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Każdego naszego Klienta traktujemy wyjątkowo i indywidualnie słuchając,
jakie są Państwa potrzeby i życzenia. Staramy się je realizować, dbając,
by organizowane przez nas imprezy były niezapomnianym i radosnym
przeżyciem dla każdego z uczestników.
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Wycieczki w najciekawsze regiony naszego kraju:

PROPONUJEMY
• wycieczki do Warszawy dla szkół i grup zorganizowanych
• zielone szkoły i wyjazdy integracyjne dla młodzieży
• obozy, kolonie i zimowiska
• objazdowe wycieczki krajoznawcze oraz pobytowe
• imprezy i wyjazdy firmowe, organizację szkoleń
• pobyty w parkach rozrywki
• imprezy przygotowywane na specjalne zamówienie klientów
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JAAM TRAVEL to sprawdzone przez wielu klientów biuro podróży, proponujące starannie dobraną ofertę
wyjazdów dla grup zorganizowanych ze szczególnym uwzględnieniem szkół i przedszkoli. Posiadamy również
propozycje przygotowane dla klientów biznesowych oraz indywidualnych – przede wszystkim dla rodzin
z dziećmi. Współpracujemy ze sprawdzonymi pilotami, przewodnikami, firmami transportowymi oraz hotelami,
aby zapewnić możliwie najwyższy poziom usług.

Posiadamy własny ośrodek wypoczynkowy Wioska pod Kogutem

Szanowni Państwo, Pedagodzy i Rodzice

Dzięki temu bez dodatkowych opłat i prowizji organizujemy część proponowanych przez nasze Biuro
wycieczek i imprez. Dotyczy to przede wszystkim wycieczek do Warszawy, zielonych szkół, kolonii oraz pobytów
wypoczynkowych dla rodzin z dziećmi. Organizujemy tam również szkolenia i imprezy firmowe.

W związku z tym, że większość grup organizuje wycieczki szkolne w maju i czerwcu, gorąco zachęcamy,
aby zaplanować wyjazd ze swoją klasą już na początku roku szkolnego i właśnie wtedy dokonać
zgłoszenia w naszym Biurze Podróży. W przypadku rezerwacji z dużym wyprzedzeniem możemy
zagwarantować Państwa uczniom dostęp do największych atrakcji, korzystniejsze miejsca noclegowe,
najlepszych przewoźników i przewodników.

Wioska Pod Kogutem znajduje się we wsi Krępa położonej w odległości ok. 20 km od Warszawy. Jest
ośrodkiem o charakterze agroturystycznym z 80 miejscami noclegowymi, restauracją, mini – zoo. Dla dzieci
w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych stworzyliśmy ofertę
obejmującą wypoczynek na świeżym powietrzu połączony z programem edukacyjnym oraz zabawą pod
kierunkiem naszych animatorów. Uczestnikom zapewniamy rozrywkę i edukację w otoczeniu miłego, sielskiego
krajobrazu na 4 hektarach ogrodzonego, zielonego i przyjaznego dzieciom terenu.

Zapraszamy również na wyjazdy jesienne i zimowe, kiedy bez tłoku i często w korzystniejszej cenie
można zobaczyć najciekawsze zakątki naszego kraju a także wiele interesujących miejsc za granicą.
Przedstawione przykłady wycieczek nie stanowią oferty handlowej, mają jedynie charakter informacyjny.
Każdą wycieczkę możemy modyfikować zgodnie z życzeniem naszych Klientów.
Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje zmian tak, aby przedstawiony program spełniał wszystkie Państwa oczekiwania. Ofertę końcową
sporządzamy w formie umowy, którą Zamawiający otrzymuję drogą mailową lub pocztą. Podane ceny wycieczek także mogą ulec zmianie w zależności
od wybranego programu, ilości uczestników, zmieniających się cen rynkowych, np. kosztów paliwa i wyżywienia.

Nasz ośrodek Wioska pod Kogutem

ul. Długa 8 Krępa,
05-530 Góra Kalwaria

Nasz ośrodek znajduje się we wsi Krępa położonej w odległości
ok. 25 km od Warszawy niedaleko Zalesia Górnego. Jest
ośrodkiem o charakterze agroturystycznym z ok. 80 miejscami
noclegowymi, restauracją, mini Zoo.
Dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów wszystkich
typów szkół stworzyliśmy tam ofertę obejmującą wypoczynek
na świeżym powietrzu połączony z programem edukacyjnym
oraz zabawą pod kierunkiem naszych animatorów.

Umożliwiamy także organizację noclegów, szkoleń, spotkań
integracyjnych, świątecznych i wypoczynkowych dla firm, kadry
pedagogicznej oraz pracowników szkół i przedszkoli.

Organizujemy:
• wycieczki jednodniowe z autorskim programem
edukacyjnym,
• noclegi dla grup odwiedzających Warszawę,
• zielone i białe szkoły,
• kolonie i zimowiska,
• wycieczki tematyczne – np. z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Wielkanocy,
• pobyty rodzinne – Wielkanoc, Majówka, Sylwester,
weekendy i inne.

Wioska pod Kogutem proponuje:
• Poznawanie zwierząt w naszym Mini Zoo (kozy, owce, kucyki,
konie, lamy, daniele, osiołki, kaczki, gęsi , indyki, kwoki
z kurczakami, koty i psy, króliki, świnki).
• Piracki plac zabaw, boisko, piaskownice, teren do gry
w bulle.
• Miejsce na ognisko.
• Indiańskie namioty TIPI.
• Zadaszone pawilony ze stołami i ławami, wiaty lub namioty.
• Ogrzewane sale edukacyjno-rozrywkowe.
• Sympatycznych i przeszkolonych przewodników
i animatorów.
• Smaczne posiłki z naszej domowej kuchni.

Uczestnikom zapewniamy rozrywkę i edukację w otoczeniu
miłego, sielskiego krajobrazu na 4 hektarach ogrodzonego,
zielonego i przyjaznego dzieciom terenu.

Gości indywidualnych zapraszamy do naszego Ośrodka
na pobyty wypoczynkowe z noclegiem a także na krótsze
odwiedziny z dziećmi – czekają zwierzęta, plac zabaw, domowa
kuchnia i inne atrakcje.
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Nasz ośrodek Wioska pod Kogutem

Nasz ośrodek Wioska pod Kogutem

3. Pakiet Wycieczka krótka
„Warsztat Krasnoludków”

7. Wycieczka całodzienna
„Dzień z życia farmera”

8. Wycieczka całodzienna
„Dzień z życia kowboja”

Uczestnicy
wycieczki
poznają
wszystkie zwierzęta w naszym Mini
Zoo, dowiedzą się które z nich
dają wełnę i do czego można ją
wykorzystywać. Dzieci wypiorą runo
owcze w starych baliach i spróbują
swoich sił w filcowaniu na mokro.
Zrobią pamiątki z filcu (wycinanie
i klejenie). Poczęstunek. Samodzielna
zabawa (piracki plac zabaw, boisko,
trampoliny).

Spacer po lesie z omówieniem
zasad zachowywania się w lesie.
Poznawanie
zwyczajów
leśnych
zwierząt, napełnianie karmników.
Rozpoznawanie drzew liściastych
i iglastych, poznawanie warstw lasu.
Wycieczka po Mini Zoo. Poczęstunek.
Samodzielna zabawa (piracki plac
zabaw, boisko, trampoliny).

Wycieczka ta jest skierowana do
najmłodszych dzieci.
Przejdziemy
spacerem przez Mini Zoo poznając
wszystkie zwierzęta oraz dowiemy się
wiele na temat ich zwyczajów. Zajęcia
edukacyjne „Czyje to pióro? Czyje to
jajo?”. Własnoręczne ubijanie masła
dawną metodą. Warsztaty podczas,
których stworzymy własną świecę
z naturalnego pszczelego wosku. Gra
terenowa „Poszukiwanie Kolorowych
Krasnoludków”.

Wycieczka po Mini Zoo – pomoc
w pielęgnacji i karmieniu zwierząt.
Gry i zabawy sportowe na łące.
Wizyta w skansenie starych maszyn
rolniczych i opowieść o dawnej
pracy na wsi.
Zajęcia z wełną:
pranie i filcowanie na mokro, zajęcia
plastyczne – wykonywanie pamiątek
z filcu, wełny, piórek. Wyrabianie
i pieczenie pszennych bułeczek wraz
z ubijaniem masła ręczną metodą
i pokaz produkcji twarogu. Zabawa
terenowa „Szukanie Skarbu Farmera”.
Ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Wycieczka po Mini Zoo – pomoc
w pielęgnacji i karmieniu zwierząt.
Wizyta w stajni – zajęcia o koniach,
jazda konna na koniach lub kucach.
Gry i zabawy sprawnościowe na
łące. Indiańskie zabawy (nadawanie
imion, malowanie twarzy, robienie
pióropuszy, strzelanie z łuku). Gra
terenowa „Szukanie Skarbu Rączego
Mustanga”. Ognisko z pieczeniem
kiełbasek.

35 zł/os

grupa minimalna 20 dzieci
od 9.00-12.00 lub 12.00-15.00

3

godz.

30 zł/os

grupa minimalna 20 dzieci
od 9.00-12.00 lub 12.00-15.00

3

godz.

35 zł/os
grupa minimalna 20 dzieci
od 9.00-12.00 lub 12.00-15.00

3

godz.

4. Pakiet Wycieczka krótka
„Farmer”

5. Pakiet Wycieczka długa
„Konie, sól i smoki”

6. Pakiet Wycieczka
„Pszenica i Mleko”

Zapoznanie ze zwierzętami w naszym
Mini Zoo. Zajęcia edukacyjne „Czyje
to pióro? Czyje to jajo?” Animacje
sportowe na łące. Dzieci dowiedzą się
jak dawniej wyglądała praca na wsi
zwiedzając skansen maszyn rolniczych
oraz ubijając masło starą, ręczną
metodą. Poczęstunek. Samodzielna
zabawa (piracki plac zabaw, boisko,
trampoliny).

Wycieczka obejmuje wizytę w Mini
Zoo, podczas której dowiadujemy
się o życiu i zwyczajach zwierząt
gospodarskich. Zajęcia edukacyjne
„Czyje to pióro? Czyje to jajo?”.
Warsztaty plastyczne - tworzenie konia
z siania, którego będzie można zabrać
do domu. Spotkanie z koniem: zajęcia
teoretyczne
oraz
oprowadzanie
w siodle.
Warsztaty „Sól zaklęta
w szkle” - tworzenie słoiczków
z kolorową solą. Gra terenowa
„Szukanie smoczego jaja”

Zwiedzanie
naszego
Mini
Zoo.
Rozpoznawanie
różnych
ziaren
zbóż i omówienie ich przydatności.
Wykonywanie przez dzieci pszennych
bułeczek oraz ubijanie masła starą,
ręczną metodą. Opowieść o dawnej
pracy na wsi przy skansenie starych
maszyn rolniczych. Pokaz robienia
twarogu. Poczęstunek, degustacja
własnych
wyrobów.
Samodzielna
zabawa (piracki plac zabaw, boisko,
trampoliny).

40 zł/os

grupa minimalna 20 dzieci
od 9.00-14.00 lub 11.00-16.00

5

godz.

50 zł/os grupa minimalna 20
dzieci, maksymalna 60 dzieci,
od 9.00 – 15.00 lub 11.00-17.00

6

godz.

45 zł/os

grupa minimalna 20 dzieci
od 9.00-15.00 lub 11.00-17.00

6

godz.

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

2. Pakiet Wycieczka krótka
„Tajemnice lasu”

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

1. Pakiet Wycieczka krótka
„Wełniana”

90 zł/os (z wyżywieniem)
grupa minimalna 25 dzieci
od 9.00-19.00

10
godz.

9. Wycieczka całodzienna
„Dzień z życia ekologa”
Zwiedzanie naszego Mini Zoo –
poznawanie
zwyczajów
zwierząt,
pomoc w pielęgnacji i karmieniu.
Wizyta w lesie i poznawanie jego
tajemnic. Zbieranie darów natury na
hotel dla owadów. Wizyta u koników
– przejażdżki na koniach lub kucach.
Tworzenie filtrów do wody oraz słów
kilka o potrzebie segregacji śmieci.
Budowa hoteliku dla owadów –
dlaczego owady są nam potrzebne?
Tworzenie indiańskich piuropuszy,
nadawanie imion i malowanie twarzy.
Gra terenowa „Szukanie EKO Skarbu”.
Ognisko z pieczeniem kiełbasek.

90 zł/os (z wyżywieniem)
grupa minimalna 25 dzieci
od 9.00-19:00

90 zł/os (z wyżywieniem)
grupa minimalna 25 dzieci
od 9.00-19:00

10
godz.

Atrakcje dodatkowe:

Jazda na kucyku 1h dla grup 20-25 dzieci
+ 250 zł/impreza
Szukanie Skarbu Leśnych Skrzatów, gra
terenowa - czas trwania ok 1 h + 10 zł/os

10
godz.

5
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Nasz ośrodek Wioska pod Kogutem

3 dzień – Ekologiczny
9.00 Śniadanie.
10.00 Budowa leśnej kryjówki – szałas,
poznawanie kamuflażu zwierząt.
12.00 II śniadanie.
14.00 Obiad i relaks poobiedni.
16.00 Tworzenie hotelu dla owadów –
w czym pomagają owady w sadzie
i ogrodzie?
17.00 Podwieczorek.
17.15 Budowa filtrów do wody.
19.00 Kolacja.
20.00 Wieczór indiański w namiotach
TIPI – m.in. tworzenie pióropuszy,
nadawanie imion.
4 dzień – W parku krajobrazowym
9.00 Śniadanie.
10.00 Spacer po Chojnowskim
Parku Krajobrazowym – poznawanie
gatunków drzew iglastych i liściastych,
podglądanie przyrody (karty pracy).
12.00 II śniadanie.
12.30 Ćwiczenia zręcznościowe,
Slackline – chodzenie po linie rozpiętej
między drzewami, trampoliny, bulle,
strzelanie z łuku do tarczy.
14.00 Obiad i relaks poobiedni.
16.00 Warsztaty tworzenia świec
woskowych.
17.00 Podwieczorek.
Czas wolny.
19.00 Kolacja.

5 dzień – Zamek Książąt
Mazowieckich w Czersku
9.00 Śniadanie.
10.00 Jazda na książęcych
wierzchowcach – czyli spacerkiem na
koniu.
Do 12.00 wykwaterowanie.
12.30 Obiad + II śniadanie na drogę –
suchy prowiant.
13.30 Wyjazd do Czerska (własnym
autokarem).
Zwiedzanie ruin Zamku Książąt
Mazowieckich.
Czas na zjedzenie suchego prowiantu.
Wyjazd w drogę powrotną z Czerska.

5
Grupa min. 21 dzieci
DNI
Cena 520 zł/dziecko netto + 8%VAT
(bez dojazdu do Ośrodka)
Koszt grupy do 20 dzieci 10400 netto
+ 8%VAT (cena nie zawiera transportu)

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

1 dzień – Integracja
11.00 Przyjazd do ośrodka,
zakwaterowanie.
– Zapoznanie z ośrodkiem,
przywitanie ze zwierzętami –
oprowadzenie po Mini Zoo.
– Omówienie zasad bezpieczeństwa.
13.00 Obiad i relaks poobiedni.
16.00 Gra terenowa Poszukiwanie
Smoczego Jaja.
17.00 Podwieczorek (np. owoce).
Czas wolny.
19.00 Kolacja (np. ser, wędlina,
warzywa, herbata, pieczywo, sałatka).
20.00 Dyskoteka.
2 dzień – Farmerski
9.00 Śniadanie (np. płatki, mleko,
ser, wędlina, jajecznica, herbata,
pieczywo).
10.00 Pokaz produkcji- ogrzewania
twarogu.
10.30 Wyrabiania masła farmerskiego
tradycyjną metodą.
11.30 Zwiedzanie skansenu starych
maszyn rolniczych.
12.00 II śniadanie (np. drożdżówka
+ napój).
14.00 Obiad i relaks poobiedni.
16.00 Zajęcia z wełną (pranie,
czesanie, filcowanie).
17.00 Podwieczorek.
Czas wolny.
19.00 Kolacja w formie ogniska
z kiełbaskami.

11 ZIELONA SZKOŁA W WIOSCE POD KOGUTEM

5 DNI (4 noclegi)

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

10 ZIELONA SZKOŁA W WIOSCE POD KOGUTEM
ZE ZWIEDZANIEM ZAMKU W CZERSKU

Nasz ośrodek Wioska pod Kogutem

1 dzień – Integracja
11.00 Przyjazd do ośrodka,
Zapoznanie z ośrodkiem, przywitanie
ze zwierzętami – oprowadzenie po
Mini Zoo.
Omówienie zasad bezpieczeństwa.
13.00 Obiad (zupa pomidorowa
z makaronem + kurczak + frytki
+ surówka + kompot).
14.00 Zakwaterowanie.
Czas wolny- do dyspozycji plac zabaw,
trampoliny, boisko.
16.00 Gra terenowa Szukanie Skarbu.
17.00 Podwieczorek ( np.jogurt).
19.00 Kolacja (np. ser, wędlina,
warzywa, herbata, pieczywo, sałatka).
20.00 Dyskoteka.
2 dzień – Farmerski
9.00 Śniadanie (np. płatki, mleko,
ser wędlina, jajecznica, herbata,
pieczywo).
10.00 Pokaz ogrzewania twarogu.
10.30 Wyrabianie masła farmerskiego
tradycyjną metodą.
11.00 Zwiedzanie skansenu starych
maszyn rolniczych.
12.00 II śniadanie ( np. drożdżówka
+ napój).
14.00 Obiad (np. zupa jarzynowa,
pieczeń + ziemniaki + surówka
+ kompot) i relaks poobiedni.

