY/2DNI - Przejazd do Zakopanego, wjazd koleją szynową na Gubałówkę, 
przejście grzbietem z pięknym widokiem na Tatry, zejście szlakiem do dolnej stacji 
kolejki, Cmentarz Zasłużonych na Pękowym Brzysku, Wielka Krokiew – Skocznia, 
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, Murzasichle - Izba Regionalna, 
gdzie poznamy wspaniałą góralską muzykę, gwarę i poczujemy niepowtarzalny 
góralski klimat, gry i zabawy integracyjne, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek.  

SZLAK ORLICH GNIAZD/2DNI - przejazd przez Klucze - Pustynia Błędowska, 
Ogrodzieniec – ruiny zamku, jednego z największych ruin zamkowych w Polsce, Park 
Miniatur Zamków Jurajskich, Góra Birów - średniowieczna osada wraz z wykopaliskami 
archeologicznymi, Częstochowa - Planetarium Kino Sferyczne, Klasztor na Jasnej 
Górze, Olsztyn – ruiny zamku, Mirów i Bobolice – dwa zamki, ognisko połączone z 
pieczeniem kiełbasek. 
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Biuro Podróży Obieżyświat jest Organizatorem wycieczek zagranicznych dla dzieci i młodzieży. 

Szczegółowe programy wycieczek kilkudniowych zagranicznych wraz z cenami przesyłamy po otrzymaniu od 
Państwa zapytania pod konkretną grupę. 

Prosimy o kontakt z naszym biurem telefonicznie lub mailowo: krk@obiezyswiat.net  lub 12 656 61 24

Kierunki, kraje do jakich organizujemy wyjazdy z powodzeniem od lat: 

- AUSTRIA/ WIEDEŃ/ opcja 2 i 3 dniowe zwiedzanie 
- AUSTRIA/ WIEDEŃ/ SALZBURG/LODOWIEC - program łączony stolica Austrii i pobyt na Lodowcu
- CZECHY / PRAGA/ opcja 2 i 3 dniowe zwiedzanie
- CZECHY/ SKALNE MIASTO/PARK SAFARI/ MORAWSKI KRAS/opcja 3 i 4 dniowe programy
- KOTLINA KŁODZKA z jednodniowym pobytem w Pradze /opcja 3 i 4 dniowe
- SŁOWACJA/ opcja 2 i 3 dniowe w połączeniu z pobytem w Tatralandii
- TRZY STOLICE/ BRATYSŁAWA, WIEDEŃ, PRAGA/4 dni
- DWIE STOLICE/ WIEDEŃ, BUDAPESZT/ 3 dni
- NIEMCY/BERLIN/ TROPIKALNA WYSPA 3 dniowe zwiedzanie połączone z rekreacją w Tropikach
- NIEMCY/BERLIN, DREZNO, POCZDAM / 3 dni
- NIEMCY / DREZNO, MIŚNIA, SZWAJCARIA SAKSOŃSKA/ 4 dni
- NIEMCY/ BAWARIA, MONACHIUM, LEGOLAND/ 5 dni
- WĘGRY/ BUDAPESZT /2 dni 
- UKRAINA/ LWÓW/ 3 dni
- LITWA/ WILNO, KOWNO, TROKI/ 5 dni 
- FRANCJA / PARYŻ/ EURODISNEYLAND/ 6 dni
- WŁOCHY/ WENECJA, PADWA, WERONA, JEZ. GARDA/ 5 dni
- WŁOCHY/ OBJAZDOWA/ 6 dni
- WŁOCHY/ RIMINI/8 dni /w formie zielonej szkoły/
- ANGLIA/ LONDYN 5 dni

Biuro Podróży Obieżyświat od samego początku swojej działalności jest również Organizatorem wyjazdów dla 
dzieci i młodzieży w ramach zielonych i białych szkół. Pobyty organizujemy w górach oraz nad morzem. 

Polecane miejscowości góry: Węgierska Górka, Wisła, Szczyrk, Tatry/Murzasichle, Biały Dunajec, Czarny Dunajec, 
Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Rabka, Krynica, Niedzica, Szczawnica, Zawoja, Muszyna, Piwniczna, Rytro. 
Zielone szkoły w górach to pobyty 5- cio dniowe z 4 noclegami. Jest możliwość wydłużenia lub skrócenia 
pobytu wg życzenia klienta.

