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KOCHANI ! 31 lat razem z Wami i dla Was
Z entuzjazmem zaczynamy 31 rok naszej działalności. Mamy nadzieję,
że przez te lata daliśmy się poznać jako solidne biuro z tradycjami.
Tworząc programy wycieczek, dokładamy wszelkiej staranności, aby
sprostać wymaganiom Naszych Klientów.
Jak co roku, w naszym katalogu pojawiają się sprawdzone programy
oraz mnóstwo NOWOŚCI
Dziękujemy Wam za zaufanie i zapraszamy w kolejne podróże z nami.

Do zobaczenia na wycieczkach
Biuro Podróży TOUR RETOUR

Biuro Podróży „TOUR – RETOUR”
Al. Jana Pawła II 63F, 27-400 Ostrowiec Św.
tel.: 41 262 05 78, kom.: 695 56 44 84

OTWARTE: w godz. 9.00 - 17.00
www.tour-retour.pl
e-mail: biuro@tour-retour.pl

Zapraszamy do odwiedzenia oraz polubienia naszego profilu na facebooku, gdzie zawsze znajdziecie wiele nowości i promocji

facebook.com/B.P.TourRetour

WAŻNE INFORMACJE
SPIS TREŚCI:
CENY

JAKOŚĆ

Podane ceny skalkulowane zostały dla grup 40
osobowych + 3 osoby opieki (bezpłatnie) i dotyczą
wycieczek rozpoczynających się w Ostrowcu oraz
najbliższej okolicy. W przypadku wzrostu cen paliwa,
walut, biletów wstępu, noclegów, zmiany miejsca
wyjazdu oraz innych składników wycieczek, ceny
w katalogu mogą ulec zmianie.

TRANSPORT
Zapewniamy bezpieczny i wygodny transport.
W zależności od programu i długości trasy, autokary
są prowadzone przez jednego lub dwóch kierowców.

PILOCI I PRZEWODNICY
Na wszystkich wyjazdach grupie towarzyszy pilot,
którego zadaniem jest przeprowadzenie imprezy
w taki sposób, abyście Państwo nie musieli martwić się
sprawami organizacyjnymi. Zadania pilota to między
innymi: pilotowanie autokaru, doprowadzenie grupy
do wszystkich odwiedzanych miejsc, załatwianie
wszelkich formalności związanych z realizacją
programu, udzielanie podstawowych informacji
o trasie wycieczki i zwiedzanych obiektach.
W wielu miejscach korzystamy z usług sprawdzonych,
lokalnych przewodników, a ich koszt wliczony jest
w cenę wycieczki.

Przygotowujemy oferty zawsze według tych samych,
najwyższych standardów: ciekawe miejsca pobytu,
bogaty program, dostosowane do Państwa potrzeb
usługi, profesjonalna kadra zarządzająca i obsługująca
grupę.

ELASTYCZNOŚĆ
Programy przedstawione w katalogu możemy
dowolnie modyfikować. Chętnie stworzymy zupełnie
n o we o fe rt y u wzg lę d niając Państwa życzenia
i sugestie.

ECO
Podążając za ECO trendami, postanowiliśmy znacznie
ograniczyć ilość "papierowych" katalogów. Są one
dostępne w wersji elektronicznej na naszej stronie
internetowej. Na Państwa życzenie możemy także
wysłać katalog mailem.

Biuro Podróży „TOUR – RETOUR” www.tour-retour.pl
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DLA NAJMŁODSZYCH

5. OROŃSKO - Centrum Rzeźby Polskiej
• warsztaty plastyczne,
• zabawa w parku,
• ognisko z kiełbaskami

Cena: 80 zł/os.
Świadczenia: transport, pilot, bilety wstępu.

6. SOBKÓW – CHAŁUPKI
1. PACANÓW
• zwiedzanie ekspozycji „Bajkowy Świat” w Europejskim
Centrum Bajki im. Koziołka Matołka.

Cena: 63 zł/os.
Świadczenia: transport, pilot, przewodnik i wstęp do ECB.
Dodatkowo: warsztaty i film w kinie „Szkatułka”18 zł./os.

2. OPATÓW – KUROZWĘKI
• zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej oraz
Kolegiaty w Opatowie,
• zwiedzanie Pałacu w Kurozwękach a także hodowli
bizonów i mini zoo,
• ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Cena: 80 zł/os.
Świadczenia: transport, pilot, bilety wstępu, ognisko
z pieczeniem kiełbasek.

• pobyt w Sobkowie - gry i zabawy, przejażdżka konno,
przejażdżka bryczką, zwiedzanie ruin zamku, ognisko
z pieczeniem kiełbasek, przejażdżka łódką po Nidzie.
• pobyt w Ośrodku Garncarstwa w Chałupkach.