4 DNI (3 noclegi)

16.00 Zajęcia z wełną (pranie
w starych baliach i na tarach).
16.30 Filcowanie runa owczego.
17.00 Podwieczorek ( np. owoce).
Czas wolny – do dyspozycji plac
zabaw, trampoliny, boisko.
19.00 Kolacja w formie ogniska
z kiełbaskami.
3 dzień – Ekologiczny
9.00 Śniadanie.
10.00 Budowa leśnej kryjówki – szałas,
poznawanie kamuflażu zwierząt.
12.00 II śniadanie.
12.30 Podglądanie przyrody z daleka
i z bliska – odwiedziny u dzięcioła,
wizyta w królestwie małej mrówki,
poszukiwanie nory lisa.
14.00 Obiad i relaks poobiedni.
15.30 Budowa hotelu dla owadów
– w czym pomagają owady w sadzie
i ogrodzie?
16.30 Zwijanie świec z wosku.
17.00 Podwieczorek.
Czas wolny.
19.00 Kolacja.
20.00 Wieczór indiański w namiotach
TIPI – m.in. tworzenie pióropuszy,
nadawanie imion.
4 dzień – Konie i stajnia
9.00 Śniadanie.
10.00 Zajęcia w stajni na czym polega

opieka nad końmi, rodzaje koni.
Ok. 11.30 II śniadanie.
Do 12.00 wykwaterowanie
i zabezpieczenie bagaży.
12.30 Spacerkiem na koniu- jazdy dla
dzieci.
14.00 Obiad.
15.00 Wyjazd z ośrodka.

4
Grupa min 21 dzieci
DNI
Cena 380 zł/dziecko netto + 8%VAT
(bez dojazdu do Ośrodka)
Koszt grupy do 20 dzieci 7600 netto
+ 8%VAT (cena nie zawiera transportu)
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Nasz ośrodek Wioska pod Kogutem

2 dzień – Dzień konny
9.00 – śniadanie ( np. płatki, mleko,
jajecznica, wędlina, dżem, pieczywo,
warzywa, herbata).
10.00 zajęcia w stajni – na czym
polega opieka, jakie znamy rodzaje
koni?
Ok. 12.00 II śniadanie (np. drożdżówka
+ napój).
Jazda w praktyce na koniach.
14.00 Obiad (np. zupa jarzynowa,
pieczeń + ziemniaki + surówka +
kompot).
15.00 Relaks poobiedni.
16.00 Zajęcia plastyczne – malowanie,
lepienie, tworzenie w świecie zwierząt.
17.00 Podwieczorek.
19.00 Kolacja (np. ser, wędlina,
sałatka, pieczywo, dżem, herbata)
20.00 Dyskoteka.
3 dzień – Wełniany
9.00 Śniadanie (np. płatki, mleko,
parówki, ser, warzywa, dżem,
pieczywo, herbata).
10.00 Zajęcia z wełną: pranie runa
owczego w starych baliach i na tarach,
filcowanie owczej wełny.
12.15 II śniadanie (np. drożdżówka

+ napój).
Do 12.00 wykwaterowanie
(możliwość pozostawienia bagaży w
wyznaczonym miejscu).
13.00 Wykonywanie pamiątek z filcu
i runa owczego.
14.00 Obiad (np. zupa ogórkowa +
pierogi z serem + marchewka
+ kompot).
Czas wolny – do dyspozycji plac
zabaw, trampoliny, boisko.
15.00 Wyjazd z Ośrodka.

3
Grupa min 21 dzieci
DNI
Cena 285 zł/dziecko netto + 8%VAT
(bez dojazdu do Ośrodka)
Koszt grupy do 20 dzieci 5700 netto
+ 8%VAT (cena nie zawiera transportu)

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

1 dzień – Farmerski
11.00 Przyjazd do ośrodka,
11.15 Zapoznanie z ośrodkiem,
przywitanie ze zwierzętami –
oprowadzenie po Mini Zoo,
Omówienie zasad bezpieczeństwa.
Zwierzęta- poznawanie ich zwyczajów,
zachowań, pomoc w pielęgnacji
i karmieniu.
12.00 Wyrabianie masła tradycyjną
metodą – z udziałem dzieci.
12.30 Pokaz produkcji białego sera.
13.45 Zakwaterowanie.
14.00 Obiad (np. pomidorowa
z makaronem + kurczak + frytki
+ surówka + kompot).
15.00 Relaks poobiedni.
16.00 Wyrabianie drożdżowego ciasta
i pieczenie pszennych bułeczek.
17.00 Podwieczorek (np. owoce/
jogurt).
17.15 Zwiedzanie skansenu starych
maszyn rolniczych.
19.00 Kolacja w formie ogniska
z kiełbaskami (+wędliny, sery,
warzywa, pieczywo, masło, herbata).
20.00 Gra terenowa Szukanie
Smoczego Jaja.

13 ZIELONA SZKOŁA W WIOSCE
POD KOGUTEM

3 DNI (2 noclegi)

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

12 ZIELONA SZKOŁA W WIOSCE POD KOGUTEM

Nasz ośrodek Wioska pod Kogutem

1 dzień – Wełenka i kucyk
11.00 Przyjazd do ośrodka,
– Zapoznanie z ośrodkiem,
przywitanie ze zwierzętami –
oprowadzenie po Mini Zoo,
– Omówienie zasad bezpieczeństwa.
– Zwierzęta - Poznawanie ich
zwyczajów, zachowań, pomoc
w pielęgnacji i karmieniu,
12.00 Zajęcia z wełną pranie
i filcowanie.
13.00 Obiad.
14.00 Zakwaterowanie.
15.00 Relaks poobiedni,
16.00 Jazdy na kucyku i wizyta
w stajni.
17.00 Podwieczorek (np. owoce).
17.15 – 18.00 Animacja sportowa: gry
i zabawy żabki i rybki.
18.30 Kolacja w formie ogniska
z kiełbaskami + ser, wędlina, warzywa.
19.30 Dyskoteka lub bal
przebierańców.

2 DNI (1 nocleg)

2 dzień – Mleko i Miód
9.00 – Śniadanie (np. ser, wędlina,
warzywa, herbata, pieczywo, sałatka).
10.00 Warsztaty:
– Wyrabianie masła tradycyjną
metodą.
– Pokaz produkcji sera twarogowego.
– Zwijanie świeczek z wosku oraz
degustacja miodu.
11.45 II śniadanie (np. drożdżówka
+ napój).
Do 12.00 wykwaterowanie.
12.30 Gra terenowa Szukanie
Kolorowych Krasnoludków.
13.00 Obiad.
15.00 Wyjazd z Ośrodka.

2

Grupa od 21 dzieci
DNI
Cena: 185 zł/dziecko netto + 8%VAT
Grupa do 20 dzieci koszt stały: 3700 zł
netto + 8% VAT.
Do 4 osób kadry gratis
Cena nie zawiera dojazdu do i z ośrodka.

Zalecany ubiór dla dzieci:
Strój sportowy, w chłodne i mokre
dni – kurtki z kapturem, kalosze.
W razie deszczu zabawy odbywają
się w miejscach zadaszonych.
Do stałej dyspozycji dla dzieci
„kącik głodomora” – woda, kanapki
z dżemem.
Wycieczki dodatkowe:
• Kolejką wąskotorową z Piaseczna,
• Planeta Zalesie nad jeziorem
w Zalesiu Górnym – wystawa replik
samochodów i robotów filmowych,
doświadczenia jak powstaje dźwięk
– gra na dużych instrumentach,
gry plenerowe XXL, plac zabaw,
zjeżdżalnia na pontonach i in.
• Park linowy w okolicy,
• Stara Papiernia w Konstancinie
Jeziornej – zajęcia czerpania papieru,
tężnia i park w Konstancinie, plac
zabaw,
• Ogród Botaniczny w Powsinie,
• Basen kryty w Górze Kalwarii.

9
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Wycieczki do Warszawy

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

14 WYCIECZKA DO
WARSZAWY

15 WARSZAWA
W 2 DNI

16 WARSZAWA JESIENIĄ

Dzień 1

Dzień 1

Dzień 1

Wyjazd w godzinach porannych.
Warszawa: przejazd metrem do
centrum, oglądanie panoramy stolicy
z tarasu widokowego Pałacu Kultury
i Nauki. Zwiedzanie Starego Miasta
(Zamek Królewski, Plac Zamkowy,
Rynek, Barbakan, Pomnik Małego
Powstańca), Krakowskie Przedmieście,
Grób Nieznanego Żołnierza, Pałac
Prezydencki.

Wyjazd w godzinach porannych.
Warszawa: przejazd metrem do
Centrum, wjazd na platformę widokową
Pałacu Kultury i Nauki, zwiedzanie
Starego Miasta z przewodnikiem.
Spacer Krakowskim Przedmieściem do
Ogrodu Saskiego – Grób Nieznanego
Żołnierza i zmiana warty. Wioska
Pod Kogutem: zapoznanie się ze
zwierzętami – wycieczka po Mini Zoo.

Wyjazd w godzinach porannych.
Warszawa: Zamek Królewski, Rynek,
Barbakan, Krakowskie Przedmieście
i Nowy Świat, Grób Nieznanego
Żołnierza, Teatr Wielki, panorama
Warszawy z tarasu widokowego Pałacu
Kultury i Nauki.

Dzień 2

Dzień 2

Warszawa: Wizyta w Centrum Nauki
Kopernik.

Warszawa: Łazienki Królewskie –
spacer połączony ze zwiedzaniem
m.in. Pomnik Fryderyka Chopina,
Pałac na Wodzie, Amfiteatr lub wizyta
w Wilanowie – letniej rezydencji króla
Jana III Sobieskiego. Stadion Narodowy
– trasa VIP: szatnia piłkarska, ławka
rezerwowych, płyta boiska i sale
konferencyjne.

Spacer po niezwykłych ogrodach na
dachu Biblioteki Uniwersyteckiej lub
wizyta w Manufakturze Słodyczy.
Wioska pod Kogutem: zapoznanie ze
zwierzętami – wycieczka po Mini Zoo.
Dzień 3
Warszawa: Spacer po Łazienkach
Królewskich – pomnik Fryderyka
Chopina, Pałac na Wodzie. Stadion
Narodowy – trasa VIP (szatnie
sportowców, ławka rezerwowych,
płyta boiska, sale konferencyjne).
Powrót w godzinach wieczornych.

3

Powrót w godzinach wieczornych.

2

DNI

DNI

Wioska Pod Kogutem: odwiedziny
u zwierząt w Mini Zoo.
Dzień 2
Żelazowa Wola: zwiedzanie domu
urodzenia Fryderyka Chopina, spacer
po malowniczym parku nad Utratą.
Warszawa: popołudnie w interaktywnym Centrum Nauki Kopernik.
Dzień 3
Warszawa: Muzeum Pałacu Króla
Jana III Sobieskiego w Wilanowie zwiedzanie
wnętrza
barokowego
pałacu w formie lekcji muzealnej
oraz spacer po parkowych ogrodach.
Powrót w godzinach wieczornych.

3

DNI

X-XI

245 zł/os – powyżej 40 uczestników
225 zł/os – 30-39 uczestników

od 160 zł/os

245 zł/os – powyżej 40 uczestników
225 zł/os – 30-39 uczestników

(Cena wycieczki nie zawiera kosztów transportu)

(Cena wycieczki nie zawiera kosztów transportu)

(Cena wycieczki nie zawiera kosztów transportu)
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Wycieczki do Warszawy

17

Wycieczki do Warszawy

WARSZAWA W ZIMOWEJ, ŚWIĄTECZNEJ ATMOSFERZE

18 WARSZAWA ZIMOWĄ
PORĄ

20 WARSZAWA
FRYDERYKA CHOPINA
TEMATYCZNA

Dzień 1

Dzień 1

Wyjazd w godzinach porannych.
Warszawa: przejazd metrem, wjazd na
taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki,
zwiedzanie
Zamku
Królewskiego,
Rynek Starego Miasta, Barbakan.
Spacer po pięknie oświetlonym
Krakowskim Przedmieściu i Nowym
Świecie, Grób Nieznanego Żołnierza,
Teatr Wielki.

Zwiedzanie Stadionu Narodowego w
Warszawie: piłkarska szatnia, płyta
boiska, ławka zawodników, sala
konferencyjna. Możliwość wejścia na
lodowisko (dodatkowo płatna). Powrót
w godzinach wieczornych.

Wyjazd w godzinach porannych.
Warszawa: Plac Zamkowy, Kolumna
Króla Zygmunta, komnaty Zamku
Królewskiego, Rynek Starego Miasta,
Barbakan.

Wyjazd w godzinach porannych.
Warszawa:
przejazd
metrem,
zwiedzanie Starego Miasta z Zamkiem
Królewskim i Kolumną Króla Zygmunta,
Rynek
i
Warszawska
Syrenka,
Barbakan, spacer Nowym Światem i
Krakowskim Przedmieściem, wjazd na
taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki.

Dzień 2
Warszawa:
przedpołudnie
w
interaktywnym
Centrum
Nauki
Kopernik,
Muzeum Pałacu Króla
Jana III Sobieskiego w Wilanowie zwiedzanie
wnętrza
barokowego
pałacu oraz spacer przez wystawę
plenerową Królewski Ogród Światła w
pałacowych ogrodach.

3

DNI

XI-XII

275 zł/os – powyżej 40 uczestników
285 zł/os – 30-39 uczestników
(Cena wycieczki nie zawiera kosztów transportu)

Spacer Krakowskim Przedmieściem do
Ogrodu Saskiego, Grób Nieznanego
Żołnierza, Plac Józefa Piłsudskiego
i Plac Teatralny. Wjazd na taras
widokowy Pałacu Kultury i Nauki.
Dzień 2
Warszawa:
zwiedzanie
Muzeum
Powstania
Warszawskiego,
interaktywny seans filmowy w Cinema
Park, turniej gry w kręgle.
Dzień 3
Zwiedzanie Stadionu Narodowego
w Warszawie: piłkarska szatnia, płyta
boiska, ławka zawodników, sala
konferencyjna. Możliwość wejścia
na lodowisko (dodatkowo płatna).
Łazienki Królewskie w zimowej aurze:
amfiteatr, Pałac na Wodzie, pomnik
Fryderyka Chopina
Dzień 4
Warszawa: przedpołudnie w siedzibie
Polskiego Radia. Odwiedzimy studio
nagraniowe, newsroom i pokoje
redakcji.
Powrót
w
godzinach
wieczornych.

4

DNI

XII-II

455 zł/os – powyżej 40 uczestników
365 zł/os – 30-39 uczestników
(Cena wycieczki nie zawiera kosztów transportu)

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

Dzień 3

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

Dzień 1

Dzień 2
Żelazowa Wola: zwiedzanie domu
w którym urodził się Fryderyk
Chopin, spacer po parku nad Utratą,
zwiedzanie
obronnego
kościoła
z XV w. gdzie kompozytor został
ochrzczony. Warszawa: multimedialne
muzeum Fryderyka Chopina łączące
nowoczesność z historią.
Dzień 3
Warszawa: Muzeum Pałacu Króla
Jana III Sobieskiego w Wilanowie zwiedzanie
wnętrza
barokowego
pałacu w formie lekcji muzealnej
oraz spacer po parkowych ogrodach.
Powrót w godzinach wieczornych.

3

DNI

255 zł/os – powyżej 40 uczestników
265 zł/os – 30-39 uczestników
(Cena wycieczki nie zawiera kosztów transportu)

19 SZLAKIEM „KAMIENI NA SZANIEC”
TEMATYCZNA

Dzień 1
Wyjazd w godzinach porannych.
Warszawa:
popołudnie
w
interaktywnym
Centrum
Nauki
Kopernik.
Dzień 2
Warszawa
szlakiem
„Kamieni
na szaniec”: Liceum im. Stefana
Batorego, Rynek Starego Miasta,
Barbakan, Pomnik Małego Powstańca,
Mauzoleum Walki i Męczeństwa,

miejsce Akcji pod Arsenałem, Muzeum
Więzienia Pawiak, Cmentarz Powązki
Wojskowe,
Wizyta
w
Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Dzień 3
Zwiedzanie Stadionu Narodowego w
Warszawie: piłkarska szatnia, płyta
boiska, ławka zawodników, sala
konferencyjna. Powrót w godzinach
wieczornych.

3

DNI

245 zł/os – powyżej 40 uczestników
255 zł/os – 30-39 uczestników
(Cena wycieczki nie zawiera kosztów transportu)
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Wycieczki jednodniowe

W tym polecane również dla przedszkoli i klas 0-3

Zwiedzanie Zoo z pokładu kolejki
z
lektorem
informującym
o
odwiedzanych zwierzętach, a dalej
piesze, samodzielne odwiedziny u
wybranych zwierząt – możliwość
udziału
w
karmieniu
zgodnie
z
harmonogramem
Zoosafari,
bezpośredniego
kontaktu
ze
zwierzętami w Mini Zoo, zakupu
posiłku w barze.
od 89 zł/os (dla grupy 45-osobowej)
(Cena zawiera: bilety wstępu i opiekuna wycieczki,
uśredniony koszt transportu).

WARIANT II
Zwiedzanie Zoosafari z przewodnikiem
oraz udział w wybranych zajęciach
edukacyjnych, w czasie których dzięki
zabawie, spotkaniom ze zwierzętami
i ciekawostkom opowiadanym przez
animatorów dzieci nie tylko zyskają
dodatkowe informacje, ale tez przeżyją
prawdziwą przygodę w świecie
egzotycznych zwierząt. Przejażdżka
na kucyku. Szalona zabawa w Figlarni
– znajdującej się na wolnym powietrzu
oraz pod wielkim namiotem krainie
zjeżdżalni, piłeczek, trampolin i innych
atrakcji – pod okiem pracownika
dbającego
o
bezpieczeństwo
uczestników.