Polecane miejscowości nad morzem: Sianożęty, Łeba, Jastrzębia Góra, Darłówko, Władysławowo i wiele innych. 
Zielone szkoły nad morzem to pobyty 7 do 10 dniowe lub ilość dni wg życzenia klienta.

Szczegółowe propozycje zielonych szkół wraz z cenami przesyłamy po otrzymaniu od Państwa zapytania.

Prosimy o kontakt z naszym biurem telefonicznie lub mailowo: krk@obiezyswiat.net  lub 12 656 61 24

Zapraszamy!



WYCIECZKI 
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PROPOZYCJE WYCIECZEK DLA KADRY NAUCZYCIELSKIEJ:

1. ODKRYWAMY PODZIEMNE SZLAKI – wycieczka całodniowa na Śląsk do miejscowości Tarnowskie Góry, 
wyprawa do Sztolni Czarnego Pstrąga – dojście do szybu, zejście pod ziemię, wejście do łodzi i przepłynięcie 
łodziami pod ziemią, przejazd i zwiedzanie Kopalni Rud Srebrnonośnych – przejście korytarzami kopalni oraz 
również krótkie przepłynięcie, Muzeum Górnictwa Kruszcowego /przy kopalni/, skansen Maszyn Parowych 
/przy kopalni/, Odwiedzimy jedyne w swoim rodzaju Muzeum PRL-u z wyjątkową kolekcją starych 
samochodów, pomników, plakatów – Kapsuła Czasu. Przy tym programie możemy zorganizować posiłek 
w centrum Tarnowskich Gór lub na trasie w karczmach.

2. ODWIEDZAMY PERŁĘ GÓRNEGO ŚLĄSKA – wycieczka całodniowa na Śląsk do Pszczyny – wizyta
i zwiedzanie Pałacu Książąt Pszczyńskich uznawanego za jeden z najpiękniejszych kompleksów 
pałacowoparkowych w Polsce z kolekcją myśliwskich trofeów, spacer przez zabytkowy park pszczyński 
otaczający pałac, odwiedziny w Zagrodzie Żubrów połączone z obserwacją tych sympatycznych stworzeń, 
Przejazd do Tyskiego Browaru Książęcego – wyjątkowe i niezapomniane zwiedzanie Tyskiego Browarium 
Książęcego /perły architektury i jednocześnie nowoczesnego zakładu/ w tym kolekcji piwnych eksponatów, 
seans w kinie 3D oraz korzystanie z multimedialnych atrakcji, degustacja piwa Tyskie w pubie. Przy tym 
programie możemy zorganizować posiłek na terenie Browarów Tyskich lub w przepięknym Pałacyku 
Myśliwskim w Promnicach, kawkę można też wypić w Wodnej Wieży – restauracji na poziomie 40 metrów 
z widokiem na Pszczynę.

3. ŻYWIECKIE KLIMATY – wycieczka całodniowa w rejon Beskidu Żywieckiego, wjazd koleją szynową 
na Górę Żar – przepiękne widoki, zejście szlakiem lub zjazd koleją do dolnej stacji. Zwiedzanie Muzeum 
Browaru /interaktywne, nietypowe/ położonego na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego 
połączone z degustacją piwa Żywiec, możemy odwiedzić Chatę Kawuloka – wyjątkowa postać tego regionu, 
śpiewa i gra – klimaty góralskie, Koniakowskie Koronki. Przy tym programie możemy zorganizować posiłek 
w Browarach Żywieckich lub na trasie w zaprzyjaźnionych chatach np. w Koniakowie.

4. BIZONLANDIA – wycieczka całodniowa do Kurozwęk połączona ze zwiedzaniem ciekawego Pałacu, Safari 
Bizon – przejazd wozami wśród bizonów, sympatycznych stworzeń, Ćmielów – wizyta w Żywym Muzeum 
Porcelany połączona z obserwacją, jak na żywo ręcznie powstaje porcelana /w Żywym Muzeum Porcelany 
będziemy mieli możliwość zapoznać się z procesem produkcji porcelany od projektu po gotowy wyrób, 
obejrzeć �lm w 22 metrowym, starym, oryginalnym piecu, obejrzeć współczesną kolekcję ćmielowskiej 
porcelany oraz zobaczyć wiele innych atrakcji, poczuć i zrozumieć, jak powstają porcelanowe dzieła sztuki. 
Grupa weźmie udział udział w warsztatach przygotowanych specjalnie pod tematykę i miejsce. Przy tym 
programie możemy zorganizować posiłek przy Pałacu w Kurozwękach lub na trasie przejazdu. 