Cena: 95 zł/os.
Świadczenia: transport, pilot, bilety wstępu, ognisko
z pieczeniem kiełbasek.

7. RADOM
• skansen Muzeum Wsi Radomskiej,
• lekcja muzealna na terenie skansenu (tematy odpowiednie
dla wieku),
• posiłek w restauracji Mc Donald’s (dodatkowo płatny),
• zwiedzanie ruin zamku w Iłży.

9. KIELCE - MUZEUM ZABAWEK i MAGIA
KARMELU
• Muzeum Zabawek i Zabawy,
• Manufaktura Słodyczy „Magia Karmelu” – pokaz,
samodzielne wykonanie lizaka i dyplom małego
karmelarza,
• spacer po najciekawszych zakątkach miasta.

Cena: 65 zł/os.
Świadczenia: transport, pilot, bilet wstępu do Muzeum
Zabawek, warsztaty w Magii Karmelu
Dodatkowo: paczuszka cukierków 5 zł/os.
Nowość: Warsztaty czekoladowe 28 zł/os.

10. FABRYKA BOMBEK - NOWA DĘBA
Jedyne na świecie Muzeum Bombki Choinkowej. Zwiedzanie
z przewodnikiem. Każde dziecko wykonuje bombkę według
własnego pomysłu.

Cena : 63 zł/os.
Świadczenia: transport, pilot, zwiedzanie fabryki,
Dodatkowo: bombka z imieniem 12 zł / szt.
MIKOŁAJKOWY PREZENT DLA KAŻDEGO DZIECKA.

Cena: 65 zł/os.
Świadczenia: transport, pilot, bilety wstępu, lekcja muzealna.

3. OPATÓW – UJAZD

11. SŁODKA WYCIECZKA

• zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Kolegiaty
w Opatowie,
• ruiny zamku w Ujeździe.

• warsztaty z produkcji "krówki opatowskiej"
• zwiedzanie zakładu cukierniczego, pokaz multimedialny

Cena: 65 zł/os.

Cena: 60 zł/os.

Świadczenia: transport, pilot, bilety wstępu.

Świadczenia: transport, pilot, kuferek ze słodką zawartością

4. BABYJAGOWO
•
•
•
•
•
•

Chatka Baby Jagi,
Jaskinia Zbója Madeja,
Świętokrzyska Czarownica,
Domek Jasia i Małgosi,
Łódź Wikingów, plac zabaw,
wejście piesze na Św. Krzyż, zwiedzanie zespołu klasztornego.

Cena: 63 zł/os.
Świadczenia: transport, pilot, pobyt w BabyJagowie,
wstęp do ŚPN.
Dodatkowo: warsztaty z wypieku pierników - 12 zł/os,
warsztaty strażackie 15 zł/os

8. PARK TEMATYCZNY „MAGICZNE
OGRODY” JANOWIEC
• spacer po Magicznym Ogrodzie, niezwykłym świecie
zamieszkałym przez tajemnicze istoty: smoki, skrzaty
Bulwiaki, wróżki Smużki, magiczne
ptaki, psotliwe Mordole i dzielne Krasnoludy,
• historia o Czarodzieju Zoranie – twórcy ogrodu,
przekazywana dzieciom w postaci słuchowiska i poprzez
ruchome figury;
• czas wolny w poszczególnych krainach i na specjalnie
zaprojektowanych placach zabaw,
• przejazd kolejką w Kwiatowej Dolinie

Cena: 93 zł/os.
Świadczenia: transport, pilot, wstęp i pobyt do Magicznych
Ogrodów – zwiedzanie z przewodnikiem.

12. ZOO LEŚNE ZACISZE
Wyjątkowe miejsce położone w malowniczym terenie
otoczonym lasem. Na 10 ha mieszka ok. 90 gatunków
zwierząt. Oprócz ZOO proponujemy świetną zabawę na
placu zabaw oraz zakup pamiątek.

Cena: 70 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, bilet
wstępu do ZOO.

REGION ŚWIĘTOKRZYSKI...

PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA NA KADZIELNI

Województwo świętokrzyskie jest jednym z najmniejszych w Polsce, ale atrakcji
w nim nie brakuje. To wyjątkowy region, gdzie dziewicza natura i dzieła ludzkich
rąk tworzą harmonijną całość, a historia przeplata się z legendami. Czarownice,
dinozaury, relikwie, zamki i stare miasta...

ENERGETYCZNE CENTRUM NAUKI

Cena: 50 zł/os.

• zwiedzanie i warsztaty w ECN,

Świadczenia zawarte w cenie: transport autokarem, opieka pilota.

TEATR KUBUŚ

•

Cena: 10 zł/os.

•

cena: 15 zł/os.