RETRO CIUCHCIĄ
DO KAMPINOSU

Kto z nas w dzieciństwie nie kochał
kolejek! Nasze dzieciaki też będą
zachwycone, gdy na peron z głośnym
gwizdem
wjedzie
prawdziwa
lokomotywa
ciągnąca
zabytkowe
wagoniki,
którymi
z
zawrotną
prędkością 15 km na godzinę ruszymy
w niezwykłą podróż z Sochaczewa na
skraj puszczy Kampinoskiej. Wyprawę
poprzedzi krótka wizyta w Muzeum
Kolei Wąskotorowej, gdzie obok
zabytkowych lokomotyw i wagonów
zobaczymy m.in. drezyny a nawet
starą
Warszawę
przystosowaną
do jazdy po torach. Trasa kolejki
prowadzi malowniczą doliną Bzury,
przez Chodaków, Brochów na skraj
puszczy. Tam zatrzymujemy się na
pierwszy przystanek i krótki spacer
z przewodnikiem po Kampinosie
– poznamy tajemnice prawdziwej
puszczy i jej mieszkańców. Wycieczkę
zakończy ognisko na starannie
zagospodarowanej polanie, gdzie
możemy upiec kiełbaski, pobawić się
na trawie i wypocząć na łonie natury.

23

PARK ROZRYWKI
JULINEK

Park Rozrywki w Julinku powstał w
miejscu słynnej na całą Europę bazy
cyrkowej i funkcjonuje w oparciu
o dawne tradycje cyrkowej sztuki.
Program dla najmłodszych obejmuje
Podniebny Cyrk - przejście trasy Mały
Magik, grę w Mini Golfa, animacje dla
grupy np.: mega skakankę, kręcenie
talerzykami, zabawę w kręgle, naukę
chodzenia na szczudłach i żonglerki,
skręcanie zwierzątek z baloników,
spotkanie z szalonym klaunem, tor
przeszkód, mini disco. Czeka ich także
rajd samochodzikami na pedały,
zabawa na Dmuchańcach
(m.in.
Statek piratów, tygrys Ruffi, słoń
Tombo, kolorowe kredki) oraz na
placu zabaw, gdzie znajduje się m.in.
olbrzymia poduszka do skakania,
huśtawki, tyrolka.
W cenie posiłek:
nuggetsy z frytkami
lub hot dogi.
Oddzielny program dla starszych
klas szkoły podstawowej i grup
licealnych na biuro@jaamtravel.pl

od 115 zł/os (dla grupy 45-osobowej)

od 85 zł/os (dla grupy 45-osobowej)

od 99 zł/os (dla grupy 45-osobowej)

(Cena zawiera: bilety wstępu i opiekuna wycieczki,
uśredniony koszt transportu).

(Cena zawiera: bilety wstępu i opiekuna wycieczki,
uśredniony koszt transportu).

(Cena zawiera: bilety wstępu i opiekuna wycieczki,
uśredniony koszt transportu).

fot.: www.nalinie.tv

Do każdego pakietu możliwość zamówienia obiadu w
cenie 18 zł lub 14 zł.

fot.: materiały reklamowe

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

WARIANT I

22

fot.: mkw.e-sochaczew.pl

ODWIEDZINY
21 U BIAŁEGO TYGRYSA
– ZOOSAFARI BORYSEW
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Wycieczki jednodniowe

Wycieczki jednodniowe

W tym polecane również dla przedszkoli i klas 0-3

W PREHISTORYCZNEJ KRAINIE DINOZAURÓW
– WYCIECZKA DO BAŁTOWA

Dodatkowe atrakcje z oferty
Bałtowskiego Kompleksu
Turystycznego – na zamówienie.
Posiłek dla grupy w cenie
od 9 zł do 19 zł

PRZEDSZKOLA
od 95 zł/os (dla grupy 45-osobowej)
(Cena zawiera: bilety wstępu i opiekuna wycieczki,
uśredniony koszt transportu).

SZKOŁY

Oddzielny program dla starszych
klas szkoły podstawowej i grup
licealnych na biuro@jaamtravel.pl

od 102 zł/os (dla grupy 45-osobowej)
(Cena zawiera: bilety wstępu i opiekuna wycieczki,
uśredniony koszt transportu).

Istnieje możliwość zamówienia
obiadu w cenie 25 zł/os
lub pizzy 20-30 zł/sztuka.
Oddzielny program dla starszych
klas szkoły podstawowej i grup
licealnych na biuro@jaamtravel.pl

fot.: www.piaseczno.eu

Kiełbaski z dodatkami zamówione
w ośrodku: +8 zł/os, możemy także
przywieźć własne.

fot.: piaseczno.eu

Przygoda jak na Dzikim Zachodzie
w Runowie niedaleko Piaseczna.
Przejazd do Miasteczka Westernowego
autokarem lub autokarem i zabytkową
Kolejką Wąskotorową z Piaseczna.
Przywitanie gości przez Szeryfa
i oprowadzenie po terenie Wild West
City. Zabawy indiańskie: Indiańska
Ścieżka, Czarne stopy/Przekraczanie
granicy,
polowanie
na
bizona,
wyścigi wiewiórek, rzuty woreczkami
z indiańskimi talizmanami. Kącik
plastyczny - magiczna mikstura, Plemię
Czerwonych Nosów. Nasłuchiwanie
przyrody,
nadawanie
indiańskich
imion. Miasteczkowy quiz. Ognisko
z pieczeniem kiełbasek.

od 95 zł/os – dojazd autokarem
od 117 zł/os – z dojazdem kolejką
wąskotorową
(dla grupy 45-osobowej)

(Cena zawiera: bilety wstępu i opiekuna wycieczki,
uśredniony koszt transportu).

fot.: piaseczno.eu

fot.: www.lublin.naszemiasto.pl

Przejazd
przez
górną
część
Zwierzyńca (ponad 40 ha) prawdziwym
amerykańskim
schoolbusem,
z
pokładu
którego
obserwujemy
ponad 400 zwierząt
biegających
swobodnie w kilku sektorach,
a
przewodnik
opowiada
o
ich
zwyczajach.
Spacer dolną częścią
Zwierzyńca z różnobarwnym światem

ptaków oraz ssaków, wśród których
uwagę przykuwają wesołe surykatki,
kuce, osły i małpy makaki. Wizyta
w Sabatówce – w miejscu magicznym
łączącym
świat
rzeczywisty
ze
światem baśniowym w przepięknej
scenerii kamieniołomu - zabawa
z animatorami. Spacer przez Polskę
w Miniaturze - uzbrojeni w narzędzia
pomagające zrozumieć przeszłość,
poznamy ok. 50 najbardziej znanych
polskich zamków i pałaców, usłyszymy
ciekawostki z życia dworskiego
i rycerskiego. Wizyta w Oceanarium –
dla szkół.

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

Odwiedzimy
Bałtowski
Kompleks
Turystyczny z pierwszym w Polsce
tematycznym parkiem dinozaurów
powstałym
w
miejscu,
gdzie
archeolodzy odkryli ich autentyczne
tropy. W programie przejście z
przewodnikiem przez Jura Park – krainę
dinozaurów, gdzie pod kierunkiem
paleontologów odtworzono naturalnej
wielkości modele prehistorycznych
olbrzymów, zobaczymy autentyczne
tropy odbite w skałach oraz prawdziwe
kości, a także multimedialne tablice
edukacyjne, dinopuzzle. Zabawa na
placu zabaw na ogrodzonym terenie
z nowoczesnymi i
bezpiecznymi
urządzeniami.

WESTERN CITY - CZYLI PRZYGODA
25 NA DZIKIM ZACHODZIE

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.
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W tym polecane również dla przedszkoli i klas 0-3

17

16
biuro@jaamtravel.pl

| 22 727 65 50 | 602 781 928 | 22 727 04 00 | W W W . J A A M T R A V E L . P L

biuro@jaamtravel.pl

| 22 727 65 50 | 602 781 928 | 22 727 04 00 | W W W . J A A M T R A V E L . P L

Wycieczki jednodniowe

Wycieczki jednodniowe

W tym polecane również dla przedszkoli i klas 0-3

W tym polecane również dla przedszkoli i klas 0-3

JAK POWSTAJE PAPIER? Z WIZYTĄ W STAREJ
26 PAPIERNI W KONSTANCINIE

Na terenie Zakładu Produkcyjnego
oglądamy
maszyny
papiernicze
i kolejne etapy produkcji papieru.
Warsztaty samodzielnego czerpania
papieru – każdy z uczestników czerpie
po dwa arkusze: jeden z zatopionymi

W muzeum można zakupić pamiątki
z papieru czerpanego (ozdobne
koperty, papeterie, zakładki oraz inne
wyroby z papieru).
Spacer po Parku Uzdrowiskowym
w Konstancinie. Wejście do tężni
– panuje tam swoisty mikroklimat
zbliżony do nadmorskiego. Minerały
w
nim
zawarte
wspomagają
odbudowę i regenerację górnych dróg

oddechowych i działają stymulująco
na pracę układu odpornościowego.
Dla młodszych uczestników – zabawy
na placu zabaw.
Istnieje
obiadu.

możliwość

Pokaz produkcji naturalnego mydełka
i krótka informacje na temat sposobu
jego powstawania oraz pogadanka, jak
ważne jest mydło i higiena na co dzień.
Wyrabiamy i dekorujemy własne
mydełka – dzieci otrzymują foremki
i potrzebne materiały.
Dzielni Piraci
Poszukiwania zaginionego skarbu w
pirackich przebraniach - szereg zagadek
i
konkurencji
sprawnościowych,
w czasie których należy wykazać
się sprytem, odwagą i sprawnością.
Dopłynięcie do „Bezludnej wyspy”
łodzią piratów, na której odnajdujemy
ukryty skarb i rozpalenie ogniska na
cześć zdobywców. Wyjazd z wyspy
specjalnym pojazdem, który dowiezie
dzieci na teren pełen atrakcji.
Pamiątka z porcelany
Dzieci otrzymują porcelanowy kubek
lub talerzyk, który dekorują za pomocą

fot.: www.pluszakolandia.pl

(Cena zawiera: bilety wstępu i opiekuna wycieczki,
uśredniony koszt transportu).

Kolorowe mydełka

zorganizowania

Cena obejmuje przejazd luksusowym
autokarem z pasami bezpieczeństwa,
bilety
wstępu,
opiekę
pilota,
przewodnika, ubezpieczenie.

Cena: 75 zł/os przy 45 uczestnikach

Wycieczka do podwarszawskiego Mini Parku Zabaw dla
przedszkolaków i klas 0-3, gdzie oferujemy zabawę i edukację
w czasie zajęć i warsztatów z wybranych tematów:
specjalnych farb. Po udekorowaniu
porcelana jest wypalana w piecu,
gotowe do użycia dzieła można zabrać
do domu - są odporne na zmywanie.
Mali ekolodzy
Zwiedzamy warsztat segregowania
zabawek
i
samodzielnie
je
segregujemy. Uczymy się kreatywnego
wykorzystania
materiałów
do
recyklingu.
Jubiler
Poszukiwania
skrzyni
pełnej
świecidełek i wykonywanie własnej
biżuterii. Konkurencje i zabawy w miniparku.
Mój własny Miś, np. z okazji Dnia
Pluszowego Misia
Pomagamy odnaleźć zaginionego
misia. Tworzymy własnego pluszowego
przyjaciela z powierzonych materiałów.
Po każdym z warsztatów
korzystają
z
szeregu

dzieci
atrakcji

pluszakowej krainy (w zależności
od pory roku i pogody). Wśród nich
m.in.:
- piankowy plac zabaw, wielka
dmuchana
poducha,
sztuczna
krowa, którą możemy wydoić, mini
łódeczki, jeżdżące pluszowe zwierzaki,
chodzenie w kuli wodnej, bajkowa
kolejka, którą dzieciaki są wożone
po ośrodku, lewitujące piłeczki i inne
zabawy.

Istnieje możliwość zakupienia
kiełbasek z grilla z dodatkami
w cenie 10 zł/os lub upieczenia
przywiezionych przez grupę.

od 78 zł/os (dla grupy 45-osobowej)
(Cena zawiera: bilety wstępu i opiekuna wycieczki,
uśredniony koszt transportu).

fot.: www.pluszakolandia.pl

Dowiadujemy się skąd wywodzi
się papier, na jakich materiałach
pisano przed wynalezieniem papieru,
o historii papierni.

płatkami kwiatów, drugi ze znakiem
wodnym. Własnoręcznie czerpane
arkusze papieru zabieramy do domu.

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

Spotkanie z przewodnikiem w Muzeum
Papiernictwa.

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

8.00 Wyjazd spod szkoły.

27 ZABAWA W KRAINIE PLUSZAKÓW
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Wycieczki jednodniowe

Wycieczki jednodniowe

W tym polecane również dla przedszkoli i klas 0-3

W tym polecane również dla przedszkoli i klas 0-3

MAGICZNE OGRODY
29 Z PAKIETEM ZAJĘĆ Z
ANIMATORAMI

W EKOLOGICZNEJ ZAGRODZIE
28 EDUKACYJNEJ

„Pieczemy rozmaitości”
Powitanie przez gospodarzy wraz
z
zaprezentowaniem
miejsca
do
zabaw i pracy, rozmowa na temat jak
odpowiedzialnie i bezpiecznie korzystać
z
atrakcji. Skąd bierze się mąka?
Pogadanka na temat zbóż i pokaz
mielenia zbóż na mąkę. Poznajemy, jak
rosną zboża – z przejażdżką wozem przez
wieś. Warsztaty – w zależności od wieku
i zainteresowania dzieci wybieramy
od 1 do 3 warsztatów:

Powitanie grupy przez gospodarzy,
pokazanie, jak jest zagospodarowane
podwórko, gdzie mieszkają zwierzątka.
Omówienie
zasad
bezpieczeństwa.
Pogadanka nt. uprawy warzyw, kwiatów
i krzewów, prezentacja nasion, sadzonek
oraz zabawa edukacyjna. Pokaz maszyn
rolniczych i urządzeń gospodarskich do
uprawy i pielęgnacji warzyw, owoców,
kwiatów i krzewów.
Wyprawa do sadu - warsztaty sadzenia
krzewów (przygotowanie gleby, sadzenie,
podlewanie).
Wyprawa na pole – warsztaty siania
warzyw i kwiatów (przygotowanie gleby,
sianie, podlewanie).

- Pieczemy pizzę lub drożdżowe bułeczki.

Ognisko -wspólne pieczenie kiełbasek.

– Sporządzanie ciasta drożdżowego,
smażymy naleśniki, pieczemy kruche
ciasteczka
sporządzanie
ciasta
kruchego.
Wspólna
degustacja
przygotowanych rozmaitości.

Na czas pracy dzieci otrzymują rękawice
ochronne, narzędzia ogrodnicze.

Warsztaty
odbywają
się
w
sali
dydaktyczno - edukacyjnej, w której
znajduje się piec i zaplecze kuchenne,
dzieci otrzymują fartuszki i niezbędne
przybory.

Inne programy do zrealizowania
w Eko- gospodarstwie:
„Wykopki i święto pieczonego
ziemniaka” - z wyprawą wozem na
pole i udziałem w wykopkach.
„Młody ekolog” – z zajęciami w
stodole i w lesie oraz wyprawą
wozem do farmy wiatrowej.
„Jak powstają orzeszki” – z
zajęciami na plantacji i pieczeniem
orzechowych ciasteczek.
Oddzielny program dla starszych klas
szkoły podstawowej i grup licealnych
na biuro@jaamtravel.pl

od 88 zł/os (dla grupy 45-osobowej)
(Cena zawiera: bilety wstępu i opiekuna wycieczki,
uśredniony koszt transportu).

Po każdym z warsztatów samodzielna
zabawa w Zagrodzie - dzieci mogą karmić
i bawić się ze zwierzętami oraz korzystać
z placu zabaw, urządzeń rekreacyjnych.
Do dyspozycji także stodoła z sianem
do skakania i zjeżdżalnią, możliwość gry
w siatkówkę, koszykówkę, badmintona,
ping-ponga.

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

Programy do wyboru np.:

„Wiosenne prace polowe”

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

Wyprawa na wieś dla wszystkich
mieszczuchów, gdzie w prawdziwym
gospodarstwie poznamy tajniki pracy w
polu, w sadzie i wiejskiej zagrodzie.

Zabawa i edukacja w pierwszym
w
Polsce
rodzinnym
parku
tematycznym, stworzonym w oparciu
o oryginalną baśniową historię. Wśród
setek kwiatów, drzew i krzewów
dzieci odkrywają bajeczne krainy
zamieszkiwane przez niezwykłe istoty.
Każda z 9 krain to sensoryczne pole
doświadczeń, stymulujące rozwój
i wyobraźnię dziecka. Na początek
2-godzinne
zabawy
edukacyjne
z animatorami, realizujące treści
podstawy
programowej,
później
dalsze atrakcje w czasie swobodnej
zabawy w Parku. Czekają na nas
m.in. Marchewkowe Pole, Kuchnia
Bulwiaków,
Kwiatowa
Dolina,
Krasnoludzki Gród, Smocze Gniazdo
i Wodny Świat. A tam ciuchcia,
dmuchańce, tematyczne place zabaw,
karuzele, tunele, Zamek Wróżek,
a nawet plaża i tratwy, na których
można odbyć mini rejs.
Istnieje możliwość rezerwacji
obiadu w cenie:
12,90 zł - przedszkola
17,90 zł - szkoły
od 110 zł/os (dla grupy 45-osobowej)
(Cena zawiera: bilety wstępu i opiekuna wycieczki,
uśredniony koszt transportu).

OD ZIARENKA
DO BOCHENKA –
30
GOŚCINIEC WE WSI
KAWĘCZYN
Jest to idealne miejsce żeby zapoznać
się z kulturą i zwyczajami panującymi
na polskiej wsi. Na uczestników czeka
wiele atrakcji takich jak przejażdżka
wozem konnym,
pokaz sztuki
kowalskiej i wybijanie monet, zajęcia w
piekarni z pokazem przygotowywania
chleba oraz ognisko z pieczeniem
kiełbasek.