5. MINIONA EPOKA – wycieczka całodniowa na Śląsk – zwiedzanie wyjątkowego, nietypowego Muzeum 
Minionej Epoki PRL-u z wyjątkową kolekcją starych samochodów, pomników, plakatów – Kapsuła Czasu, �lm 
w kinie z epoki, Kopalnia Guido – podziemne odkrywanie. Przy tym programie możliwość posiłku z menu 
śląskiego w karczmie lub restauracji po trasie przejazdu.

6. HUTA SZKŁA W ZAWIERCIU, RUINY ZAMKU W SIEWIERZU – wycieczka do zakładu produkcyjnego: 
przyjrzenie się produkcji wyrobów kryształowych, procesy powstania od przygotowania produktów poprzez 
formowanie aż do zdobienia, obserwowanie pracy hutników, odwiedzimy obszary mieszanie i dozowanie 
surowców, formowanie wyrobów, zdobienie, grawerowanie, pakowanie, muzeum szklarstwa. Przy tym 
programie jest możliwość zorganizowania posiłku w zaprzyjaźnionych obiektach gastronomicznych.

Biuro Podróży jest Organizatorem również wyjazdów dla Kadry Nauczycielskiej na wycieczki kilkudniowe 
krajowe oraz zagraniczne, a także imprezy integracyjne, survivalowe. 
Kalkulacje cenowe oraz programy przygotowujemy na indywidualne zapytanie w zależności od potrzeb 
i oczekiwań grupy.
Zapraszamy serdecznie!
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Biuro Podróży Obieżyświat zaprasza do wynajmu busa z kierowcą:
8 osób + kierowca 

Bus Renault, rok produkcji 2017

Zapraszamy do Wynajmu busa na wycieczki po kraju i za granicę, wystawy, targi, 
konferencje, koncerty, transfery lotniskowe /Balice, Chopina/, przejazdy wahadłowe, 
wyjazdy na narty, przewozy pracowników, wesela i wszelkie inne opcje przejazdowe.

Po wyciągnięciu siedzeń jest możliwość przewiezienia większych gabarytowo 
sprzętów. /konferencje, wystawy/

Zapraszamy do współpracy: 

Biuro Podróży Obieżyświat

12 656 61 24, krk@obiezyswiat.net
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ZASADY ZAMAWIANIA  I REZERWACJA IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WYCIECZKI JEDNODNIOWE/ MAGICZNY DOMEK/ WARSZTATY

1. Szkoła lub Instytucja wysyła pocztą elektroniczną Formularz – zgłoszenie chęci uczestnictwa 
w imprezach organizowanych przez nasze Biuro – formularz opracowany przez biuro i dostępny w katalogu, 
na stronie internetowej: www.obiezyswiat.net, www.magicznydomek.net oraz w siedzibie biura przy 
ul. Masarskiej 9/98 w Krakowie. 
2. Formularz należy wysłać po uprzednim ustaleniu terminu telefonicznie z biurem: 12 656 61 24.

4. Na formularzu prosimy wypełnić dokładnie nazwę szkoły wraz z adresem, nazwisko nauczyciela 
odpowiadającego za organizację, dokładną nazwę imprezy, termin i liczba uczniów, plus opieka oraz 
dodatkowe życzenia i prośby.
5. Formularz należy podbić pieczątką szkoły, podpisać i dostarczyć do biura – pocztą elektroniczną lub osobiście.
6. Po otrzymaniu potwierdzenia realizacji imprezy należy do 7 dni roboczych wpłacić zaliczkę w siedzibie 
biura osobiście lub przelewem bankowym zgodnie z wytycznymi podanymi na potwierdzeniu otrzymanym 
z biura. 
7. Brak wpłaty zaliczki powoduje automatyczne rozwiązanie wcześniejszych ustaleń.