Cena spektaklu.

MUZEUM ZABAWEK

•

Cena: 8 zł/os.

DODATKOWO PROPONUJEMY:
ŚWIĘTOKRZYSKA POLANA + DĄB BARTEK
ŚW. KRZYŻ •
Przyrodniczego,

piesze wejście i zejście, zwiedzanie Zespołu Klasztornego i Muzeum

Cena: od 36 zł/os. ( cena w zależności od pakietu)

cena: 12 zł/os.

CENTRUM GEOEDUKACJI

•

Wstęp bezpłatny.

CENTRUM NAUKI LEONARDO DA VINCI
• zwiedzanie CLD,

cena: 10 zł / os.
10 zł/os.

• warsztaty w CLD , cena:

cena 15 zł / os.

KRAJNO – PARK MINIATUR

•

Cena :15 zł/os.

•

Cena: 13 zł/os. warsztaty czekoladowe cena 28 zł/os.

PARK TRAMPOLIN
Cena 17 zł/os./1h + 5 zł skarpety .

JASKINIA RAJ

TOKARNIA - MUZEUM WSI KIELECKIEJ
• zwiedzanie z przewodnikiem,

MAGIA KARMELU

•

Cena: 22 zł/os.

CHĘCINY • ruiny zamku + zwiedzanie miasta z przewodnikiem.
Cena : 17 zł/os.

PAPUGARNIA • Cena: 10 zł/os.

NAD WISŁĄ
1. KAZIMIERZ DOLNY
• zwiedzanie Kazimierza (Rynek, Zamek i Baszta),
• rejs statkiem

Cena: 70 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota
– przewodnika, bilety wstępu na Zamek i Basztę,
rejs statkiem.
Dodatkowo: Proponujemy pokaz wypieku kogutów
cena :8 zł /os.

4. SANDOMIERZ

2. FARMA ILUZJI

• zwiedzanie miasta : Rynek, Katedra, Wąwóz
Królowej Jadwigi.
• Podziemna Trasa Turystyczna
• rejs statkiem po Wiśle.

• Nielimitowany pobyt w parku rozrywki. Pierwsze
dwie godziny z animatorem.

Cena: 68 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
bilety wstępu na Podziemną Trasę Turystyczną, rejs
statkiem.
Dodatkowo:
• Zbrojownia Rycerska z możliwością
przymierzenia zbroi - 7 zł/os.,
• Brama Opatowska 6 zł/os
• przejażdżka Melexami z przewodnikiem 18 zł/os.,
• Świat Ojca Mateusza - 12 zł/os.

1. PARK OF POLAND:

2. KAZIMIERZ DOLNY - PUŁAWY NAŁĘCZÓW

Całodzienny pobyt w największym zadaszonym
parku wodnym w Europie.

• zwiedzanie Kazimierza (Rynek, Zamek i Baszta)
• zespół parkowo-pałacowy Czartoryskich
w Puławach,
• palmiarnia w Nałęczowie,
• Grota Puławska.

Cena od 160 zł /os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
bilety wstępu.

Cena: 72 zł/os.

2. MANDORIA
TEMATYCZNY PARK ROZRYWKI

Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota
– przewodnika, bilety wstęp wg. programu.

ŚWIETNA ZABAWA...
3. SANDOMIERZ - BARANÓW
SANDOMIERSKI
• Sandomierz - zwiedzanie miasta: Rynek, Katedra,
Wąwóz Królowej Jadwigi, Podziemna Trasa
Turystyczna, rejs statkiem,
• Baranów Sandomierski - zwiedzanie zamku, spacer
po parku,

Cena: 75 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
bilety wstępu wg programu, rejs statkiem.

Cena: 85zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
bilet wstępu.
Dodatkowo: ognisko z kiełbaskami - 10 zł/os.

1. ENERGYLANDIA

Udaj się w podróż do Europy z czasów renesansu
i przeżyj niezwykła przygodę !!!

WKRÓTCE OTWARCIE !!!
Szczegóły dotyczące cen i terminów w naszym
biurze.

• Największy park rozrywki w Polsce, oferujący
kilkadziesiąt atrakcji dla wszystkich grup
wiekowych.

3. PLANETA ZALESIE

Cena: 140 zł/os. - szkoły podstawowe klasy 1-6.
Cena: 150 zł/os. - szkoły podstawowe klasy 7-8.
Cena: 180 zł/os. - klasy licealne.

Cena: 100 zł /os.

Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
pobyt w Energylandii.

Kilkugodzinna przygoda w świecie filmu i rozrywki .
Na terenie parku odwiedzimy: miasteczko filmowe,
małpi gaj, park trampolin, mini golf, plac zabaw oraz
inne atrakcje.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
bilet wstępu do parku, posiłek.