FARMA ILUZJI –
31 RODZINNY PARK
ROZRYWKI
Zwiedzanie Muzeum Iluzji oraz
Latającej
Chaty
Tajemnic.
Na
uczestników czeka między innymi
Park Trampolin, Wiklinowy Labirynt,
Gigantyczne Szachy, świat do góry
nogami w Zakręconym Domku, Zielona
Ścieżka Zdrowia, Mini Zoo i wiele,
wiele więcej. Całodzienna wyśmienita
zabawa dla dzieci w każdym wieku.
Możliwość rezerwacji obiadu w
cenie od 5 zł do 23 zł w zależności
od wybranej opcji.

od 85 zł/os (dla grupy 45-osobowej)

od 80 zł/os (dla grupy 45-osobowej)

(Cena zawiera: bilety wstępu i opiekuna wycieczki,
uśredniony koszt transportu).

(Cena zawiera: bilety wstępu i opiekuna wycieczki,
uśredniony koszt transportu).
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Wycieczki jednodniowe
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Dla szkół

Dla szkół

ŻELAZOWA WOLA
32 - RODZINNY DOM
FRYDERYKA CHOPINA

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

Odwiedziny w Domu Urodzenia
Fryderyka Chopina – ekspozycja
poświęcona życiu i twórczości pianisty,
spacer po pięknym parku nad Utratą.
Brochów - Kościół obronny z XV w.,
w którym wzięli ślub rodzice Fryderyka
i gdzie kompozytor został ochrzczony.
Muzeum
Kolei
Wąskotorowej
w
Sochaczewie
–
zwiedzanie
z przewodnikiem.
od 65 zł/os (dla grupy 45-osobowej)
(Cena zawiera: bilety wstępu i opiekuna wycieczki,
uśredniony koszt transportu).

TWIERDZA MODLIN
33 - WYCIECZKA DLA
DZIECI
Zwiedzanie Twierdzy Modlin wraz
z przewodnikiem. Zobaczyć będzie
można między innymi: Działobitnie
Gen. Dehna, podziemny chodnik
zamieszkany
przez
nietoperze,
oraz przespacerować się Parkiem
Militarnym. Na koniec wycieczki
ognisko z pieczeniem kiełbasek.
W opcji rozszerzonej dodatkowo
zawody strzeleckie oraz gra
terenowa.
od 85 zł/os - wariant podstawowy
od 110 zł/os - wariant rozszerzony

(Cena zawiera: bilety wstępu i opiekuna wycieczki,
uśredniony koszt transportu).

PAŁACOWE ŻYCIE I
34 SIELSKIE KLIMATY
ŁOWICKIEJ WSI

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

KAZIMIERZ DOLNY
35 WYCIECZKA DLA DZIECI
Wariant I

Wariant II

Zwiedzanie renesansowego miasta
z przewodnikiem: stare spichrze,
zabytkowe kamienice, kościół farny,
wejście na Zamek i Górę Trzech Krzyży.
Spacer wąwozem lessowym oraz rejs
statkiem po Wiśle.

Miejska gra terenowa - opis i mapa
posłużą do odkrycia nieoznakowanego
szlaku. Zwiedzanie z przewodnikiem:
Zamek, Baszta, Góra Trzech Krzyży.
Spacer wąwozem lessowym oraz rejs
statkiem po Wiśle.

od 99 zł/os - wariant I
od 117 zł/os - wariant II

(Cena zawiera: bilety wstępu i opiekuna wycieczki,
uśredniony koszt transportu).

36 BĄDŹ BEZPIECZNYM – RATUJ ŻYCIE INNYM
Wariant podstawowy
Oferta naszego Biura obejmuje
zajęcia
z
udzielania
pierwszej
pomocy oraz zachowania zasad
bezpieczeństwa w formie wycieczki
do Wioski pod Kogutem dla uczniów
wszystkich typów szkół lub pikniku
dla całej szkoły. Każdorazowo zajęcia
są dostosowywane do poziomu
uczestników, przeprowadzane przez
wykwalifikowanych
instruktorów
ratownictwa
medycznego
z
wykorzystaniem
specjalistycznego
sprzętu ratowniczego i środków
ochrony. Obejmują teorię, ćwiczenia
praktyczne (zabawę w przypadku
młodszych uczestników) i wypoczynek
na wolnym powietrzu.

Uczestnicy zapoznają się z architekturą
i zwyczajami wsi łowickiej zwiedzając
z
przewodnikiem
Łowicki
Park
Etnograficzny w Maurzycach. Udział w
warsztatach etnograficznych. Przejazd
do Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie
–
historia i magnackie zwyczaje
panujące w Pałacu oraz spacer po
Ogrodzie Heleny Radziwiłłowej.
Na życzenie możliwość
dokupienia warsztatów w
Nieborowie za 15-20 zł/os)
od 65 zł/os
(Cena zawiera: bilety wstępu i opiekuna wycieczki,
uśredniony koszt transportu).

Wariant rozszerzony I
Poszerzony o elementy samoobrony.
Wariant rozszerzony II
Dwa dni w poszerzonym zakresie,
dodatkowo zajęcia wybrane z oferty
Ośrodka, np. program „Farmer”.
Uczestnicy wycieczki otrzymują
zaświadczenia o ukończeniu kursu
pierwszej pomocy.

od 60 zł/os - wariant podstawowy
od 140 zł/os - wariant rozszerzony I
od 230 zł/os - wariant rozszerzony II
(Cena zawiera: bilety wstępu i opiekuna wycieczki,
uśredniony koszt transportu).
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Wycieczki dwudniowe

W tym polecane również dla przedszkoli i klas 0-3

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

37 JURA PARK W BAŁTOWIE I DZIEŃ Z ŻYCIA FARMERA

Wycieczki łączone:
Pierwszego dnia zabawa
i edukacja w czasie wybranej
wycieczki autokarowej,
następnego dzień na farmie
w Wiosce pod Kogutem.

Dzień 1: Zabawa i edukacja w Jura
Parku w Bałtowie.

Dzień 2: „Dzień z życia farmera” w
Wiosce pod Kogutem

Zwiedzanie Jura Parku z przewodnikiem
– ścieżka edukacyjna z modelami
dinozaurów
naturalnej
wielkości,
z tablicami obrazującymi dzieje życia
na naszej planecie.
Zwierzyniec
Bałtowski - podróżujemy prawdziwym
amerykańskim
schoolbusem,
z pokładu którego obserwujemy ponad
400 zwierząt (m.in. wielbłądy, lamy,
antylopy, jelenie, strusie) biegających
swobodnie w kilku sektorach. Podróż
ubarwia
opowieść
przewodnika
o życiu i zwyczajach obserwowanych
zwierząt. Wizyta w Sabatówce - miejsce
magiczne łączące świat rzeczywisty
ze światem baśniowym w przepięknej
scenerii
kamieniołomu,
zabawa
z animatorami. Wyjazd do Wioski pod
Kogutem.

Oprowadzenie
po
Mini
Zoo.
Poznawanie zwyczajów i zachowań
zwierząt,
pomoc w pielęgnacji
i karmieniu ich.
Gry i zabawy
sprawnościowe. Zwiedzanie skansenu
starych maszyn rolniczych. Zajęcia
z wełną: pranie w baliach i na
tarach + filcowanie runa owczego.
Filcaki – pluszaki zajęcia plastyczne
z surowcami naturalnymi (wełna,
pióra). Pieczenie pszennych bułeczek,
pokaz robienia białego sera i produkcja
masła tradycyjnymi metodami. Gra
terenowa Szukanie Skarbu Farmera.
Ok. 19.30 przyjazd do szkoły/
przedszkola.

Ok.19.00 Obiadokolacja i
zakwaterowanie w Wiosce pod
Kogutem. Nocleg.

38

2

DNI

od 265 zł/os
(Cena uśredniona z kosztem transportu)

PRZYGODA NA DZIKIM
ZACHODZIE

Dzień 1: W Western City
Przygoda jak na Dzikim Zachodzie
w Runowie niedaleko Piaseczna.
Przejazd do Miasteczka Westernowego
autokarem lub autokarem i zabytkową
Kolejką Wąskotorową z Piaseczna.
Przywitanie gości przez Szeryfa i
oprowadzenie po terenie Wild West
City. Zabawy indiańskie: Indiańska
Ścieżka, Czarne stopy/Przekraczanie
granicy,
polowanie
na
bizona,
wyścigi wiewiórek, rzuty woreczkami
z indiańskimi talizmanami. Kącik
plastyczny - magiczna mikstura, Plemię
Czerwonych Nosów. Nasłuchiwanie
przyrody,
nadawanie
indiańskich
imion, miasteczkowy quiz. W przerwie
zabaw posiłek np. pizza 2 kawałki /os.
Wyjazd do Wioski Pod Kogutem.
Ok. 16.00 obiad, zakwaterowanie.
Zapoznanie z ośrodkiem, samodzielna
zabawa na placu zabaw. 19.00 kolacja.
Nocleg.

Dzień 2: „Dzień z życia Kowboja” w
Wiosce pod Kogutem
Przywitanie
ze
zwierzętami
–
oprowadzenie
po
Mini
ZOO,
omówienie zasad bezpieczeństwa.
Zwierzęta - poznawanie ich zwyczajów,
zachowań, pomoc
w pielęgnacji i
karmieniu.
Wizyta w stajni - zajęcia na temat koni.
Jakie znamy rodzaje koni, co jedzą ,
jak dbać o konie, jak je bezpiecznie
karmić, jak się zachować przy koniach
itp. Jazdy na koniach lub kucach. Gry
i zabawy sprawnościowe (np. rzut
podkową do celu). Turniej strzelania z
łuku sportowego do tarczy. Tworzenie
indiańskich pióropuszy, nadawanie
imienia, malowanie twarzy. Gra
terenowa Szukanie Skarbu Rączego
Mustanga.
Kolacja
w
formie
indiańskiego ogniska z pieczonymi
kiełbaskami przy oryginalnych TIPI.
Ok 19.30 przyjazd do szkoły/
przedszkola.

2

DNI

257 zł/os (bez kolejki)
277 zł/os (z dojazdem kolejką)
(Cena uśredniona z kosztem transportu)
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W tym polecane również dla przedszkoli i klas 0-3

ENERGYLANDIA
40 ZE ZWIEDZANIEM
KRAKOWA

Kto z nas w dzieciństwie nie
kochał
kolejek!
Odbędziemy
podróż z Sochaczewa na skraj
puszczy Kampinoskiej
zabytkowymi
wagonikami ciągnionymi przez starą
lokomotywę i z zawrotną prędkością
15 km na godzinę.
Wyprawę
poprzedzi krótka wizyta w Muzeum
Kolei Wąskotorowej, gdzie obok
zabytkowych lokomotyw i wagonów
zobaczymy m.in. drezyny a nawet
starą
Warszawę
przystosowaną
do jazdy po torach. Trasa kolejki
prowadzi malowniczą doliną Bzury,
przez Chodaków, Brochów na skraj
puszczy. Tam zatrzymujemy się na
pierwszy przystanek i krótki spacer
z przewodnikiem po Kampinosie
– poznamy tajemnice prawdziwej
puszczy i jej mieszkańców. Wycieczkę
zakończy ognisko na starannie
zagospodarowanej polanie, gdzie
możemy upiec kiełbaski, pobawić się
na trawie i wypocząć na łonie natury.

Dzień 2: „Dzień z życia ekologa”
Zapoznanie z ośrodkiem, przywitanie
ze zwierzętami – oprowadzenie
po Mini Zoo, omówienie zasad
bezpieczeństwa.
Zwierzęta
poznawanie ich zwyczajów, zachowań,
pomoc w pielęgnacji i karmieniu.
Wizyta w lesie poznawanie tajemnic
lasu. Dlaczego powinniśmy chronić
las? Budowa szałasu, czyli jakie domy
w lesie mają zwierzęta, zbieranie
darów natury na hotel dla owadów.
Tworzenie filtrów do wody oraz
zdobycie garści wiedzy o segregacji
śmieci. Budowa hotelu dla owadów
- dlaczego owady są nam potrzebne?
Własnoręczne wytwarzanie świec z
wosku pszczelego. Gra terenowa.
Szukanie Eko Skarbu z zagadkami
ekologicznymi.
Ok 19.30 Przyjazd do szkoły/
przedszkola.

Posiłki w Wiosce pod Kogutem:
8.30 Śniadanie np. (płatki, mleko, ser,
wędlina, warzywa, pieczywo, herbata)
11.00 II śniadanie (drożdżówka +
napój)
14.00 Obiad (np. pomidorowa z
makaronem + filet drobiowy +
ziemniaki + surówka + kompot)
16.30 Podwieczorek (np. owoce +
napój)
18.00 Kolacja w formie ogniska z
pieczonymi kiełbaskami.
Noclegi: W pokojach 3-8 osobowych
w pawilonie lub domkach
z łazienkami, ręcznikami.

2

DNI

od 245 zł/os
(Cena uśredniona z kosztem transportu)

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

Dzień 1: Kolejką do Puszczy
Kampinoskiej

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

39 EKO PRZYGODA

Dzień 1

Dzień 2

Wizyta w krakowskim Ogrodzie
Doświadczeń – to niezwykły park
sensoryczny z ponad 60 interaktywnymi
instalacjami wzorowany na parku w
Norymberdze, położony na pięknym,
zielonym terenie. Zwiedzanie dawnej
stolicy Polski z przewodnikiem:
Wzgórze Wawelskie – wejście do
Katedry, Grobów Królewskich i
Dzwonu Zygmunta, Zamek Królewski
(z zewnątrz), Smocza Jama, Rynek
z Sukiennicami, Kościół Mariacki,
Wieża
Ratuszowa,
zwiedzanie
podziemi Rynku (opcjonalnie pod
warunkiem dostępności biletów),
Droga Królewska. Przejazd na miejsce
noclegu, obiadokolacja.

Dzień
pełen
atrakcji
w
najnowocześniejszym
w
Polsce
parku rozrywki Energylandia. Dla
każdej grupy wiekowej przygotowano
tam specjalne strefy. Kraina bajek
z kolejkami, zjeżdżalniami i karuzelami
dla młodszych dzieci, strefa familijna
z
kolejką
widokową,
roller
coasterami dla nieco starszych, dla
najodważniejszych strefa ekstremalna.
W cenie także pokazy filmowe w kinie
7D i widowiska edukacyjne, Water
Park (teren stylizowany na tropikalną
wyspę) oraz poczęstunek – frytki
+ lemoniada.

Posiłek w Ogrodzie Doświadczeń –
naleśniki – 9 zł/os

Możliwość zamówienia obiadu
w cenie 19,50 zł/os (danie główne
+ napój) lub 23,50 zł/os (dwa dania
+napój)

Kraków opcjonalnie:
- Manufaktura czekolady + 39 zł/os
(warsztaty produkcji czekolady,
degustacja, prezent do domu)
- HistoryLand + 20 zł/os
(historia w budowlach z klocków Lego)
- Rejs statkiem po Wiśle + 25 zł/os
- Ogród Doświadczeń + 12 + 9 zł/os
(zajęcia + naleśniki)

2

DNI

215 zł/os oraz
Energylandia bilety:
49 zł kl.1-6, 59 zł kl. 7-8, 89 zł LO
opieka „1 na 10” – 1 zł
(Cena uśredniona z kosztem transportu)
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2

DNI

ENERGYLANDIA
41 I HISTORYCZNA
PRZYGODA

Starsze klasy szk. podst. i LO Ogrodzieniec “Spacer przez epoki
– od neolitu po współczesność”.
Wyprawa,
na
której
czeka
niezliczona ilość wrażeń. Uczestnicy

zwiedzają
gotycko-renesansowy
zamek,
drewnianą
słowiańską
osadę na Górze Birów, jaskinię
u stóp Birowa – schronienie
człowieka
pierwotnego
oraz
bunkry poniemieckie z 1944 roku
przy Suchym Połciu, wzgórzu
stanowiącym
doskonały
punkt
widokowy na zamek.
Dzień 2:
Dzień
pełen
atrakcji
w
najnowocześniejszym
w
Polsce
parku rozrywki Energylandia. Dla
każdej grupy wiekowej przygotowano
tam specjalne strefy. Kraina bajek
z kolejkami, zjeżdżalniami i karuzelami
dla młodszych dzieci, strefa familijna
z
kolejką
widokową,
roller
coasterami dla nieco starszych, dla
najodważniejszych strefa ekstremalna.
W cenie także pokazy filmowe w
kinie 7D i widowiska edukacyjne,
Water Park (teren stylizowany na
tropikalną wyspę) oraz poczęstunek –
frytki+lemoniada.

Możliwość zamówienia obiadu
w cenie:
19,50 zł/os ( danie główne + napój)
lub 23,50 zł/os (dwa dania +napój)
Noclegi: w pensjonacie, hotelu lub
ośrodku wypoczynkowym w pokojach
2-6 osobowych z pełnym węzłem
sanitarnym.
Gra terenowa. Szukanie Eko Skarbu
z zagadkami ekologicznymi.
Ok. 19.30 Przyjazd do szkoły/
przedszkola.

2

DNI

210 zł/os oraz
Energylandia bilety:
49 zł kl.1-6, 59 zł kl. 7-8, 89 zł LO
(Cena uśredniona z kosztem transportu)

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

Poznajemy ciekawostki o czasach
rycerstwa. Zaczynamy od zabawy
w
czternastowiecznej
kuchni,
sprawdzamy co jadano w czasach
Kazimierza Wielkiego, a co dotarło do
nas dużo później. Mierzymy i ważymy
miarami łokcia, kamienia, wołu.
Piszemy gęsim piórem. Na rycerskiej
wyprawie rozbijamy szesnastowieczny
namiot dowódcy, sprawdzamy co widać
w hełmie husarza. Fotografujemy się
w strojach z epoki. Uważni uczestnicy
dostają kampusowe grosze, które
wymieniamy w sklepiku na pamiątki.
Poznajemy świat średniowiecznych
turniejów. Rywalizujemy w rzucie
oszczepem, strzelaniu z łuku, robieniu
powrozów, grach zręcznościowych
i dawnych tańcach.

od 265 zł/os (dla grup 45-osobowych)
(Cena uśredniona z kosztem transportu)

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

Dzień 1: W wiosce żywej historii

42 SANDOMIERZ NIE TYLKO FILMOWO
Dzień 1

Dzień 2

Zwiedzamy
najciekawsze
zabytki
Sandomierza:
bramę
opatowską,
bazylikę katedralną, kościół świętego
Jakuba, odwiedzając wszystkie miejsca
związane z realizacją serialu Ojciec
Mateusz.
Na serialowej wystawie
wejdziemy do kościoła i na plebanię, do
pokoju biskupa, na posterunek policji,
a nawet do więziennej celi. Można tam
zobaczyć przy pracy księdza Mateusza,
gospodynię
oraz
policjantów
i
sfotografować się z „aktorami” – czyli
do złudzenia ich przypominającymi
figurami
woskowymi
w
pomieszczeniach zaaranżowanych na
wzór serialowych wnętrz z użyciem
oryginalnej scenografii. Przejdziemy
też podziemną trasą turystyczną oraz
wąwozem lessowym królowej Jadwigi.