WYCIECZKI KILKUDNIOWE/ KRAJOWE, ZAGRANICZNE, ZIELONE SZKOŁY

1. Szkoła lub Instytucja wysyła pocztą elektroniczna Formularz –zgłoszenie, rezerwację 
przedwstępną, chęci uczestnictwa w wycieczce organizowanej przez nasze Biuro – formularz opracowany 
przez biuro i dostępny w katalogu, na stronie internetowej www.obiezyswiat.net oraz w siedzibie biura przy 
ul. Masarskiej 9/98 w Krakowie.
2. Na formularzu prosimy wypełnić dokładnie nazwę szkoły wraz z adresem, nazwisko nauczyciela 
odpowiadającego za organizację, dokładną nazwę imprezy, termin i liczba uczniów, plus opieka oraz 
dodatkowe życzenia i prośby.
3. Formularz należy podbić pieczątką szkoły, podpisać i przesłać do biura – pocztą elektroniczną lub osobiście.
4. Biuro po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego przygotowuje dla Państwa umowę wraz z warunkami 
uczestnictwa oraz programem imprezy, którą należy wypełnić i podpisać oraz dostarczyć do siedziby biura 
lub przesłać pocztą. 
5. Przy podpisaniu umowy należy dokonać wpłaty zaliczki po 100 zł od każdego uczestnika, jeżeli umowa 
została przesłana pocztą, zaliczkę należy wpłacić na konto biura PKO BP 90102029060000110200164293. 
6. Jeżeli pomimo przesłania formularza – umowa nie zostanie podpisana i podbita przez szkołę oraz nie 
zostanie wpłacona zaliczka, rezerwacja przedwstępna zostaje anulowana.
7. Pozostałą wpłatę do 100% ceny imprezy należy wpłacić najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy 
gotówką w siedzibie biura lub na konto biura /patrz wyżej podane/. Biuro dopuszcza możliwość odstępstw 
od tej zasady, jednak takie uzgodnienia muszą zostać zawarte w umowie. 
8. Formularz-zgłoszenie wraz z umową, warunkami uczestnictwa oraz programem stanowią integralną 
całość.

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży Obieżyświat

ZASADY OGÓLNE 

1.Niniejsze Warunki Uczestnictwa stanowi integralna część umowy wraz z programem imprezy i określają 
zasady udziału Klienta w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży Obieżyświat. Klient podpisując 
umowę jest zobowiązany zapoznać się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa oraz potwierdzi 
własnoręcznym podpisem ich akceptację. 
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Organizatorów i Pośredników Turystycznych nr D/26/99/2/2004 i jest Organizatorem turystyki w rozumieniu 
ustawy o usługach turystycznych, tzn. przedsiębiorcą organizującym imprezę turystyczną. 
3. Stronami umowy o imprezę turystyczną są Uczestnik lub osoba, która zawarła umowę na rzecz Uczestnika 
(Klienta) oraz Organizator. 

ZAWARCIE UMOWY 

1. Podpisanie Umowy następuje po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą Biura, Warunkami Uczestnictwa oraz 
ceną. 
2. Warunki wraz z ofertą /programem/ imprezy i Umową stanowią integralną całość. 
3. Klient podpisując umowę z Organizatorem potwierdza, że zapoznał się i akceptuje niniejsze Warunki 
Uczestnictwa. 
4. Klient podpisując umowę oświadcza, że w oparciu o przedstawione oferty zapoznał się z pełnym zakresem 
świadczeń, programem i ceną imprezy. 
5. Umowę podpisuje osobiście każdy uczestnik, a za osobę niepełnoletnią jej prawny opiekun. Zamówienia 
grupowe podpisują upoważnieni do tego pełnomocnicy, przedstawiciele ustawowi – Dyrektorzy lub 
Nauczyciele Szkoły lub Instytucji, która organizuje wyjazd. 
6. Uczestnik deklaruje, że jego stan zdrowia lub osoby w imieniu, której działa pozwala na wzięcie udziału 
w imprezie będącej przedmiotem umowy. 
7. Zawarcie umowy następuje w momencie jej podpisania przez Uczestnika i wpłacenie zaliczki. Umowa 