ŁÓDŹ

MUZEUM SZTUKI • cena: 1 zł/os.
W programie zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem trasy:
Spacer po najsłynniejszej ulicy Łodzi; Plac Wolności, zabytkowe kamienice,
pomniki, ławeczka Tuwima, kufer Reymonta, Aleja Gwiazd.

PAPUGARNIA • cena:

15 zł/os.

Cena: 80 zł/os.

EXPERYMENTARIUM - CENTRUM NAUKI

Świadczenia zawarte w cenie: transport autokarem, opieka pilota, przewodnik
miejscowy.

• interaktywna wystawa poświęcona m.in fizyce, biologii i zmysłom .
Cena: 14 zł/os - wystawa , 19 zł/os - warsztaty tematyczne,
5 zł/os. - zagadki Einsteina.

DODATKOWO PROPONUJEMY:
CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA • Poznamy jak Łódź
wyrosła na potęgę przemysłu włókienniczego. Przedstawiamy włókiennictwo
z wielu punktów widzenia, cena: 15 zł/os.

PLANETARIUM EC1 • Najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce,
wyposażony w najwyższej klasy sprzęt. Pobyt tutaj zabierze Was w podróż
do granic wyobraźni!!! cena: 11 zł/os.

CENTRUM NAUKI i TECHNIKI EC1

ARENA LASER GAME • to inaczej laserowy paintball. Gra jest całkowicie
bezbolesna i bezpieczna dla zdrowia. Alfa Laser Game oferuje dużą halę
z mnóstwem zakamarków, cena: 20 zł/os/25 minut gry.
MUZEUM FABRYKI +

taras widokowy , cena: 10 zł/os.

MUZEUM MIASTA ŁODZI • cena: 8 zł/os.

• cena: 14 zł/os.
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CENTRUM NAUKI KOPERNIK
• odkrywamy tu tajemnice natury, przeprowadzamy doświadczenia,
jednocześnie się bawiąc, cena: 18 zł/os. Planetarium, cena: 19 zł/os.

WARSZAWA

SEKRETY RADIA • zapoznamy sie z pracą redaktorów, realizatorów
i pracowników technicznych, cena: 20 zł/os.
NIEWIDZIALNA WYSTAWA • to wyjątkowa, interaktywna podróż
w niewidzialny świat, podczas której będziesz mógł wypróbować, jak radzić
sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku – wyłącznie za pomocą
zmysłu słuchu, węchu, równowagi… cena: 20 zł./os.
STADION NARODOWY
W programie zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem według wybranej
wersji:
1. Plac Zamkowy, Rynek Starego Miasta, Barbakan, pomnik
Małego Powstańca, Krakowskie Przedmieście, pomnik Adama Mickiewicza,
Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza, Ogród Saski.
2. Łazienki Królewskie
3. Cmentarz Powązkowski - jedna z najważniejszych nekropolii w Polsce.

Cena: 75 zł/os.
Świadczenia zawarte w cenie: transport autokarem, opieka pilota, przewodnik
miejscowy.

• Piłkarskie Emocje: Droga piłkarza bez tajemnic! Na własnej skórze przekonaj
się, którędy piłkarze przybywają na stadion, zobacz jak wygląda Strefa
Zawodnicza, poznaj zakamarki piłkarskiej szatni, wejdź na płytę boiska, a na
koniec wczuj się w rolę piłkarza w pomeczowej Sali Konferencyjnej – 15 zł/os.
• Punkt widokowy – 7 zł/os.

STADION LEGII WARSZAWA
• zwiedzający odwiedzą trybuny kibiców, szatnię piłkarzy, ławki rezerwowych
oraz inne miejsca związane z historią piłki nożnej - cena: 15 zł/os.

PARK TRAMPOLIN •

cena: 20 zł/os. (z animatorem).

MUZEUM PRL NOWOŚĆ
DODATKOWO PROPONUJEMY:
ZAMEK KRÓLEWSKI • cena: 1 zł/os. +

ewentualnie przewodnik.

PARK I PAŁAC W WILANOWIE

MUZEUM ILUZJI NOWOŚĆ
• edukacyjno - rozrywkowa przestrzeń, w której rządzą pozory, złudzenia
i paradoksy, cena: 21 zł/os.

• z przewodnikiem, zespół pałacowo – parkowy, pierwotnie rezydencja króla
Jana III Sobieskiego, cena: 20 zł/os.

od LOT owa WYCIECZKA NOWOŚĆ

TELEWIZJA OD KUCHNI

• poznamy tajniki latania, pracy lotniska, ścieżki pasażera, przygotowania bagażu
oraz odprawy , cena: 60 zł/os- grupa max. 35 os.