Zwiedzamy „mały Wawel” przepiękny
zamek w Baranowie Sandomierskim
zbudowany na wzór krakowskiego.
Budowla
zagrała w kilku filmach,
m.in.
Barbara
Radziwiłłówna,
Czarne Chmury. Dowiemy się kim
jest tajemnicza biała dama, ile waży
rycerska zbroja i dlaczego kusza
została
wyklęta
przez
papieża.
Weźmiemy udział w „akademii
rycerskiej”, gdzie rycerze-animatorzy
nauczą nas m.in. strzelać z łuku,
rzucać toporkiem i zabaw plebejskich.
Szkółkę golfa poprowadzi prawdziwy
szkocki mistrz. Posiłek - jednodaniowy
obiad na zamku.

Przejazd na miejsce
obiadokolacja.

noclegu

–

kwotę równą rocznemu budżetowi
Rzeczpospolitej w typie palazzo in
fortezza, łącząc cechy rezydencji z
cechami obronnymi. Dziś to niezwykle
interesujące ruiny, które zwiedzimy z
przewodnikiem.
Powrót ok. 20.00.
Noclegi: w pensjonacie, hotelu lub
ośrodku wypoczynkowym w pokojach
2-6 osobowych z pełnym węzłem
sanitarnym.

Po południu zwiedzamy Zamek
Krzyżtopór,
który
był
kiedyś
największym
pałacem
Europy
ustępującym
jedynie
Wersalowi.
Zbudowany
za
astronomiczną

NA POLACH BITWY POD GRUNWALDEM
43 GRUNWALD, NIDZICA, DZIAŁDOWO + EKOZAJĘCIA W PUSZCZY
2 LUB 3 DNI
Dzień 1: Zwiedzanie Pól Grunwaldu i
Muzeum
Ubrany w średniowieczny strój
historyk oprowadzi nas po Polach
Grunwaldu i muzeum, przedstawiając
przebieg Wielkiej Wojny 1409-1411
z jej kulminacyjnym momentem,
jakim była Bitwa pod Grunwaldem.
Dowiemy się także, jakie znaczenie
dla współczesnych miała grunwaldzka
wiktoria i w jaki sposób budowano jej
etos. Historycy, którzy jednocześnie są
rekonstruktorami epoki średniowiecza,
opowiedzą o używanym w wiekach
średnich uzbrojeniu oraz tajnikach
współczesnego
odtwórstwa
historycznego. Czas trwania: 90 min.
Przejazd do ośrodka nad jeziorem,
zakwaterowanie, obiad.
Zajęcia
przyrodnicze i ekologiczne „Z życia
Puszczy” dostosowane do różnych grup
wiekowych od szkoły podst. do LO.
Dzień 2:
Po śniadaniu zajęcia przyrodniczoekologiczne terenowe lub warsztaty
na terenie ośrodka, np. „Ekosystem
lasu i jeziora”, „Ptaki Warmii i Mazur”,
Przejażdżka bryczką do rezerwatu

Przyrody „Źródła rzeki Łyny”. Obiad i
wyjazd z ośrodka. Zwiedzimy kolejną
historyczną
budowlę
z
czasów
krzyżackich – zamek w Nidzicy.
Działdowo – Interaktywne Muzeum
Państwa Krzyżackiego. Powrót do
szkoły w godzinach popołudniowych.
W przypadku wycieczki 3- dniowej
możliwe dodatkowo:
wycieczka
statkiem
po
Kanale
Elbląskim, zajęcia etnograficzne z
wizytą w Parku Etnograficznym w
Olsztynku, zajęcia rekreacyjne nad
jeziorem, zajęcia sportowe i in.
Noclegi: W ośrodku wypoczynkowym
nad jeziorem na skraju rezerwatu
Las Warmiński w Puszczy PiwockoRamuckiej w pokojach 2-6 osobowych
lub domkach 4-7 – osobowych z
pełnym węzłem sanitarnym.
Domowe posiłki.

2

DNI

3

DNI

od 210 zł/os (dla grup 45-osobowych)
(Cena uśredniona z kosztem transportu)
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44 KRAKÓW I WIELICZKA Z NOCLEGIEM
W PODZIEMNEJ KRAINIE SKARBNIKA

TORUŃ Z CZASÓW KOPERNIKA I TAJEMNICE ZAMKU
46 W GOLUBIU DOBRZYNIU

Dzień 1

Dzień 1

Wyjazd w godzinach porannych.
Kraków: zwiedzanie Rynku – Kościół
Mariacki i Wieża Ratuszowa. Rejs
statkiem spacerowym po Wiśle.
Wieliczka: zwiedzanie Kopalni Soli.
Nocleg w kopalni.

Wyjazd w godzinach porannych.
Toruń: zwiedzanie miasta trasą
„Legendy i fakty toruńskie”, Muzeum
Toruńskiego
Piernika,
seans
w Planetarium.

2

od 245 zł/os

DNI

(Cena wycieczki bez kosztu biletu do Parku Wodnego )
(Cena uśredniona z kosztem transportu)

KRÓLEWSKI KRAKÓW
45 I KOPALNIA SOLI W WIELICZCE
Dzień 1
Wyjazd w godzinach porannych.
Kraków: zwiedzanie Drogi Królewskiej,
Dzielnicy Uniwersyteckiej oraz wzgórza
Wawelskiego.
Zwiedzanie
Zamku
Królewskiego oraz Smoczej Jamy. Rejs
statkiem po Wiśle.
Dzień 2
Wieliczka: zwiedzanie Kopali Soli
(wybrany
program
edukacyjny
dobrany do wieku lub zwiedzanie
kopalni trasą turystyczną wraz
z przewodnikiem). Możliwość wizyty
w Parku Wodnym (24 zł/2 godziny od
os.). Powrót w godzinach wieczornych

Wieczorne
zwiedzanie
Zamku
Krzyżackiego z pochodniami lub nocny
spacer z panoramą miasta.
Dzień 2
8.30 Śniadanie.
Wizyta w Domu Legend Toruńskich,
w którym dzieci staną się bohaterami
sześciu najsłynniejszych opowieści,
odkrywając dzieje miasta. Na własnej
skórze poczują, jak układały się losy

Warsztaty z animatorami na wybrany
temat, np. np. Żywa lekcja historii
„O początkach państwa Polskiego”,
„Ziołowe ogrody Anny Wazówny” –
lepienie z gliny, zdobienie papieru,
zabawy strzeleckie, przejażdżka konna
i inne.
Obiad w zamkowej restauracji.
Zabawy na wolnym powietrzu na
terenach parkowych zamku.
Wyjazd w drogę powrotną.

2

DNI

od 275 zł/os przy 45 uczestnikach
(Cena uśredniona z kosztem transportu)

47 RENESANSOWY KAZIMIERZ
I UZDROWISKO W NAŁĘCZOWIE

Dzień 1
Wyjazd w godzinach porannych.
Kazimierz Dolny: Stare spichrze,
zabytkowe kamienice, kościół farny,
wejście na Zamek i Górę Trzech Krzyży
lub zwiedzanie w formie gry miejskiej
połączone z poznawaniem miasta
z przewodnikiem, spacer wąwozem
lessowym, rejs statkiem po Wiśle.
Dzień 2
Nałęczów:
zwiedzanie
Parku
Uzdrowiskowego – pijalnia wód
mineralnych,
zwiedzanie
Pałacu
Małachowskich z Muzeum Bolesława
Prusa. Wejście na Basen SPA Atrium
(1 godz.) lub spacer z poznawaniem
architektury początku XX w. Powrót
w godzinach wieczornych

2

2

od 240 zł/os

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

Kraków: Droga Królewska, Dzielnica
Uniwersytecka, Wzgórze Wawelskie.
Zwiedzanie
Zamku
Królewskiego
i Smoczej Jamy. Możliwość wizyty
w Parku Wodnym (24 zł/2 godziny od
os.). Powrót w godzinach wieczornych.

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

Dzień 2

królów, rycerzy i złoczyńców. Przejazd
do Golubia Dobrzynia – zwiedzanie
zamku wg programu dostosowanego
do wieku uczestników.

DNI

DNI

od 245 zł/os

(Cena wycieczki bez kosztu biletu do Parku Wodnego )
(Cena uśredniona z kosztem transportu)

(Cena uśredniona z kosztem transportu)

31

30
biuro@jaamtravel.pl

| 22 727 65 50 | 602 781 928 | 22 727 04 00 | W W W . J A A M T R A V E L . P L

biuro@jaamtravel.pl

| 22 727 65 50 | 602 781 928 | 22 727 04 00 | W W W . J A A M T R A V E L . P L

Wycieczki trzydniowe i dłuższe

48 W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

3 LUB 4 DNI
Dzień 1

Dzień 3

Wyjazd w godzinach porannych.

Podzamcze Chęcińskie – wizyta na
zamku obronnym, zwiedzanie baszt
i lochów oraz wizyta w Centrum
Naukowo
Technologicznym
z interaktywnymi eksponatami
i wystawami. Popołudniowa zabawa
w Afor Adveture Park – park linowy.

Zagnańsk:
legendarny
pomnik
przyrody „Dąb Bartek”. Oblęgorek:
muzeum H. Sienkiewicza – wiernie
odwzorowany pałacyk w czasów
kiedy mieszkał w nim pisarz. Kielce:
Kadzielnia – spacer podziemną trasą
turystyczną.
Zwiedzanie
miasta:
Aleja Pomnikowa, Park Miejski, Pałac
Biskupów Krakowskich.
Dzień 2
Świętokrzyski Park Narodowy: klasztor
sióstr Benedyktynek, źródełko św.
Franciszka,
Muzeum
Minerałów
i Skamieniałości. Huta Szklana:
Średniowieczna
Osada,
Puszcza
Jodłowa, klasztor Benedyktynów z kryptą
Jeremiego
Wiśniowieckiego.
Nowa
Słupia: pomnik przyrody „Dąb Jagiełło”,
Centrum Kulturowo-Archeologiczne, w
którym zrekonstruowano osadę sprzed
2000 lat.

Dzień 4
Jaskinia Raj ze wspaniałymi zjawiskami
krasowymi oraz Kopalnia Krzemienia
w Krzemionkach Opatowskich – spacer
podziemiami oraz archeologiczna
lekcja muzealna. Powrót w godzinach
wieczornych.

3

DNI

4

DNI

od 395 zł/os - 3 dni
od 490 zł/os - 4 dni
(Cena uśredniona z kosztem transportu)

49 MALOWNICZE BESKIDY - SZCZYRK, WISŁA, USTROŃ
Dzień 1

Dzień 4

Wyjazd
w
godzinach
porannych.
Bielsko-Biała: wizyta w Studiu Filmów
Rysunkowych, spacer po Starówce
(pomniki postaci z bajek, Zamek
Sułkowskich),
możliwość
wjechania
kolejka linową na Szyndzielnię i zjazd
torem saneczkowym.

Wyjazd do Ustronia – wizyta w Leśnym
Parku Niespodzianek. Spacer ścieżką
edukacyjną, na której będzie można
obejrzeć loty drapieżnych ptaków oraz
przyjrzeć się leśnym zwierzętom żyjącym
w warunkach zbliżonych do naturalnych.
Powrót w godzinach wieczornych.

4

DNI

od 415 zł/os
(Cena uśredniona z kosztem transportu)

Dzień 2
Wjazd ze Szczyrku kolejką linową
na
szczyt
Skrzycznego.
Przejście
górskim grzbietem na Małe Skrzyczne,
Malinowską Skałę , Malinów (szczelinowa
jaskinia tektoniczna) do Przełęczy
Salmopolskiej – stamtąd powrót do
Szczyrku autokarem. Popołudnie z grupą
survivalową – podstawy przetrwania
w terenie.
Dzień 3
Przejazd Pętlą Beskidzką – wycieczka
autokarowa połączona z pieszą – Żywiec,
Węgierska Górka, Żabnica, Milówka,
Kamesznica,
Koniaków,
Istebna,
Jaworzynka, Przełęcz Kubalonka, Zamek
Prezydenta RP i tama na Wisełce , Wisła –
skocznia narciarska.
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4

51 PIENINY - W KRAINIE
JANOSIKA

3 LUB 4 DNI

Wyjazd w godzinach porannych.
Kruszwica: zwiedzanie z przewodnikiem
ruin zamku i legendarnej Mysiej Wieży,
rejs po jeziorze Gopło, kolegiata św.
Piotra i Pawła. Strzelno i Mogilno:
budowle romańskie, pobenedyktyński
klasztor i kościół.
Dzień 2
Żnin:
zwiedzanie Muzeum Kolejki
Wąskotorowej
(przejazd
kolejką),
ruiny zamku w Wenecji – spotkanie
z legendami. Biskupin: zwiedzanie
Muzeum Archeologicznego, możliwość
uczestnictwa
w
warsztatach
(za
dodatkową opłatą).

(Cena uśredniona z kosztem transportu)

(Cena uśredniona z kosztem transportu)

Dzień 1

Dzień 3

Dzień 1

Wyjazd w godzinach porannych. Dębno
Podhalańskie: drewniany Kościółek
św. Michała Anioła wpisany na listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Niedzica: zwiedzanie zamku, rejs po
jeziorze Czorsztyńskim.

Wyjazd w godzinach porannych.
Przyjazd do Malborka – zwiedzanie
Zamku Krzyżackiego, spacer po Starym
Mieście.

Dzień 2

Wjazd koleją krzesełkową na Palenicę,
spacer na Słowację do Leśnicy,
a następnie powrót do centrum
Szczawnicy. Pijalnia wód mineralnych
oraz Park Zdrojowy. Przejazd do
Sromowiec Niżnych i przejście do
Czerwonego Klasztoru.

Spływ tratwami po Dunajcu. Piesza
wycieczka z przewodnikiem po Wąwozie
Homole (wycieczkę można rozszerzyć
o 4h wędrówkę na szczyt Wysoka lub
Trzy Korony)

Przejazd na przełęcz Snozka: pomnik
Władysława Hasiora, wejście na Wdżar
z piękną panoramą na Tatry. Powrót
w godzinach wieczornych.

Dzień 4

Gniezno: Muzeum Początków Państwa
Polskiego, katedra Gnieźnieńska –
miejsce koronacji pierwszych królów
Polski, Drzwi Gnieźnieńskie. Ostrów
Lednicki – wyspa chrztu Mieszka I.
Dziekanowice:
Wielkopolski
Park
Etnograficzny – rekonstrukcja wsi
wielkopolskiej z kościołem i obiektami
rzemiosła wiejskiego.
Dzień 4
Wypoczynek na terenie ośrodka
– zajęcia na świeżym powietrzu,
spacer nad jeziorem, plażowanie,
gry zespołowe. Powrót w godzinach
wieczornych.

3

od 490 zł/os

INTEGRACYJNA

Dzień 3

DNI

52 POŁAWIACZE BURSZTYNÓW NA MIERZEI WIŚLANEJ

od 440 zł/os

4

DNI

od 395 zł/os - 3 dni
od 465 zł/os - 4 dni

Dzień 2

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

Dzień 1

DNI

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

50 PIASTOWSKIM
SZLAKIEM

4

DNI

Krynica Morska - rejs statkiem do
Fromborka.
Zwiedzanie
miasta
śladami Mikołaja Kopernika: muzeum
Mikołaja
Kopernika,
dzwonnica
z planetarium, Wieża Kopernika oraz
Wieża Wodna z widokiem na Zalew
Wiślany. Nocne zbieranie bursztynów
z lampami UV oraz gra terenowa

z lokalizatorami gps i wykrywaczami
metali – szukanie bursztynowych
skarbów.
Dzień 3
Wycieczka po Mierzei Wiślanej: latarnia
morska w Krynicy Morskiej, wejście
na „Wielbłądzi Garb” - najwyższe
wzniesienie na mierzei wiślanej,
Rezerwat Kormorana Czarnego i Czapli
Siwej, zabawy na plaży.
Dzień 4

opowieści. Opcja 1 : Zajęcia edukacyjne
z elementami survivalu i pierwszej
pomocy – gry terenowe, budowa
okrętu, „połowy śledzi”. Zabawa
przebierańców o morskiej tematyce.
Opcja 2 (dla starszych uczestników)
Wyjazd do Sztutowa: Muzeum Stuttho prezentujące ekspozycję z działalności
obozu koncentracyjnego z II Wojny
Światowej. Powrót w godzinach
wieczornych.

Spacer po Kątach Rybackich –
odwiedziny w porcie i
rybackie

(Cena uśredniona z kosztem transportu)
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3

DNI

NA SZLAKACH RYCERZY Z CZARNYM KRZYŻEM
53 TORUŃ, MALBORK, KWIDZYN, GNIEW

55 NA TROPIE ŻUBRA - BIAŁOWIEŻA I OKOLICE

od 400 zł/os
(Cena uśredniona z kosztem transportu)

Dzień 2
Zwiedzanie Zamku w Malborku
oraz
gotyckiego
Zamku
w
Kwidzynie (możliwość zamówienia

Dzień 3
Program z atrakcjami na zamku:
spektakl
multimedialny,
spektakl
konny, wędrówki po warsztatach
dawnych rzemieślników, zwiedzanie
zamku z przewodnikiem. Powrót
w godzinach wieczornych.