8. Umowa zawiera dokładne dane dotyczące imprezy, terminu, miejsca, trasy, rodzaju zakwaterowania, 
wyżywienia, środka transportu, cen oraz godzin i miejsc planowanego wyjazdu i powrotu. 
9. Umowa w przypadku rezerwacji grupowych powinna by podbita pieczątką Instytucji oraz podpisana. 
10. Przy podpisaniu Umowy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania terminów i wysokości wpłat 
za Imprez zgodnie z podpisaną umową. 
11. Podpisanie umowy o imprezę turystyczną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody w rozumieniu ustawy 
z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie danych 
osobowych niezbędnych do realizacji niniejszej umowy. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Przy podpisaniu umowy należy dokonać wpłaty zaliczki po 10–30% przy imprezach jednodniowych, 
po 5 zł za warsztaty, 50 zł od grupy przy wycieczkach po Krakowie oraz 100 zł od każdego uczestnika przy 
wyjazdach kilkudniowych. Jeżeli umowa została podpisana, zaliczkę należy wpłacić na konto biura PKO BP 
9010202906000011020016429. Kwota zaliczki może by ustalona indywidualnie, jednak ten fakt musi być 
zaznaczony w umowie. 
2. Pozostałą wpłatę, do 100% ceny imprezy przy wycieczkach jednodniowych, gotówką w dniu wyjazdu 
pilotowi grupya a przy wyjazdach kilkudniowych, należy wpłacić, najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem 
imprezy, gotówką w siedzibie biura lub na konto biura /patrz wyżej podane/. Biuro dopuszcza możliwość 
odstępstw od tej zasady, jednak uzgodnienia takie muszą zostać ustalone z Uczestnikiem i zawarte 
w umowie. 
3. W przypadku zakupu imprezy kilkudniowej w terminie krótszym niż 15 dni Uczestnik zobowiązany jest 
do wpłaty całej należności w momencie podpisania umowy. Ceny usług i świadczeń zawieraj podatek 
od towarów i usług. 
4. Cena ustalona w umowie nie może by podwyższona, chyba, że Organizator udokumentuje wpływ 
podwyższenia ceny przy następujących okolicznościach: wzrost kosztów transportu /ceny paliw/, wzrost 
opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych, wzrost kursów walut. 
Podwyższenie ceny Organizator turystki udokumentuje potwierdzając zdarzenia. 
5. W okresie 14 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może by podwyższona. 
6. Przy wyjazdach grupowych ceny skalkulowane są zgodnie z obowiązującym katalogiem biura, jeżeli liczba 
uczestników jest mniejsza niż przewiduje kalkulacja biuro przygotowuje odrębną kalkulacje zgodnie 
z życzeniem Uczestnika. 
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7. Na wycieczki jednodniowe obowiązuje wpłata zaliczki po 15 zł od każdego uczestnika. W nietypowych 
przypadkach jest konieczność wpłacenia większej kwoty zaliczki od każdego uczestnika. Pozostała kwota 
płatna gotówką w dniu wyjazdu pilotowi grupy. Płatność za liczbę osób zgodną z kalkulacją imprezy, która 
przewiduje minimum 40 uczniów płacących i 4 osoby opieki bezpłatnie. Jeżeli została przygotowana 
specjalna kalkulacja w związku z mniejszą lub większą liczb uczestników należy zapłacić za wszystkich 
uczestników zgodnie z przewidzianą kalkulacją. Jeżeli uczestnik nie przybył na miejsce zbiórki należy 
zapłacić za wszystkich zgodnie z kalkulacją, a do 7 dni po zakończeniu imprezy można zgłosić się po zwrot, 
jedynie za niewykorzystane bilety wstępu w siedzibie biura. Pozostałe koszty tzw. wspólne – pilot, transport, 
przewodnicy, organizacja ognisk, posiłków itp., stanowią kalkulację na całą grupę w związku, z czym zwrot 
jest tylko za bilety wstępu. W przypadku imprez, które realizowane są bez żadnych biletów wstępów nie ma 
zwrotu. Koszty poniesione przed realizacją imprezy, a związane z przygotowaniem wycieczki 
i niewykorzystane przez nieobecnego uczestnika nie podlegaj zwrotowi, np. posiłki w gospodarstwach – 
naleśniki, ciasto na pieczenie chleba itp. Jeżeli płatność nie zostanie uregulowana zgodnie z potwierdzeniem 
i ustaleniami w biurze wycieczka może nie zostać zrealizowana, a koszty realizacji rozpoczętej już imprezy 
(dojazd autokaru pod szkołę, pilota, koszty pośrednie biura) uregulować należy do 7 dni od daty 
planowanego wyjazdu. W momencie braku wpłaty zaliczki, biuro automatycznie anuluje zgłoszenie 
wycieczki. Zaliczka za osoby nieobecne jest bezzwrotna. Jeżeli grupa całkowicie zrezygnuje z imprezy 
zaliczka przepada. 
8. Biuro zobowiązuje się do podstawienia sprawnych technicznie autokarów, posiadających wszystkie 
aktualne badania i przeglądy techniczne oraz dokumentację. W razie awarii autokaru Biuro zobowiązuje się 
do podstawienia autokaru zastępczego. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia związane 
z wystąpieniem siły wyższej. /dotyczy przejazdu autokarami/
Koszty związane z ewentualnymi dodatkowymi dojazdami nieprzewidzianymi w kalkulacji, a związanych
z kontrolą autokaru pokrywa Klient. Klient musi liczyć się z faktem, iż w takim przypadki niektóre punkty 