• wizyta w TVP – zwiedzanie studiów telewizyjnych, pomieszczeń reżyserskich,
pracowni dekoracji, cena 20 zł/os.

PARK MINIATUR • cena: 12 zł/os.
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• jest to 260 m2 przestrzeni pełnej mebli, pamiątek i symboli epoki PRLu.
zwiedzanie z przewodnikiem + lekcja, cena: 20 zł/os.

COSMOS MUZEUM NOWOŚĆ
• Odwiedzający zobaczą tu rzeczy, których w rzeczywistości nie ma, przekonają
się, jaką moc może mieć odpowiednio ustawione światło i dostrzegą, jak zwykłe
lustro może kreować niezwykłą rzeczywistość, cena: 29 zł/os.

ZOO • wspaniała propozycja dla najmłodszych –możliwość obserwacji i zgłębienia
wiedzy na temat życia egzotycznych zwierząt , cena : 20 zł/os.
OGRÓD BOTANICZNY W POWSINIE

• cena: 13 zł/os. zwiedzanie

z przewodnikiem.

WARSZAWA INACZEJ • poznaj Warszawę, poruszając się po niej
zabytkowym autobusem Jelcz 043. Na pokładzie "ogórka" nie ma nudy, zadba
o to przewodnik warszawski, opowiadający wiele ciekawostek i anegdot
historycznych. W trakcie zwiedzania przewidziany gorący posiłek .Do wyboru
wycieczki o różnej tematyce, cena : 60 zł/os.

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO • historia
połączona z nowoczesnością, miejsce pamięci połączone ze współczesnymi
środkami prezentacji – wszystko to po to, aby zakorzenić wydarzenia
sprzed 75 lat we współczesnej świadomości narodowej, cena: 25 zł/os.

PAPUGARNIA • pełna niezwykłych kolorów i dźwięków przygody
z ponad 40 różnymi gatunkami papug. Tylko tutaj możesz zobaczyć te barwne,
tropikalne ptaki z tak bliska, dotknąć ich, a nawet nakarmić! cena : 14 zł/os.

CENTRUM PIENIĄDZA NBP •

ESCAPE ROOM •

bezpłatnie.

PAŁAC KULTURY I NAUKI • taras widokowy „trzydziestka”, skąd
można podziwiać wspaniały widok na panoramę Warszawy, cena : 12 zł/os.
SEJM RP • galeria sali posiedzeń, hall główny, Sala Kolumnowa, „korytarz
marszałkowski” oraz salę posiedzeń Senatu - bezpłatnie.

cena w zależności od ilości osób w grupie i ilości pokoi.

CENTRUM MĄDREJ ROZRYWKI

• znajdująca się na Stadionie

Narodowym strefa zabawy, rozrywki i nauki ,
cena: 29 zł/os.

MANUFAKTURA

CZEKOLADY

• warsztaty czekoladowe,

cena: 38 zł/os.

MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH • miejsce spotkań ludzi,
którzy pragną lepiej poznać przeszłość i współczesną kulturę żydowską,
cena : 6 zł/os.
TEATR

MUZEM ETNOGRAFICZNE

• cena: 15 zł/os.

• cena w zależności od spektaklu.

9

KRAKÓW

SMOCZA JAMA •
W programie zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem trasy:
Droga Królewska - Plac Matejki, Pomnik Grunwaldzki, Barbakan, Brama Floriańska,
ul.. Floriańska, Rynek Krakowski, Dzielnica Uniwersytecka, ul. Grodzka, kościół
św. Piotra i Pawła, ul. Kanonicza - Wzgórze Wawelskie: dziedziniec zewnętrzny

cena: 4 zł/os.

WIOSKI ŚWIATA - PARK EDUKACJI GLOBALNEJ
• to miejsce, dzięki któremu cały świat jest w zasięgu ręki każdego
odwiedzającego. Na terenie parku można zobaczyć wioskę afrykańską, jurtę
mongolską, igloo, indiańskie tipi, cena: 25 zł/os. (warsztaty + zwiedzanie).

PODZIEMIA RYNKU • zwiedzanie z przewodnikiem czasowej i stałej
multimedialnej ekspozycji „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa”, która jest
podróżą w czasie, cena: 22 zł/os.

i wewnętrzny, pomnik Smoka Wawelskiego.

OGRÓD BOTANICZNY • dawny ogród rodziny Czartoryskich, obecnie
cenny obiekt przyrody, cena: 10 zł/os.

Cena: 75 zł/os.
Świadczenia zawarte w cenie: transport autokarem, opieka pilota, przewodnik
miejscowy.

DODATKOWO PROPONUJEMY:
KOŚCIÓŁ MARIACKI •

cena - 7 zł/os.

KATEDRA, GROBY KRÓLEWSKIE, DZWON „ZYGMUNT”
I MUZEUM KATEDRALNE • cena: 7 zł/os.

MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ • gromadzi eksponaty związane
z rozwojem komunikacji miejskiej, elektrowni, gazownictwa, gospodarki
komunalnej oraz zabytki historii techniki, cena : 21 zł/os.
OGRÓD DOŚWIADCZEŃ • sensoryczny park edukacyjny
z interaktywną ekspozycją, przybliżającą prawa fizyki, cena: 17 zł/os.
z przewodnikiem.
FABRYKA CUKIERKÓW CIUCIU • pokaz produkcji, podczas
którego można obejrzeć od początku do końca, jak tworzone są cukierki i lizaki,
degustacja ciepłego jeszcze cukierka oraz 60g paczuszka dla każdego uczestnika,
cena: 9 zł/os.
ZOO •

ZAMEK KRÓLEWSKI
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• reprezentacyjne komnaty, cena: 15 zł/os.

cena: 10 zł/os.

MUZEUM FIGUR WOSKOWYCH •

cena: 12 zł/os.

MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ MANGGHA
• europejski ośrodek Dalekiego Wschodu; działa jako centrum kultury, a jego
głównym celem staje się upowszechnianie sztuki, cena z przewodnikiem 7zł/os.

HISTORYLAND • wyjątkowa podróż przez historię. Ucz się, baw i odkrywaj.
Poznaj dzieje naszego kraju w sposób, jakiego dotychczas nie znałeś. Dzięki
makietom zbudowanym z klocków LEGO i innowacyjnym, interaktywnym
rozwiązaniom staniesz się częścią historii , cena: 25 zł/os.

KOPIEC KOŚCIUSZKI • jeden z czterech kopców krakowskich
usypanych bohaterom narodowym, poświęcony Tadeuszowi Kościuszce,
cena : 10 zł/os.

WARSZTATY KULINARNE NA BARCE

REJS STATKIEM •

MANUFAKTURA CZEKOLADY • warsztaty,

cena w zależności od statku.

BOCHNIA • niezwykła podróż w czasie, w towarzystwie przewodnika,
postaci historycznych, polskich królów, zakonników i górników
ze średniowiecza. Uczestnicy wycieczki przemierzają komory solne, poznając
historię soli od jej początków aż do współczesności, cena: 27 zł/os.
Dodatkowo: przeprawa łodziami cena: 15 zł/os.

• cena w zależności od

warsztatu, 35 -45 zł/os.

cena od 40 zł/os.

Atrakcje w okolicy:
• Wadowice • Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II, cena 12 zł/os.
• Inwałd • Park Miniatur , Lunapark, warsztaty w Warowni.
Cena w zależności od pakietu.

WIELICZKA • zabytkowa kopalnia soli, wpisana na listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO, cena : 27 zł/os.
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LUBLIN

DOM SŁÓW • pod tą nazwą kryje się muzeum drukarstwa. Oprócz
zwiedzania możemy wziąć udział w warsztatach z kreatywnego pisania,
kaligrafii czy komiksu.
Cena:
- zwiedzanie - cena 5 zł/os. - czas ok. 1h
- warsztaty - cena 5 zł/os. - czas ok. 1h

WIEŻA TRYNITARSKA • najwyższy punkt miasta. Po pokonaniu
207 schodów będziemy mogli podziwiać piękną panoramę miasta.
Cena: 5 zł/os., czas ok. 20 minut

MUZEUM CEBULARZA

• zwiedzanie i warsztaty połączone

z degustacją.

Cena: 15 zł/os., czas ok 1h

WROTKARNIA
LUBLIN nazywany stolicą wschodniej Polski. To zaczarowane
miejsce przyciągające unikalnym klimatem, bogatą architekturą
i licznymi zabytkami.

(1h nauki + 1h jazdy)

• 2-godzinny pobyt

Cena: 30 zł/os.

SKANSEN WSI LUBELSKIEJ
• Możliwość przeprowadzenia warsztatów.

Cena: 6 zł/os. + ew. przewodnik.
W programie zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem trasy:
Wzgórze z zamkiem lubelskim ( z zewnątrz), Brama Grodzka, Rynek
z gmachem Trybunału Koronnego, Brama Krakowska, Nowy Ratusz.

ESCAPE ROOM
Cena:

cena w zależności od ilości pokoi dla grupy.

Cena: 65 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, przewodnik miejscowy.

PAPUGARNIA
Cena: 15 zł/os.

DODATKOWO PROPONUJEMY:

LUBELSKIE PODZIEMIA • niespełna 300-metrowa trasa pod
Rynkiem i kamienicami Starego Miasta.
Cena: 10 zł/os., czas ok. 50 minut

PODĄŻAMY ŚLADAMI WYBITNYCH POSTACI...