3

DNI

od 490 zł/os
(Cena uśredniona z kosztem transportu)

54 NA KASZEBACH – CZYLI POZNAJEMY KASZUBY

Dzień 1
Wyjazd w godzinach porannych.
Wejście na Wierzycę: panorama z
platformy
widokowej.
Szymbark:
najdłuższa deska świata i stół noblisty
Lecha Wałęsy, Dwór Salino, Dom
Sybiraka, bunkier „Gryfa Pomorskiego”,
dom który stoi „na głowie”.
Dzień 2
Słowiński Park Narodowy: ruchome
wydmy,
panorama
na
Jezioro
Łebsko i wybrzeże Bałtyku, powrót
statkiem do Rąbki. Spacer połączony
ze zwiedzaniem Łeby.
Dzień 3
Kaszubski
Park
Etnograficzny
we Wdzydzach – lekcja języka
kaszubskiego
(podstawy
języka,
alfabet, zapoznanie ze słownictwem),
wieża widokowa. Powrót w godzinach
wieczornych.

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

Wyjazd w godzinach porannych
i przejazd do Torunia. Toruń:
zwiedzanie miasta trasą tematyczną
dostosowaną do wieku uczestników,
zwiedzanie ruin Zamku Krzyżackiego
oraz Muzeum Toruńskiego Piernika.
Seans w Planetarium.

lekcji muzealnej). Zamek Gniew:
obiadokolacja
w
zamkowej
karczmie, nocne zwiedzanie zamku
z pochodniami lub ognisko. Nocleg w
zamkowych komnatach.

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

Dzień 1

Dzień 1

Dzień 3

Wyjazd w godzinach porannych.
Hajnówka: Sobór Świętej Trójcy.
Białowieża:
zwiedzanie
Muzeum
Białowieskiego Parku Narodowego,
wejście na wieżę widokową oraz spacer
po Parku Pałacowym. Objazdowa
wycieczka po Polanie Białowieskiej.

Zajęcia
w
Parku
Przyrodniczym
w
Gruszkach
–
zwiedzanie
z
przewodnikiem
lub
wycieczka
z
ornitologiem. Ośrodek Agroturystyczny:
skansen, muzeum chleba, wypiek
bułeczek, przejazd wozem konnym.

Dzień 2

Wieczorna gra terenowa
zalewu Siemianówka.

brzegiem

Spacer
ścieżką
edukacyjną
do
Rezerwatu Pokazowego Żubrów, gdzie
w warunkach zbliżonych do naturalnych
żyją żubry, tarpany, łosie, jelenie, sarny
i wilki. Wizyta w Grabarce – Święta Góra
Prawosławia.

(Dla starszych uczestników w tym dniu
polecamy wycieczkę Śladami Kultur
Podlasia – zwiedzanie Białegostoku,
Supraśla, Kruszynian i innych miejsc
związanych z kulturą tatarską.) Powrót
w godzinach wieczornych.

56 ZAMOŚĆ I MALOWNICZE ROZTOCZE

Dzień 1
Wyjazd spod szkoły, przyjazd do
Zamościa ok. 12.00. Zwiedzanie
Starego Miasta - zobaczymy Rynek
Wielki – jeden z najpiękniejszych placów
XVII – wiecznej Europy z Ratuszem
i
ormiańskimi
kamieniczkami,
Rynek Solny, Akademię Zamojską,
Pałac, katedrę, gdzie wejdziemy
na
dzwonnicę,
Rynek
Wodny.
Chwila czasu wolnego (możliwość
zamówienia
obiadu)
i
dalsza
wędrówka po Zamościu – przejdziemy
m.in. Podziemną Trasą Turystyczną
Bastionu VII - najpotężniejszego z
siedmiu
zamojskich
bastionów
broniących miasta, weźmiemy udział
w niezwykłym pokazowym wystrzale
z prawdziwej armaty! Przejazd na
miejsce noclegowe, zakwaterowanie
obiadokolacja.
Dzień 2
Przejazd do Zwierzyńca, zwiedzanie
Multimedialnej
wystawy
„W
krainie
jodły,
buka
i
tarpana”
w Ośrodu Edukacyjno – Muzealnym
Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Przejście ścieżką dydaktyczną „Po
Wydmie” nad Stawy Echo, które
są ostoją konika polskiego. Zwiedzanie
Zwierzyńca – a tam kościół Na Wodzie,
i wyjątkowy pomnik szarańczy.
Przejazd do Krasnobrodu – zobaczymy

3

DNI

od 295 zł/os
(Cena uśredniona z kosztem transportu)

tam Kaplicę „Objawień na Wodzie”,
barokowy kościół pw. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny. Spacer
do rezerwatu przyrody św. Rocha.
Powrót na obiadokolację.
Dzień 3
Przejazd do Suśca, m.in. obok
pomnika Kargula i Pawlaka. Przejście
fragmentem rezerwatu „Nad Tanwią”,
podziwianie
serii
malowniczych
wodospadów na rzece
zwanych
szumami, czas na odpoczynek, lody
itp. Przejazd do rezerwatu „Czartowe
Pole”, którego niezwykłe atrakcje
widokowe tworzy bajkowy krajobraz
doliny rzeki Sopot - zwalone drzewa,
liczne wodospady. Józefów - wejście
do kamieniołomu „Babia Dolina” i na
wieżę widokową. Górecko Kościelne
- zwiedzanie modrzewiowego kościoła
sanktuarium św. Stanisława – miejsca
objawień, spacer aleją pomnikowych
dębów do kapliczki św. Stanisława nad
rzeką Szum. Obiad i wyjazd w drogę
powrotną. Powrót ok. 21:00.

3

DNI

od 330 zł (dla 45 uczestników)
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5

DNI

57 ZIELONA SZKOŁA W ZAKOPANEM

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

Dzień 1
Wyjazd w godzinach porannych.
Przyjazd na obiad i zakwaterowanie w
ośrodku. Przejście zielonym szlakiem z
Kościeliska na Gubałówkę , podziwianie
panoramy Tatr. Zjazd kolejką do
Zakopanego. Zwiedzanie najstarszego
zakopiańskiego
kościoła
oraz
zabytkowego cmentarza na Pęksowym
Brzysku – z grobami słynnych pisarzy,
artystów i tatrzańskich bohaterów.
Spacer przez miasto najsłynniejszą
arterią Zakopanego - Krupówkami.
Dzień 2
Wycieczka z przewodnikiem Doliną
Kościeliską,
wyrzeźbioną
przez
Potok Kościeliski w wapieniach z
przepięknymi elementami krasowymi.
W drodze zobaczymy m.in. masyw
Organów,
szczyty
Czerwonych
Wierchów, bacówkę ze stadem owiec
i pyszną żentycą oraz mostkiem na
potoku. Po drodze wejdziemy do
Jaskini Mroźnej – jedynej oświetlonej
w Tarach (konieczność ciepłej odzieży).
Jeżeli starczy sił i ochoty, dojdziemy
do Hali Ornak, gdzie zregenerujemy
siły w schronisku lub wrócimy do Kir
- gospoda, stragany z pamiątkami.
Po późniejszym obiedzie wypoczynek
i zajęcia plenerowe na terenie zielonym
ośrodka. Kolacja w regionalnym
grillu i Wieczór zbójnicki - opowieści,

od 610 zł/os (dla 45 uczestników)

gawędy, konkursy, chrzest na górala.
Dyskoteka.

godzinach wieczornych.

Dzień 3

- Pobyt w Termach Chochołowskich
35 zł/os 3h

Wycieczka pod skocznię szlakiem
turystycznym Droga pod Reglami
wzdłuż
najpiękniejszych
Dolin
Tatrzańskich
do
kompleksu
skoczni narciarskich. Wjazd kolejką
krzesełkową na Wielką Krokiew.
Zjazd do Zakopanego. Spotkanie
z
pracownikiem
Tatrzańskiego
Parku Narodowego, który opowie
nam o przyrodzie Tatr w formie
multimedialnej prelekcji.
Dzień 4
Wycieczka z przewodnikiem np. Dolina
Małej Łąki i powrót Doliną Strążyską.
W drodze powrotnej zwiedzanie
Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej
na Krzeptówkach, wybudowanego jako
votum wdzięczności za uratowanie
życia Janowi Pawłowi II po zamachu w
1981 roku lub całodzienna wycieczka
do Morskiego Oka. Obiadokolacja.
Czas wolny lub seans filmowy.
Dzień 5
Pożegnanie z ośrodkiem. W drodze
powrotnej grupa może odwiedzić
podhalańską wieś Chochołów z
oryginalnie zachowanymi domami
na szlaku architektury drewnianej,
zwiedzenie izby regionalnej. Powrót w

Inne opcje do wyboru:

- Wjazd Kolejką na Kasprowy Wierch
53 zł/os
- Kopalnia Soli w Wieliczce 27 zł/os
- Zwiedzanie Krakowa 22 zł/os
- Zwiedzanie Obozu w Oświęcimiu
18 zł/os
Cena uwzględnia:
Przejazd komfortowym autokarem,
opiekuna grupy, noclegi w pokojach
lub studiach z łazienkami i TV, pełne
wyżywienie,
dyskotekę,
ognisko
z pieczeniem kiełbasek,
wieczór
góralski, 2 wycieczki z przewodnikiem,
bilety wstępu (poza opcjami do
wyboru), ubezpieczenie NNW.
Noclegi:
Pensjonat – laureat
nagrody
„Małopolski As Turystyki”, położony
w malowniczej okolicy Kościeliska
z piękną panoramą na Tatry. Pokoje
lub studia 2-5-osobowe z łazienkami,
TV oraz dostępem do internetu.
Do dyspozycji: sala restauracyjna oraz
kominkowa, gzie można zorganizować
dyskotekę, zajęcia taneczne, bilard,
ping pong, duży teren zielony,
zadaszony teren grillowy.
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58 KARKONOSZE - GÓRSKA SZKOŁA PRZYGODY

Wyjazd
spod
szkoły,
obiad
i zakwaterowanie. Zajęcia integracyjne,
np.
wyścig
na
specjalnych
pięcioosobowych
nartach
uczy
współpracy, komunikacji, koordynacji
ruchowej i sprawia dużo radości
i śmiechu, Mega Yenga - gra
zręcznościowa - w naszej zabawie
mamy do dyspozycji „mega wieżę”,
którą uczestnicy muszą przenieść
przez
specjalnie
przygotowany
do tego tor oraz inne zabawy. Kolacja
z daniami na ciepło i zimno.
Dzień 2
Zajęcia z zakresu Team Building. Tor dla
dzieci w każdym wieku przygotowany
na podstawie klasycznych zajęć z
zakresu budowania zespołu. Zajęcia
pomagają pozbyć się lęków, kładą
nacisk na aktywność ruchową. Np.:
Mega Tangram - chińska gra znana
od 3000 tysięcy lat. Równoważniapo której przechodzą „Akrobaci” a
pozostali uczestnicy pomagają im
utrzymać równowagę. Oponki i Liny
– zabawa pokazująca, iż tylko przy
współpracy zespołowej zadania są
możliwe do wykonania. Po południu
do wyboru: zajęcia w Parku Linowym
(w cenie) lub:
- wyjazd do Aqua Parku „Termy
Cieplickie” (15zł - 2 godz).
- Huta szkła Julia – Piechowice,
zwiedzanie z przewodnikiem (13 zł/
os), z warsztatami malowania na
szkle (29 zł/os). Wieczorem ognisko z
pieczeniem kiełbasek.
Dzień 3
Wycieczka do Karpacza. A tam m.in.:
Trójkąt Bermudzki - tajemnicze
miejsce, gdzie woda płynie pod
górkę i samochody jadą mimo
wyłączonego silnika, Dziki Wodospadpomnik przyrody powstały w wyniku
spiętrzenia wód rzeki Łomnicy,
Muzeum Zabawek, gdzie w baśniowej
scenografii możemy zobaczyć , czym
bawiły się dzieci z różnych stron świata
na przestrzeni 200 lat, lalki w scenkach
z życia wziętych, domki, samochody,
klocki lego.
Kościółek
Wang unikatowy zabytek wybudowany w
norweskiej wsi, przeniesiony w całości

Dzień 5

do Karpacza. Okazja do drobnych
zakupów. Powrót na późniejszy obiad.
Zajęcia z zakresu survivalu, a w nich:
techniki maskowania, budowanie
szałasu, pierwsza pomoc, nauka
czytania mapy, podchody. Wieczorem
przy
odpowiedniej
pogodzie:
„Spacer Wielkim Wozem po niebie” z
przewodnikiem: fascynująca wieczorna
gra terenowa, która każdego młodego
odkrywcę nauczy posługiwania się
„mapą nieba”.

Po śniadaniu uroczyste pożegnanie
z grupą i wykwaterowanie. Zdobywamy
średniowieczny Zamek Chojnik –
wejście
malowniczym
szlakiem,
piękny widok z wieży na panoramę
Karkonoszy. Powrót pod szkołę
ok. 20.00.
- Aqua Park „Termy Cieplickie” 15 zł/os
- Huta szkła Julia 13 zł/os
- Western City 19 zł/os

Starszym
grupom
proponujemy
wycieczkę na najwyższy kakronoski
szczyt – Śnieżkę – z wjazdem i zjazdem
kolejką (30 zł/os).

- Muzeum zabawek 5 zł/os
- Szklarska Poręba wstępy 19 zł/os
- Kolejka na Kopę 30 zł/os

Dzień 4

Cena uwzględnia:

Dzień możemy spędzić na grze
terenowej i zajęciach teatralnych lub
na wycieczce do Szklarskiej Poręby:

Przejazd komfortowym autokarem,
opiekuna grupy, noclegi w pokojach
z łazienkami i TV, pełne wyżywienie,
codzienne zajęcia z wykwalifikowanymi
instruktorami (4h do obiadu i 2h3h do kolacji), dyskotekę, ognisko
z pieczeniem kiełbasek, wycieczkę
do Karpacza, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów (poza opcjami
do wyboru). Ubezpieczenie NNW.

Gra miejska terenowa połączona
z zajęciami na orientację w pobliskim
miasteczku Piechowice. Zaopatrzeni
w koperty z zadaniami, mapę i kopie
archiwalnych zdjęć wyruszymy, by
w nietypowy sposób poznawać
tradycje regionu i jego historię.

Noclegi:

Warsztaty teatralne z aktorem zabawa w „Figury Woskowe”, „Lustra”,
„Lalki” (dzieci wykorzystując zdobyte
umiejętności i rekwizyty stworzą
dramę, która jest zakończeniem
opowiadania).

Pensjonat
leśny,
położony
w malowniczej okolicy na zboczu góry.
Pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami,
TV oraz dostępem do internetu.
Do dyspozycji: sala restauracyjna
oraz kominkowa, 2 sale lustrzane,
gdzie można zorganizować dyskotekę,
zajęcia taneczne, sportowe, bilard,
ping pong, zadaszony ogródek grillowy,
„leśne boisko” do piłki siatkowej, mini
park linowy.

Wycieczka do Szklarskiej Poręby. Tam
możemy zwiedzić np:
malowniczy
Wodospad Szklarki, Chybotek –
owiana tajemnicą grupa skalna,
z którą związane są walońskie legendy
o Duchu Gór, Żelazny Tygiel Waloński
– osada, gdzie zwiedzający mogą
obejrzeć średniowieczne urządzenia
górniczo – hutnicze i
zabawiani
niesamowitymi historiami z przeszłości
mogą je dotknąć i wprawić w ruch
pod nadzorem przewodnika, (12
zł). można dodatkowo wziąć udział
w warsztatach np. zdobniczy –
„średniowieczny jubiler”, ceramiczny,
kowalski, tkacki, powroźniczy (+7zł),
Leśna Huta - w hucie na oczach widzów
wykonuje się ręcznie formowane szkła
od ozdób po wazony i naczynia.(4 zł)
lub wejście do Karkonoskiego Parku
Narodowego - Wodospad Kamieńczyk,
Szrenica (kolejka 21 zł/os), Łabski
Szczyt, Rezerwat Śnieżne Kotły.

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

Dzień 1

5

DNI

od 610 zł/os (dla 45 uczestników)
od 589 zł/os - pobyt 4-dniowy
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Zielone / białe szkoły i przedszkola

61 ZIELONA SZKOŁA W WIOSCE POD KOGUTEM
ZE ZWIEDZANIEM WARSZAWY

59 ZIELONA SZKOŁA NA MAZURACH
Z WYCIECZKĄ DO GIŻYCKA LUB MIKOŁAJEK
Wyjazd spod szkoły. Zakwaterowanie
w ośrodku. Obiad.
Spacer wokół
ośrodka – zapoznanie z terenem.
Zajęcia survivalowe dostosowane dla
wieku dzieci. Kolacja. Wieczorna gra
terenowa.
Dzień 2
Dwa bloki zajęć z animatorami.
Pierwszy blok do wyboru np.: ”Dzika
kuchnia”, dowiemy się czym żywili się
nasi przodkowie i jak przygotowywać
posiłki w terenie z wykorzystaniem
rosnących tam roślin, lub uczymy
się, jak udzielać pierwszej pomocy,
ocenić stan poszkodowanego, wezwać
pomoc. Drugi blok do wyboru np.:
Szkoła detektywów – wcielamy się
w rolę prawdziwego detektywa
i poznajemy tajniki jego pracy, Szkoła
Komandosów – sztuka maskowania
i wykonanie niebezpiecznej misji,
Ścianka wspinaczkowa z instruktorem.
Po obiedzie wypoczynek nad jeziorem
oraz kolejny blok zajęć do wyboru np.:
Laboratorium szalonego Naukowca
czyli
pasjonujące
eksperymenty

z dziedziny fizyki i chemii, Gry XXL
lub Zabawy w Parku Dmuchańców.
Warsztaty
Manualne
zajęcia
artystyczne, plastyczne. Wieczorem
Hawajskie party w plenerze – taniec
hula,
hawajskie
kwiaty,
pyszny
poncz dla wszystkich lub ognisko
z kiełbaskami z udziałem animatora.
Dzień 3
Blok zajęć z animatorem: Olimpiada
na wesoło. Wykwaterowanie. Wyjazd
do Giżycka – zobaczymy m.in. port
jachtowy, obrotowy most, Twierdzę
Boyen – największy zabytek na
Mazurach, wybudowany na rozkaz
Fryderyka Wilhelma IV fort w kształcie
gwiazdy, który miał bronić dostępu
do Prus od wschodu lub do Parku
Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie
- założonego w celu zachowania
wymierających gatunków zwierząt.
Zobaczyć tam można m. in. tarpany,
rysie, daniele, wilki skandynawskie,
łosie, jelenie. Spacer po Wiosce
żeglarskiej i porcie w Mikołajkach.
(możliwość rejsu statkiem + 20 zł/os,
wykupienia obiadu ok. 15-20 zł/os) .