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W IMPREZIE 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Rezygnacja z imprezy wymaga 
pisemnego oświadczenia. 
2. Uczestnik może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie 
turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenia usług turystycznych uprawnienia, 
jeżeli jednoczenie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Uczestnik przenoszący 
na inną osobę warunki udziału w imprezie powinien dokonać zmiany i powiadomić Organizatora najpóźniej 
na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy.
3. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec organizatora turystyki, jeżeli Klient 
zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem imprezy w terminie nie powodującym poniesienia kosztów dla 
Organizatora, czyli do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Uczestnika odstępnym za poniesione koszty realizacji 
/kilkudniowej/w następującej wysokości: 
- 10% ceny imprezy przy rezygnacji do 45 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy,
- 25% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 44-30 dni,
- 50% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 29-14 dni,
- 80% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 13-8 dni przed rozpoczęciem imprezy,
- 90% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 7-0 dni przed rozpoczęciem imprezy.
5. Organizator może pomniejszyć wyżej wymienionej opłaty, jeśli uzasadnienie rezygnacji Klienta 
spowodowane będzie udokumentowaną chorobą, a zaświadczenie lekarskie zostanie dostarczone 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia imprezy. Nie brane pod uwagę będą zwolnienia dostarczane po terminie 
rozpoczęcia imprezy. /Nie dotyczy wycieczek jednodniowych./ Jednak każda sprawa będzie rozpatrywana 
indywidualnie. 
6. Rezygnacja z wycieczki jednodniowej – tylko i wyłącznie w przypadku złych warunków pogodowych 
wycieczka jednodniowa może zostać odwołana najpóźniej na JEDEN DZIEŃ przed rozpoczęciem imprezy 
w formie pisemnej oraz informacji telefonicznej. Zaliczka w takiej sytuacji może zostać przekazana na poczet 
innego terminu realizacji imprezy, ale tylko i wyłącznie przy złej pogodzie. Jeżeli uczestnik chce całkowicie 
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zrezygnować z imprezy, zaliczka przepada na poczet kosztów rezerwacyjnych. Jeżeli autokar wyjechał na 
miejsce zbiórki, a Uczestnicy chcą zrezygnować /pogoda/, Organizator przedstawia rzeczywiste koszty, jakie 
zostały zapłacone w związku z rozpoczęciem realizacji imprezy i Uczestnik koszty takie jest zobowiązany 
pokryć. Organizator informuje Uczestnika o możliwości realizacji innego programu w tej samej cenie, gdzie 
pogoda nie będzie przeszkodą, w miarę możliwości organizacyjnych. Przy decyzji przyjęcia nowego 
programu Uczestnik płaci należność zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

1. Uczestnik ma prawo do świadczeń zgodnych z umowa i ofertą Biura. 
2. Biuro Podróży Obieżyświat nie dokonuje zwrotu należności, które nie zostały w pełni wykorzystane przez 
Uczestnika, tj. skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości świadczenia. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za zmian programu imprezy na życzenie Klienta. 
3. Od momentu rozpoczęcia imprezy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek pracowników 
biura dotyczących realizacji imprezy – pilot, przewodnik, kierownik, wychowawca. 
4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów /celnych, dewizowych/ 
obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych i docelowych oraz powinien posiadać dokumenty 
upoważniające przekroczenie granicy. 
5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych i przepisów pożarowych 
w miejscu zakwaterowania i w trakcie podróży. 