BLIŻEJ HISTORII...

1. KRAKÓW - OŚWIĘCIM - BRZEZINKA
• Muzeum Auschwitz - Birkenau - zwiedzanie
z przewodnikiem wystawy stałej oraz obiektów
na terenie obozu macierzystego Auschwitz,
projekcja filmu dokumentalnego.
• Kraków – spacer po najciekawszych zakątkach
miasta.

4. HENRYK SIENKIEWICZ
1. FRYDERYK CHOPIN
• Warszawa (Łazienki z Pomnikiem Chopina, Stare
Miasto z przewodnikiem),
• Pałac Ostrogskich – Muzeum Fryderyka Chopina.

Cena: 80 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
przewodnik miejscowy, bilety wstępu do muzeum.

2. STEFAN ŻEROMSKI
• Kielce (Muzeum Lat Szkolnych Stefana
Żeromskiego),
• Ciekoty (miejsce pobytu pisarza),
• Święta Katarzyna (kapliczka z podpisem pisarza).

Cena: 55 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
bilety wstępu do muzeum.

3. JAN KOCHANOWSKI
• Sycyna (miejsce urodzin pisarza),
• Czarnolas - Muzeum Jana Kochanowskiego
z przewodnikiem
• Zwoleń (muzeum i kościół parafialny).

Cena: 60 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, bilety
wstępu według programu, przewodnik
w muzeum.

• krótkie zwiedzanie Kielc (spacer po mieście),
• Oblęgorek (Muzeum Henryka Sienkiewicza),
• Zagnańsk (Dąb Bartek).

Cena: 55 zł/os.
Dodatkowo: zapraszamy na warsztaty "Tropami
Stasia i Nel" cena 15 zł/os czas 1,5h. Proponujemy
poczęstunek przy ognisku, cena 12 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
bilety wstępu wg.programu.

5. SZLAK PAPIESKI
• Wadowice - zwiedzanie muzeum poświęconego
pamięci Jana Pawła II
• Kalwaria Zebrzydowska – Sanktuarium Pasyjno Maryjne,
• Kraków – zwiedzanie z przewodnikiem,
• Łagiewniki - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Cena: 100 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
przewodnik miejscowy, bilety wstępu według
programu.

Cena: 99 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
zwiedzanie muzeum z przewodnikiem miejscowym,
system słuchawkowy, film.

2. LUBLIN - MAJDANEK
• spacer po Starym Mieście w Lublinie
z przewodnikiem,
• zwiedzanie obozu koncentracyjnego w Majdanku .

Cena: 60 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
przewodnik miejscowy, wstęp do obozu.

GINĄCE ZAWODY
3. PRACOWNIA CERAMIKI KAPKAZY – SZKOŁA
WRAŻLIWOŚCI

1. ŚLADAMI KRZEMIENIA I PORCELANY
Krzemionki Opatowskie – neolityczne kopalnie krzemienia
pasiastego
Jeden z najbardziej interesujących zabytków epoki kamienia na świecie.
Jest to jedyna w Europie Środkowej zachowana do naszych czasów,
częściowo zrekonstruowana podziemna kopalnia krzemienia.

Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie
•
•
•
•
•

informacje o fabryce i kolekcji porcelany
ceramiczne tradycje Ćmielowa
hala fabryczna
wzorcownia
proces odlewania, szkliwienia i malowania

Cena: 75 zł/os.
Świadczenia: transport, pilot, bilety wstępu wg programu.

• warsztaty ceramiczne „Gliniane cudoki”,
• laboratorium swojskiego smaku - pieczenie podpłomyków i pokazy
tradycyjnego sposobu wytwarzania sera „od mleczka do sereczka”,
• „Zielichy” - tematy z zakresu wiedzy o roślinach i ich zastosowaniu
w codziennym życiu,
• przedstawienie teatralne „o diable i babie” lub „bajka o diable fajferku”
- na motywach świętokrzyskich bajek i legend,
• ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Cena: 85 zł/os.
Świadczenia: transport, pilot, wstępy wg programu, ognisko z pieczeniem
kiełbasek.

4. OSADA ŚREDNIOWIECZNA
• Centrum Tradycji Turystyki Gór Świętokrzyskich - Średniowieczna Osada,
w której czas cofa się o kilka stuleci.
Gdy tylko przekroczymy bramę Osady, poczujemy się, jakby wehikuł czasu
przeniósł nas w odległą przeszłość, kilkugodzinny pobyt w osadzie:
• warsztaty tematyczne: tkackie, gancarskie, zielarskie, czerpania papieru,
kaligrafii, tańca średniowiecznego
• zabawy na świeżym powietrzu,
• posiłek- ognisko z kiełbaskami,

Cena: 90 zł/os.
Świadczenia: transport, pilot, bilety wstępu wg programu.