Cena uwzględnia:
Przejazd komfortowym autokarem,
opiekuna grupy, noclegi w pokojach
z łazienkami i TV, pełne wyżywienie,
ognisko z pieczeniem kiełbasek,
8 półtoragodzinnych bloków zajęć z
animatorami,
bilety wstępu (poza
opcjami do wyboru), ubezpieczenie
NNW. Opieka 1 na 15 uczestników
gratis.
Noclegi:
w
ośrodku
wypoczynkowym
w malowniczym położeniu niedaleko
Giżycka
nad
jeziorem
Tajty.
W
pokojach
3-5-osobowych
z łazienkami. Ośrodek z dostępem do
własnej plaży i przystani, dysponujący
bogatą infrastrukturą – sale do zajęć,
boiska, plac zabaw.

3

DNI

5

DNI

od 455 zł/os (dla 45 uczestników)
od 699 zł/os - pobyt 5 dni

60 ZIELONA SZKOŁA NA MAZURACH
Dzień 1

3, 4 LUB 5 DNI

Wyjazd spod szkoły, przyjazd do
ośrodka
zakwaterowanie,
obiad.
Zajęcia integracyjne – program
dostosowany do wieku uczestników
– np. wielospodnie, rurowce, chusta
klanzy. W parku linowym – nauka
pokonywania
trasy
pod
okiem
instruktora, uczymy się wiązać węzły
stosowane na wysokościach, konkurs
na najdokładniejsze przejście jednej z
tras. Zostań Robin Hoodem – nauka
strzelania z łuku do tarczy.
Dzień 2
Survival – czyli szkoła przetrwania,
jak radzić sobie w lesie, jak zbudować
bezpieczne leśne schronienie oraz
rozpalić ogień bez pomocy zapałek.
Marsz na orientację - nauczymy się
odnajdywać wyznaczone punkty za
pomocą mapy i kompasu, znajdziemy
ukryte w lesie specjalne lampiony i
odnajdziemy wyznaczone punkty. Po

południu: zagramy w grę terenową,
w czasie której wcielimy się w rolę
rozbitka
na
bezludnej
wyspie,
zbudujemy własną osadę i znajdziemy
sposób, by bezpiecznie wrócić do
domu. Wieczorem muzyczne ognisko
z animatorem.
Dzień 3
Zawody
sumo
w
specjalnych
bezpiecznych
strojach,
nauka
autoprezentacji i wystąpień przed
publicznością – jak pokonać tremę
i zaprezentować się z jak najlepszej
strony.
Obiad.
Pożegnanie
z
ośrodkiem. Powrót w godzinach
popołudniowych.
Cena uwzględnia:
Przejazd komfortowym autokarem,
opiekuna grupy, noclegi w pokojach
z łazienkami i TV, pełne wyżywienie,
ognisko z pieczeniem kiełbasek, 8
półtoragodzinnych bloków zajęć z
animatorami,
bilety wstępu (poza

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

3 LUB 5 DNI

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

Dzień 1

Dzień 1
Wyjazd w godzinach porannych.
Warszawa:
przedpołudnie
w
interaktywnym
Centrum
Nauki
Kopernik lub Cinema Park - jeden
z
multimedialnych
programów
edukacyjnych.
Dzień 2
Wioska pod Kogutem: Poznawanie
zwyczajów
zwierząt,
pomoc
w
karmieniu i pielęgnacji, przygotowanie
ekologicznej sałatki, zajęcia z wełną
(pranie,
filcowanie),
zwiedzanie
skansenu starych maszyn rolniczych.
Dzień 3
Warszawa: przejazd metrem do
centrum stolicy,
wjazd na Pałac
Kultury i Nauki – panorama miasta,
spacer Krakowskim Przedmieściem
oraz Nowym Światem, Rynek Starego
Miasta, Zamek Królewski, Kolumna
Króla Zygmunta, Grób Nieznanego
Żołnierza.
Łazienki
Królewskie:
amfiteatr, Pałac na Wodzie, pomnik
Fryderyka Chopina.

W ośrodku wypoczynkowym
w
malowniczym położeniu w Olsztynku
nad jeziorem Maróz. W pokojach 2-4
– osobowych z łazienkami. Ośrodek z
dostępem do własnej plaży i przystani,
dysponujący bogatą infrastrukturą –
sale do zajęć, boiska, plac zabaw.

DNI

5

DNI

510 zł/os – powyżej 40 uczestników
520 zł/os – 30-39 uczestników
(Cena nie zawiera kosztów transportu)

Dzień 1
Wyjazd w godzinach porannych.
Warszawa: Plac Zamkowy, zwiedzanie
komnat Zamku Królewskiego, Rynek
Starego Miasta, Barbakan. Spacer
po pięknie oświetlonym Krakowskim
Przedmieściu i Nowym Świecie, Grób
Nieznanego Żołnierza, Plac Teatralny.
Wjazd na taras widokowy Pałacu
Kultury i Nauki – widok na panoramę
miasta.
Dzień 2
Warszawa. Zwiedzanie multimedialnego
Muzeum Powstania Warszawskiego,
Zwiedzanie Stadionu Narodowego
(szatnia zawodników, płyta boiska,
sala konferencyjna).
Dzień 3
Wioska pod Kogutem: przywitanie
ze zwierzętami – wycieczka po Mini
Zoo. Wyrabianie masła tradycyjną
metodą, pokaz robienia twarogu,
zwiedzanie skansenu starych maszyn
rolniczych, zajęcia z wełną od naszych
owiec (pranie, filcowanie).

Noclegi:

4

Cena uwzględnia: noclegi w Wiosce
Pod Kogutem w pokojach lub
domkach 2-6 osobowych z łazienką,
tv, ręcznikami, wyżywienie 3x dziennie
(uczniowie otrzymują suchy prowiant
na czas zwiedzania i drogę powrotną),
opiekę pilota, przewodnika, zajęcia
z animatorami, ubezpieczenie.

62 BIAŁA SZKOŁA Z DNIEM FARMERSKIM
I ZWIEDZANIEM WARSZAWY

opcjami do wyboru), ubezpieczenie
NNW. Opieka 1 na 15 uczestników
gratis.

3

Dzień 4
Wioska pod Kogutem: mielenie mąki
na żarnach, zagniatanie i wypiekanie
pszennych bułeczek, samodzielna
ubijanie masła starą, ręczną metodą
oraz wytwarzanie twarogu. Degustacja
własnych wyrobów. Gry i zabawy
sportowe.
Dzień 5
Warszawa:
zwiedzanie
muzeum
Powstania Warszawskiego. Przejazd do
Wilanowa – pałac Jana III Sobieskiego
(z zewnątrz) oraz piękny barokowy
park. Powrót w godzinach wieczornych.

5

DNI DNI

od 435 zł/os - pobyt 3 dni
od 565 zł/os - pobyt 4 dni
od 685 zł/os - pobyt 5 dni
(dla 45 uczestników)

Dzień 4
Warszawa: przedpołudnie w Centrum
Nauki Kopernik, gdzie rozwiązujemy
tajemnice świata, ludzkiego ciała
i umysłu. Powrót w godzinach
wieczornych.
Cena uwzględnia: noclegi w Wiosce
Pod Kogutem w pokojach lub
domkach 2-6 osobowych z łazienką,
tv, ręcznikami, wyżywienie 3x dziennie
(uczniowie otrzymują suchy prowiant
na czas zwiedzania i drogę powrotną),
opiekę pilota, przewodnika, zajęcia
z animatorami, ubezpieczenie.

4

DNI

380 zł/os – powyżej 40 uczestników
390 zł/os – 30-39 uczestników
(Cena nie zawiera kosztów transportu)

43

42
biuro@jaamtravel.pl

| 22 727 65 50 | 602 781 928 | 22 727 04 00 | W W W . J A A M T R A V E L . P L

biuro@jaamtravel.pl

| 22 727 65 50 | 602 781 928 | 22 727 04 00 | W W W . J A A M T R A V E L . P L

Wycieczki z pobytem za granicą

POLSKO-LITEWSKIE SZLAKI. WILNO I TROKI Z WIZYTĄ
63 W ZABYTKOWYM UZDROWISKU DRUSKIENNIKI

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

Dzień 1
Wyjazd
we wczesnych godzinach
porannych. Przejazd do Druskiennik,
spacer po najsłynniejszym litewskim
uzdrowisku, znanym ze źródeł słonych
wód mineralnych. Imponujące zakola
„ojca litewskich rzek” – Niemna, piękna
przyroda, to atuty tego miejsca.
Po spacerze
możliwy pobyt w
Aquaparku – największym w Europie
Wschodniej
kompleksie
łaźni,
basenów i zjeżdżalni o powierzchni
25 tys.m2. Przez ogromne okna otwiera
się imponujący widok panoramiczny
na brzegi Niemna, które są praktycznie
na wyciągnięcie ręki.
lub
Wizyta w Parku Grutas, w którym
położone jest jedno z najdziwniejszych
muzeów na świecie Muzeum
Komunizmu - z ponad setką
zgromadzonych tam imponujących
pomników demonstrujących komiczny
hiperbolizm
kultu
radzieckich
polityków. Inne elementy muzeum
przypominają surową Syberię, łagry,
wieże wartownicze. Przejazd do
Wilna,
zakwaterowanie w hotelu.
Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 2
Zwiedzanie wpisanej na listę UNESCO
wileńskiej Starówki - największej i
najpiękniejszej w Europie ŚrodkowoWschodniej. Zobaczymy m.in. Ostrą
Bramę i kaplicę z uważanym za
cudowny obrazem Matki Boskiej,
Świątynię Unicką,
Cerkiew Św.
Ducha, Plac Ratuszowy. Odwiedzimy

założony przez króla Stefana Batorego
Uniwersytet Wileński - wejdziemy do
celi Konrada upamiętnionej w III części
Dziadów, gdzie był więziony Adam
Mickiewicz. Przejdziemy malowniczymi
uliczkami Starego Miasta. Po chwili
na drobny posiłek dalsze zwiedzanie.
Zobaczymy m.in. Plac Katedralny
i wybudowaną jeszcze przez króla
Jagiełłę Katedrę św. Stanisława
i św. Władysława - tu pochowano
wielkiego księcia Witolda, tu też
potajemny ślub brał król Zygmunt
August z Barbarą Radziwiłłówną,
basztę
na
wzgórzu
Giedymina,
zwiedzimy
muzeum
Adama
Mickiewicza.
Spacer
zakończymy
w Republice Zarzeczańskiej – w miejscu
nazywanym wileńskim Montmartrem,
z ciasnymi uliczkami, licznymi galeriami
i kawiarenkami. Obiadokolacja w stylu
regionalnym.
Dzień 3
Dalsze zwiedzanie Wilna: zobaczymy
m.in.
zabytkowy
cmentarz
na
Rossie, gdzie spoczywa serce Józefa
Piłsudskiego i jego matka oraz wielu
sławnych Polaków. Przejazd do Trok
– legendarnej stolicy Litwy. Zwiedzimy
zbudowany na wyspie gotycki zamek
Wielkich Książąt Litewskich. Zamek
wybudował na przełomie XIV-XV w.
książę Kiejstut, a umocnił jego syn
wielki książę Witold. Odwiedzimy
też dzielnicę Karaimską zamieszkałą
przez tajemniczy lud pochodzenia
tureckiego o odrębnej kulturze i religii.
Po zwiedzaniu spróbujemy kuchni
karaimskiej w jednej z restauracji

serwujących tradycyjne dania. Wyjazd
w drogę powrotną. Powrót w późnych
godzinach wieczornych.
Cena zawiera: noclegi w Wilnie
hotelu/pensjonacie 3*, wyżywienie,
przejazd autokarem klasy LUX, bilety
wstępu (poza opcją do wyboru Aquapark, park Grutas), opiekuna
grupy, przewodnika, ubezpieczenie
NNW i KL.
Noclegi: hotel lub pensjonat w Wilnie,
pokoje 2, 3- osobowe lub typu studio
4-osobowe, z łazienkami.
Wyżywienie:
2x
śniadanie,
2x obiadokolacja, 1x danie regionalne.
Opiekunowie: 1 na 15 uczestników
gratis.
Uczestnicy obowiązkowo powinni
zabrać
ze
sobą
dokument
tożsamości – dowód osobisty lub
paszport.
Istnieje
również
możliwość
przygotowania podobnej wycieczki
4- i 5-dniowej ze zwiedzaniem Kowna
lub z pobytem na Suwalszczyźnie Wigierski, Suwalski Park Narodowy.

od 470 zł + 16 euro
(przy 45 uczestnikach)

3

DNI
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Wycieczki z pobytem za granicą

Wycieczki z pobytem za granicą

Wyjazd spod szkoły o godz. 8.00.
Przyjazd i zakwaterowanie. Obiad
serwowany.
Poznajemy ośrodek (przygotowanie
do zajęć z instruktorami, zapoznanie,
opis zadań). Zajęcia integracyjne, np.
wyścig na specjalnie przygotowanych
pięcioosobowych nartach, Mega Yenga
- gra zręcznościowa, która polega na
ułożeniu wieży z zestawu wielkich,
drewnianych klocków, zajęcia w Parku
Linowym. Kolacja z daniami na ciepło i
zimno (patery serów i wędlin, warzywa
sezonowe, sok, woda, herbata, ciasto
domowego wypieku, danie główne na
gorąco).
Dzień 2

zajęciami terenowymi lub zwiedzaniem
Karpacza / Szklarskiej Poręby.

Dzień 3

Cena zawiera: 3/4 noclegi, wyżywienie
– śniadania, obiady i kolacje +
2 x suchy prowiant,
przejazd
autokarem klasy LUX, wycieczkę
Skalnego Miasta i do Pragi, opiekuna
grupy,
przewodników,
zajęcia
z
instruktorami
w
terenie,
ubezpieczenie NNW i KL. Opiekunowie:
1 na 15 uczestników gratis.

Śniadanie. Wyjazd do Pragi. W
autobusie znów
będzie czekał
„ekokosz” z produktami ekologicznymi
oraz suchym prowiantem na drogę.
Przyjazd do Pragi w godzinach
przedpołudniowych.
Zwiedzanie
praskich zabytków : Hradczany, Zamek
Praski, katedra św. Wita, Wacława i
Wojciecha, Mala Strana, Most Karola,
Rynek Starego Miasta, Nowe Miasto.
Powrót do Ośrodka. Obiadokolacja.
Możliwość zorganizowania dyskoteki.

Noclegi: w malowniczo położonym
pensjonacie
niedaleko
Karpacza,
pokoje 2-4 osobowe z łazienkami. Do
dyspozycji: sala restauracyjna oraz
kominkowa, 2 sale lustrzane, gdzie
można zorganizować np. dyskotekę,
bilard, ping pong, ogródek grillowy
z zadaszeniem oraz z miejscem
przeznaczonym na ognisko, „leśne
boisko” do piłki siatkowej, mini park
linowy.

Dzień 4
Śniadanie. Leśna gra terenowa rodzaj wyprawy w teren przygodny
z zadaniami do wykonania - wycieczka
połączona z zajęciami z zakresu
ekologii, przyrodoznawstwa, edukacji
dla bezpieczeństwa. W trakcie wyprawy
nauczymy się technik maskowania,
zasad udzielania pierwszej pomocy,
nabędziemy umiejętności czytania
mapy i orienteringu. Obiad. Wyjazd w
drogę powrotną ok. godz. 15.00

Ośrodek
posiada
certyfikowany
sprzęt, nad realizacją programu czuwa
kierownik projektu oraz instruktorzy
z
odpowiednim
przygotowaniem
do zajęć z dziećmi i młodzieżą dostępni
przez cały czas pobytu.
Uczestnicy obowiązkowo powinni
zabrać
ze
sobą
dokument
tożsamości – dowód osobisty lub
paszport.

Istnieje możliwość zorganizowania
wycieczki 5-dniowej z poszerzonymi

od 560 zł/os + ok. 20 EUR
(przy 45 uczestnikach)

Dzień 1

Dzień 3

Wyjazd
spod
szkoły.
Przejazd
do
Folwarku
Książęcego
przy
Zamku Kliczków. To nowocześnie
odrestaurowany
kompleks
swoją
historią sięgający XVIII wieku, położony
w samym sercu Borów Dolnośląskich.
Obiad, zakwaterowanie. Zwiedzanie
zamku Kliczków z przewodnikiem.
Możliwość skorzystania z krytego
basenu hotelowego w zamku. Kolacja
i nocleg.

Śniadanie. Przejazd do Drezna.
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem.
Spacer
po
słynnej
barokowej
starówce.
Zobaczymy
Zwinger,
arcydzieło
sztuki
budownictwa
baroku, w pałacu zwiedzimy Galerię
Obrazów
Dawnych
Mistrzów,
wśród nich takich sław jak Durer,
Rubens, Tycjan wraz z najsłynniejszą
Madonną Sykstyńską Rafaela, gmach
Opery Sempera, kościół nadworny,
Tarasy
Brühla,
czyli
widokową
promenadę połączoną z dziedzińcami
najważniejszych budynków. Spacer i
czas na wypoczynek w największym
z drezdeńskich parków. Przejazd
przez Neustadt z interesującymi
architektonicznie budowlami m.in.
Pfunds Molkerei i Kunsthofpassage,
na którego fasadzie zawieszono
instrumenty grające w czasie deszczu.
Powrót na miejsce zakwaterowania.
Obiadokolacja. Nocleg. Możliwość
zorganizowania wieczornego ogniska.