którymi sprawuje opiekę. Pokrycie kosztów następuje w trakcie trwania imprezy oraz miejscu jej powstania. 
Jeżeli koszty zostaną dopiero wycenione – po przedstawieniu faktury za poniesione straty. Uczestnik ponosi 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone w miejscu zakwaterowania, transportu oraz w miejscach gdzie 
impreza jest realizowana zgodnie z programem. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność 
spoczywa na osobach sprawujących opiekę zgodnie z umową (Nauczyciele z ramienia szkoły).
7. Organizator ma prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy, jeżeli Uczestnik lub jego zachowanie 
utrudnia realizację imprezy lub zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników. 
Koszty w tej sytuacji pokrywa Uczestnik lub prawny opiekun, przy grupie. 
8. Przy wyjazdach organizowanych dla szkół za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów odpowiada nauczyciel 
wyznaczony z ramienia szkoły reprezentujący grupę. 
9. Nauczyciele w imieniu rodziców lub opiekunowie zainteresowani wystawieniem faktur indywidualnych, 
np. na rodzica do zakładu pracy lub kuratorium itp., powinni zgłosić ten fakt przed rozpoczęciem imprezy 
i dostarczyć do siedziby Organizatora list z namiarami, na kogo ma być faktura indywidualna wystawiona. 
Niedostarczenie takiej listy powoduje wystawienie przez Organizatora faktur zbiorczych na szkołę lub 
instytucję, która zamawiała imprezę do 7 dni po zaskoczeniu imprezy. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

1. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie 
usług turystycznych, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane: działaniem lub 
zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nie uczestniczących w realizacji imprezy, 
jeżeli tych działań i zaniechania nie można było przewidzieć ani uniknąć oraz siłą wyższą. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe składniki bagażu: pieniądze, dokumenty, sprzęt 
elektroniczny. Uczestnik imprezy ma obowiązek czuwania nad tymi składnikami bagażu. 
3. W przypadku dokonania przez Organizatora zmian w istotnych warunkach umowy Organizator 
zawiadamia Uczestnika o tym fakcie pisemnie lub w inny skuteczny sposób. Uczestnik ma prawo przyjąć 
proponowaną zmianę lub odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów odstępnego. Uczestnik winien 
zawiadomić pisemnie Organizatora o swojej decyzji w terminie do 3 dni od daty otrzymania informacji 
o zmianach. W przypadku, jeżeli Uczestnik w przewidzianym terminie nie poinformuje pisemnie 
Organizatora o rezygnacji, przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmiany. Za datę otrzymania informacji, 
przyjmuje się datę wpływu oświadczenia do siedziby Organizatora. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w terminie 7 dni przed jej rozpoczęciem 
z przyczyn, niezależnych od niego (siła wyższa). 
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5. W przypadku anulacji imprezy lub rezygnacji Uczestnika z powodu zmiany istotnych postanowień umowy 
Uczestnik ma prawo do skorzystania z zastępczej imprezy turystycznej zaproponowanej przez Organizatora 
lub otrzymania pełnego zwrotu wpłat wniesionych na poczet imprezy (bez odsetek). Jeżeli impreza 
zastępcza ma niszy standard, a Uczestnik wyraża na to zgodę Organizator wypłaca różnicę ceny tej imprezy. 
6. Biuro zobowiązuje się do podstawienia sprawnych technicznie autokarów, posiadających wszystkie 
aktualne badania i przeglądy techniczne oraz dokumentację. W razie awarii autokaru Biuro zobowiązuje się 
do podstawienia autokaru zastępczego. 

UBEZPIECZENIA

1. Ogólne warunki ubezpieczenia udostępnione są każdemu Uczestnikowi przed podpisaniem umowy, 
z którymi Uczestnik ma obowiązek zapozna się. 
2. Każdy Uczestnik może wykupić dodatkowo polisy ubezpieczeniowe. O wszelkich możliwych 
ubezpieczeniach można zapoznać się i wykupić w siedzibie biura. Uczestnik ma prawo do indywidualnego 
zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji i przerwania udziału w imprezie turystycznej. 
Ubezpieczenie takie nie jest zawarte w cenie imprezy turystycznej. 
3. Uczestnicy imprez typu wycieczki jednodniowe oraz typu zielone szkoły nie podlegaj dodatkowemu 
ubezpieczeniu. Uczestnik może wykupić dodatkowe ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków na wycieczkę jednodniową oraz zieloną szkołę, o dodatkowym ubezpieczeniu stanowią warunki 
uczestnictwa. 
4. Na mocy zawartych pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i BIUREM PODRÓŻY umów generalnych każdy 
uczestnik imprezy turystycznej BIURA PODRÓŻY zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie 
z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże na 

Posiadanie chorób przewlekłych i nowotworowych wymaga doubezpieczenia. W przypadku wyjazdów 
krajowych: Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

Czy klient chce wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy ? Tak/NIE 

1. „Niżej podpisany/na deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję 
płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa/ umowy zgłoszenia udziału 
w imprezie turystycznej otrzymałem/am następujące OWU: Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNAL 
BEZPIECZNE PODRÓŻE, zatwierdzone uchwałą Nr 71/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 
15.12.2015 r., oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ zatwierdzone uchwałą 
Nr 17/Z/2013 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A z dnia 27.03.2013 roku zmienione aneksem nr 1 z dnia 
17.06.2015 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 15.12.2015 r. oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzone uchwałą nr 6/Z/2015 Zarządu 
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 16.02.2015 roku zmienione aneksem nr 1 z dnia 
15.12.2015 roku, stanowiące załącznik do niniejszej umowy.
2. Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń 
zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia 
lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy 
ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia 
ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

swoich danych oraz ich poprawiania”.
Przy wyjazdach zorganizowanych kart ubezpieczenia posiada pilot grupy, przy imprezach z własnym 
transportem Uczestnik otrzymuje kartę ubezpieczeniową z numerem generalnej umowy. 
5. Organizator wydaje przy podpisaniu umowy z Uczestnikiem pisemne poświadczenie posiadania gwarancji 
bankowej/ubezpieczeniowej na rzecz Klienta wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków 
z ich tytułu zgodnie ustawą o usługach turystycznych. 
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REKLAMACJE 

1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Uczestnik stwierdza wadliwe wykonanie umowy, powinien 
niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie przedstawiciela Organizatora (pilot, przewodnik, kierownik, 
wychowawca) obecnego na miejscu. Reklamacje w formie pisemnej Klient może złożyć nie później niż 30 dni 
od daty zakończenia imprezy turystycznej. 
2. Jeżeli wada nie została usunięta Uczestnik ma prawo do wniesienia pisemnej reklamacji w oparciu 
o skargę złożoną na miejscu w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej pod rygorem utraty 
prawa do jej rozpatrzenia. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę wpływu pisma do siedziby 
Organizatora. 
3. Organizator ma obowiązek w przypadku nie wykonania przewidzianych w umowie usług bez obciążania 

jest niższa od jakości usługi określonej w programie- umowie klient może zażądać odpowiedniego obniżenia 
ceny imprezy. 
4. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych jest niemożliwe albo Klient z uzasadnionych powodów nie wyrazi 
zgody i odstąpi od umowy, Organizator jest obowiązany, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, 
z tego tytułu zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy lub innego uzgodnionego miejsca 
w warunkach nie gorszych niż określone w umowie. 
5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
przepisy Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 (wraz z późniejszymi zmianami).
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy Organizator oraz Klient będą starali się rozwiązać 
polubownie, w przypadku braku porozumienia sąd właściwy rzeczowo i miejscowo.
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Niezwykłe miejsce 
na wycieczkę 
dla wszystkich dzieci!

Do Magicznego Domku zapraszamy na 
wycieczki uczniów, dla których przygotowane 
są ciekawe programy, które realizujemy 
w niezwykłej scenerii naszego Domku. 
Pobyty prowadzone są przez profesjonalnych 
animatorów oraz osoby od lat pracujące 
z dziećmi.

MAGICZNY DOMEK

Głogoczów 606
32 - 444 Głogoczów
gmina Myślenice k/Krakowa

Koordynator i zapisy:

Biuro Podróży Obieżyświat
e-mail: jj@magicznydomek.net
tel. +48 126566124,
        +48 123531500
mobile: 505 960 635