Dzień 2
Przejazd do miejscowości Luebenau
w Szprewaldzie. Wycieczka łodziami
płaskodennymi
po
wyjątkowym
rozlewiskowym terenie chronionym
jako Rezerwat Biosfery UNESCO.
Niezwykły labirynt lasów i kanałów
tworzy tu tzw. Zieloną Wenecję.
Wizyta w wiosce Serbołużyczan
Lehde –
skansen. Powrót do
Luebenau
i
możliwość
zakupu
regionalnych produktów, w tym
słynnych szprewaldzkich ogórków
podawanych na dziesiątki sposobów!
Spacer po jednym z najpiękniejszych
parków Niemiec w Branitz, będącym
szczytowym
osiągnięciem
sztuki
ogrodowej.
W
parku
uwagę
przyciągają piramidy, z których
jedna stała się grobowcem księcia
Puecklera, założyciela ogrodu. Powrót
do Kliczkowa. Obiadokolacja. Nocleg.
Możliwość zorganizowania przejażdżki
konnej z instruktorem.

Dzień 4
Śniadanie. Przejazd do Kulturinsel
niedaleko Zgorzelca. To unikalne na
skalę Europy miejsce, zaliczane przez
prestiżowy magazyn Gizmag do 10
cudów architektury lasu. To tu, wśród
lasów nad Nysą powstał pierwszy w
Niemczech hotel domków na drzewie,
a wokół niego połączenie parku
tematycznego, skansenu, muzeum i
ogrodu zoologicznego.
Fabuła

parku

osnuta

jest

wokół

4
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cywilizacji tajemniczego ludu Turisede,
który jak głoszą przekazy, tysiące lat
temu zamieszkiwał tereny centralnych
Łużyc. Na miejscu czekają niezliczone
ścieżki i kryjówki w koronach drzew,
podziemny świat tajemnych tuneli i
przejść, szukanie śladów legendarnego
ludu Turisede, zagrody ze zwierzętami
na ziemi… i na dachach oraz wiele
innych. Powrót do domu w późnych
godzinach wieczornych.
Alternatywnie:
Zwiedzanie
Wrocławia
z
przewodnikiem,
Hydropolis,
Panorama Racławicka.
Cena zawiera: 3 noclegi, wyżywienie
– śniadania i obiadokolacje + 1 x
obiad, przejazd autokarem klasy LUX,
bilety wstępu (poza opcją do wyboru),
opiekuna
grupy,
przewodnika,
ubezpieczenie NNW i KL.
Opiekunowie: 1 na 15 uczestników
gratis.
Noclegi: w pięknie odrestaurowanym
Pensjonacie Folwark Książęcy przy
Zamku Kliczków, z restauracją, wiatą
grillową na dziedzińcu, piecem
chlebowym, pokoje 2-5 osobowe z
łazienkami, możliwość korzystania z
infrastruktury zamku, w tym basenu.
Uczestnicy obowiązkowo powinni
zabrać
ze
sobą
dokument
tożsamości – dowód osobisty lub
paszport.

btkarkonosze.com

Śniadanie (patery serów i wędlin,
warzywa sezonowe, sok, woda,
herbata, ciasto domowego wypieku,
danie główne na gorąco). Wyjazd
do Skalnego Miasta - to leżący tuż
za
naszą
granicą
fantastyczny
kamienny labirynt wyrzeźbiony siłami
natury, stanowiący rezerwat przyrody.
NIESPODZIANKA:
w
autobusie
na wszystkie dzieci będzie czekał
„ekokosz” z produktami ekologicznymi
oraz
suchym
prowiantem
na
drogę.
Skalne Miasto: Wędrówka
z Przewodnikiem Sudeckim pomiędzy
skalnymi
wąwozami,
wąskimi
ścieżkami i schodkami usytuowanymi
bezpośrednio na skałach. Po drodze
znajdziemy przejście przez Bramę
Gotycką, wodospad oraz niewielkie

jeziorko usytuowane na końcu trasy.
Odkrywamy kolejne skały, ostańce,
wśród nich najsłynniejsze formacje
skalne: Głowa Cukru, Wielbłąd czy
Orle Gniazdo. Powrót do Ośrodka
i
obiadokolacja.
Wieczorem
„Kuchenne rewolucje” przy ognisku
i kuchni polowej - jak gotować smacznie
i zdrowo oraz konkurs na „Master
Szefa”.

DREZNO, WODNA KRAINA SERBOŁUŻYCZAN
65 I HOTEL NA DRZEWACH

4
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Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

Dzień 1

568 zł – 4 dni pobytu
685 zł - 5 dni pobytu
(przy 45 uczestnikach)

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

„EKO” WYCIECZKA – KARKONOSZE ORAZ PRAGA
64 I SKALNE MIASTO
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WYCIECZKA DO
66 BERLINA I POCZDAMU
Dzień 1
Zbiórka pod szkołą w godzinach
porannych. Przyjazd do Berlina
po południu. Zwiedzanie miasta:
Molecule Man – monumentalna rzeźba
ustawiona w nurcie Szprewy, East
Side Gallery - fragment berlińskiego
muru stanowiący największą na
świecie galerię obrazów na wolnym
powietrzu, Karl-Marx-Allee, Alexander
Platz. Przejazd do hotelu/hostelu.
Zakwaterowanie.
Obiadokolacja,
nocleg.
Dzień 2
Po śniadaniu zwiedzanie. Berlin
Wschodni: Fernsehturm (Wieża TV;
wstęp + 12EUR), Fontanna Neptuna,
Marienkirche,
Czerwony
Ratusz,
Nikolaiviertel, Plac Zamkowy, Katedra
Berlińska, Museumsinsel -kompleks
obejmujący Muzeum im. Bodego,
Muzeum
Pergamońskie,
Nowe
Muzeum, Starą Galerię Narodową
oraz Stare Muzeum wpisany na listę
dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Najsłynniejsza aleja Berlina Unter den

Linden czyli pod Lipami z wieloma
zabytkowymi budowlami; po drodze,
m.in.
Uniwersytet Humboldta,
Opera
Narodowa,
Katedra
Św.
Jadwigi, Gendarmenmarkt. Okazja
do drobnych zakupów i na krótką
przekąskę. Dalej słynny graniczny
punkt kontrolny Checkpoint Charlie,
Potsdamer Platz, Reichstag (zwiedzanie
z wejściem na Kopułę Reichstagu),
Brama Brandenburska, zbudowany
z
monumentalnych
betonowych
bloków Pomnik Holokaustu. Berlin
Zachodni:
Kolumna
Zwycięstwa,
reprezentacyjna
aleja
Berlina
Zachodniego
Kurfürstendamm,
Europa
Center,
Kaiser-WilhelmGedächtniskirche. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja.
Dzień 3
Zwiedzanie Poczdamu - miasta
pełnego
bajkowych
budowli
z tysiącletnią historią. Wśród licznych
pałaców
najsłynniejszy
–
Pałac
Sansoussi, letnia rezydencja króla
Prus. Cecilienhof - miejsce podpisania
Układu Poczdamskiego.

Zamiennie:
Przejazd na Tropical Island –
kilkugodzinny pobyt na Wyspie.
Wyjazd do Polski wieczorem. Powrót
nad ranem.
Cena zawiera: 2 noclegi w Niemczech,
wyżywienie – śniadania i obiadokolacje,
przejazd autokarem klasy LUX, bilety
wstępu (poza opcją do wyboru),
opiekuna
grupy,
przewodnika,
ubezpieczenie NNW i KL.
Opiekunowie: 1 na 15 uczestników
gratis.
Noclegi: w hotelu, pokoje z łazienkami.
Uczestnicy obowiązkowo powinni
zabrać
ze
sobą
dokument
tożsamości – dowód osobisty lub
paszport.

od 595 zł + 10 EUR bez pobytu
na Tropical Island
lub + ok. 35 EUR z Tropical
Island (dla 45 uczestników )

3

DNI

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

Wycieczki z pobytem za granicą

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

Wycieczki z pobytem za granicą

BERLIN Z WIZYTĄ W POZNANIU
67 I POBYTEM NA WYSPIE TROPIKALNEJ
Dzień 1
Wyjazd spod szkoły ok. 7:30.
Zwiedzanie Poznania w formie gry
w
historycznych
detektywów.
A wszystko opowiedziane na wesoło
autentyczną
gwarą
wielkopolską.
Przejazd przez Poznań z komentarzem
przewodnika, zobaczymy m.in. Plac
Wolności,
miejsca
upamiętnione
w
Powstaniu
Wlkp,
Dzielnicę
Cesarską, Maltę. Możliwość udziału
w warsztatach produkcji rogali
marcińskich. Wyjazd na miejsce
noclegu – obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2
Przejazd do Berlina. Zwiedzanie:
Aleksanderplatz z wieżą telewizyjną
- najwyższą budowlą Niemiec (bez
wjazdu), Czerwony Ratusz.
Mur
Berliński,
Checkpoint
Charlie,
Kolumna Zwycięstwa, Pałac Bellevue,
Tiergarten. Reichstag – Niemiecki
Parlament
(zwiedzanie w razie
wolnych terminów), Plac Republiki.
Brama Brandenburska - Plac Paryski
- jeden z najbardziej prestiżowych
placów Berlina, siedziba ambasad
największych
mocarstw,
Pomnik

Pomordowanych Żydów Europy, Aleja
Unter den Linden - główna arteria
Berlina, przy której znajdują się
m.in.: Operetka, Opera, Uniwersytet
Humbolda, Plac Bebela z katedrą
św. Jadwigi, katedra luterańska.
Zakwaterowanie,
obiadokolacja,
nocleg.

Cena zawiera: 2 noclegi – w Polsce i
w Niemczech, wyżywienie – śniadania
i obiadokolacje, przejazd autokarem
klasy LUX, bilety wstępu (poza
opcją do wyboru), opiekuna grupy,
przewodnika, ubezpieczenie NNW i KL.

Dzień 3

Noclegi: w pensjonacie i w hostelu/
hotelu, pokoje z łazienkami.

Przed
południem
do
wyboru:
Museuminsel - wpisany na listę
światowego
dziedzictwa
kultury
UNESCO kompleks muzealny, a tam
zwiedzanie Muzeum Pergamonu lub
Pałac i przepiękny park Charlottenburg.
Następnie przejazd do Tropical Island
i kilkugodzinny pobyt na wyspie.
Wyjazd wieczorem – nocny przejazd
powrotny.

Opiekunowie: 1 na 15 uczestników
gratis.

Uczestnicy obowiązkowo powinni
zabrać
ze
sobą
dokument
tożsamości – dowód osobisty lub
paszport.

od 530 zł. + ok. 30 EUR wstępy
(przy 45 uczestnikach)

3
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Wycieczki z pobytem za granicą

Wycieczki z pobytem za granicą

Wyjazd autokarem spod szkoły
w godzinach porannych. Przejazd do
Gdyni – zwiedzanie miasta, portu n.p. Skwer Kościuszki, ORP Błyskawica
lub Dar Pomorza, Oceanarium. 19.00
Przybycie na terminal i zaokrętowanie.
20.30 Wypłyniecie promu. O 21.00
kolacja na statku (danie dnia z barem
sałatkowym, napój). Nocleg. Możliwość
udziału w dyskotece.
Dzień 2
Śniadanie na promie - bufet. 9.00
przypłynięcie do Karlskrony. Wizyta
na przylądku Kullaberg - rezerwat
przyrody, punkt widokowy, Zwiedzanie
Helsingborg – jednego z najstarszych
miast szwedzkich leżącego nad
Sundem, m.in. park, wieża obronna
Karnan. Przejazd do Malmo i krótkie
zwiedzanie z pokładu autokaru.
Zakwaterowanie w hotelu i czas własny
dla grupy. Nocleg.

Śniadanie. Przejazd do Kopenhagi
najdłuższym na świecie mostem
łączącym dwa państwa - Orresund.
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem
- zobaczymy m.in. Małą Syrenkę,
Pałac Królewski, Kościół Marmurowy,
Operę, słynną kolorową ulicę nad
kanałem Nyhavn, Parlament Danii
Christiansborg,
Pałac
Królewski
Amalienborg
(zabytki z zewnątrz).
Rejs
stateczkiem
po
kanałach
Kopenhagi. Przejazd mostem z Danii
do Szwecji. 20:00 Odprawa pasażerska.
21:00 Wypłynięcie promu ze Szwecji.
20:30 Kolacja na promie. Muzyka na
żywo/dyskoteka. Nocleg.
Dzień 4
6.30 Śniadanie. 7.30 przypłynięcie do
Gdyni. Powrót do szkoły.

4

BAŚNIOWA BAWARIA - ZAMKI LUDWIKA
69 BAWARSKIEGO, ALPY, MONACHIUM

DNI

Cena zawiera: 2 nocne przepłynięcia
promem na trasie Gdynia-KarlskronaGdynia - miejsce w kabinie 4-os.
wewnętrznej z łazienką, wyżywienie
HB na promie: 2 śniadania, 2 kolacje
z napojem, przejazd
autokarem
na
trasie Karlskrona-KopenhagaKarlskrona, 1 noc w hotelu w
Kopenhadze w pokoju ze śniadaniem,
1 obiadokolacja z napojem w
Kopenhadze, piesze i autokarowe
zwiedzanie Kopenhagi , bilety wstępu,
przejazd w dwie strony przez Cieśninę
Sund spektakularnym mostem, opiekę
polskiego pilota podczas całej wycieczki
i przewodnika po Kopenhadze, opłaty
portowe, promowe oraz drogowe
i mostowe, ubezpieczenie KL i NNW.
Uczestnicy obowiązkowo powinni
zabrać
ze
sobą
dokument
tożsamości – dowód osobisty lub
paszport.

Dzień 1
Wieczorem wyjazd spod szkoły. Nocny
przejazd do Bawarii.
Dzień 2

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

Dzień 3

Dzień 1

od 1005 zł/os
(przy 45 uczestnikach)

Podane ceny mają charakter orientacyjny, realna wartość wycieczki jest obliczana każdorazowo indywidualnie zgodnie z warunkami zamówienia.

WYCIECZKA PROMEM - TRADYCJE SZWECJI
68 ORAZ KOPENHAGA

Przejazd do Prien. Rejs statkiem
po jeziorze Chiemsee na wyspę
Herrenchiemsee. Zwiedzanie zamku
Ludwika II Bawarskiego wzorowanego
na paryskim Wersalu.
Spacer po ogrodach przypałacowych.
Powrotny rejs statkiem po przepięknym
jeziorze otoczonym Alpami. Przejazd
do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg
Dzień 3
Przejazd
do
Schwangau
w
Alpach
Bawarskich.
Zwiedzanie
najpiękniejszego
zamku
Ludwika
Bawarskiego
Neuschweistein.
Spacer na Marienbrucke - most nad
wąwozem Pollat - dzieło inżynierii XIX
wieku. Dla chętnych zejście wąwozem.
Przejazd do Garmisch-Partenkirchen

-zwiedzanie stadionu olimpijskigo
z 1936 r. na którym znajduje się
skocznia olimpijska - miejsce Turnieju
Czterech Skoczni. Przejazd do hotelu.
Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 4
Śniadanie. Wjazd kolejką linową na
najwyższy szczyt w Alpach Bawarskich
- Zugspitze (2962m.npm.) znajdujący
się na granicy Tyrol-Bawaria. Pobyt
na tarasach widokowych – zobaczymy
także muzeum historii kolejki zębatej
oraz będziemy mieli możliwość
skosztowania specjałów bawarskich.
Zjazd kolejką, spacer wokół jeziora
alpejskiego.
Powrót
do
hotelu,
obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 5
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd
do Monachium. Zwiedzanie miasta:
Stare miasto, ratusz, rezydencja
Wittelsbachów, stadion olimpijski

od 1060 zł/os + ok. 40 EUR
(dla 45 uczestników )

5
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(Olimpiada 1972), zwiedzanie BMW
Welt. Na życzenie zwiedzanie Allianz
Arena (stadion Bayern Monachium).
Nocny przejazd do Polski.
Cena zawiera: 3 noclegi w Niemczech,
wyżywienie – śniadania i obiadokolacje,
przejazd autokarem klasy LUX, bilety
wstępu, wjazd kolejką na Zugspitze,
opiekuna grupy - przewodnika,
ubezpieczenie NNW i KL.
Opiekunowie: 1 na 15 uczestników
gratis.
Noclegi: w pensjonacie/ hotelu o
b. dobrym standardzie, pokoje 2-4
osobowe z łazienkami.
Uczestnicy obowiązkowo powinni
zabrać
ze
sobą
dokument
tożsamości – dowód osobisty lub
paszport.
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22 727 65 50
602 781 928
22 727 04 00
biuro@jaamtravel.pl
Dane rejestracyjne:
ul. Długa 8 , Krępa /koło Zalesia Górnego, 05-530 Góra Kalwaria
NIP: 7792041425 REGON: 140545372

WWW.JAAMTRAVEL.PL

Przedstawione przykłady wycieczek nie stanowią oferty handlowej, mają jedynie charakter informacyjny.
Każdą wycieczkę możemy modyfikować zgodnie z życzeniem naszych Klientów.
Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje zmian tak, aby przedstawiony program spełniał wszystkie Państwa oczekiwania. Ofertę końcową sporządzamy w
formie umowy, którą Zamawiający otrzymuję drogą mailową lub pocztą. Podane ceny wycieczek także mogą ulec zmianie w zależności od wybranego programu, ilości
uczestników, zmieniających się cen rynkowych, np. kosztów paliwa i wyżywienia.