2. OD ZIARENKA DO BOCHENKA
• zwiedzanie Starego Młyna w Bałtowie,
• pobyt w gospodarstwie agroturystycznym, podczas którego uczestnicy
dowiedzą się jak powstaje chleb,
• w trakcie wypieku odbędą się warsztaty – produkcja i pieczenie ciasteczek
i rogalików.
• na zakończenie pobytu ognisko lub grill z pieczeniem kiełbasek.

Cena: 65 zł/os.
Świadczenia: transport, pilot, bilet wstępu i zwiedzanie młyna, zajęcia
w gospodarstwie agroturystycznym, kiełbaski, kompot, ciasto drożdżowe.

WYCIECZKI DWUDNIOWE...
1. PIENINY 2 DNI
•
•
•
•

zwiedzanie Szczawnicy (Park Zdrojowy),
spacer Wąwozem Homole,
zapora wodna i zamek w Niedzicy,
spacery szlakami turystycznymi Pienin.

Cena: ok. 230 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
przewodnik miejscowy, zakwaterowanie (1 nocleg),
wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja),bilety
wstępu wg programu.
Dodatkowo: rejs statkiem 13 zł/os.

2. BIESZCZADY 2 DNI
•
•
•
•
•

przejazd „pętlą bieszczadzką”,
spacery Połoniną Wetlińską,
zapora wodna nad Soliną,
pomnik przyrody Kamień Leski,
Bieszczadzki Park Narodowy.

Cena: ok.240 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
przewodnik miejscowy, zakwaterowanie (1 nocleg),
wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja), wstęp do
BPN.

3. ZAKOPANE 2 DNI
• zwiedzanie Zakopanego,
• wjazd na Gubałówkę,
• spacer jedną z dolin tatrzańskich lub Morskie Oko.

Cena: ok.240 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
przewodnik tatrzański, przejazd kolejką na
Gubałówkę (1 str.), zakwaterowanie(1nocleg),
wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja),
bilety wstępu do TPN.

4. BESKID SĄDECKI 2 DNI

7. BESKID ŚLĄSKI 2 DNI

• Krynica (zwiedzanie miasta: Park Zdrojowy
i Pijalnia Wody Mineralnej, wejście na Górę
Parkową i zjazd kolejką),
• Zwiedzanie rezerwatu „Skamieniałe Miasto”
• Kamianna „Dom Pszczelarza”

•
•
•
•

Cena: ok.240 zł/os.
Świadczenia: transport, pilot, przewodnik
miejscowy, zakwaterowanie (1 nocleg), wyżywienie
(śniadanie, obiadokolacja), bilety wstępu wg
programu.

5. TARNÓW - BOCHNIA - KRAKÓW
2 DNI
• zwiedzanie z przewodnikiem zabytków Tarnowa,
• zwiedzanie zabytków Krakowa,
• zwiedzanie trasy turystycznej, dyskoteka oraz
wiele innych atrakcji w kopalni soli w Bochni,
• nocleg w Komorze Ważyn (z pościelą).

Cena: ok.250 zł/os.
Świadczenia: transport, pilot , przewodnik
miejscowy, zakwaterowanie (1 nocleg), wyżywienie
(śniadanie, obiadokolacja),bilety wstępu wg
programu.

6. TORUŃ 2 DNI
• zwiedzanie miasta z przewodnikiem,
• Dom Kopernika i Świat Toruńskiego Piernika,
• seans w Planetarium,
• Zamek Krzyżacki.

Cena: ok.330 zł/os.
Świadczenia: transport, pilot , przewodnik
miejscowy, zakwaterowanie
(1
nocleg),
wyżywienie ( śniadanie, obiadokolacja), bilety
wstępu wg programu.

zwiedzanie Szczyrku i Wisły,
wstęp do Muzeum Beskidzkiego,
przejazd kolejką na Czantorię (2 strony),
Leśny Park Niespodzianek.

Cena: ok.270 zł/os.
Świadczenia: transport, pilot, przewodnik
miejscowy, zakwaterowanie (1 nocleg),
wyżywienie(śniadanie, obiadokolacja), bilety
wstępu wg programu.

8.CHORZÓW- ZABRZE - KATOWICE
- MYSŁOWICE 2 DNI
•
•
•
•

zwiedzanie Katowic z przewodnikiem,
skansen Chorzów,
kopalnia Guido,
Muzeum Pożarnictwa Mysłowice.

Cena: 310 zł/os.
Świadczenia:transport, pilot, przewodnik
miejscowy, zakwaterowanie 1 nocleg,
wyżywienie (śniadanie,obiadokolacja), bilety
wstępu wg programu.

9. GLIWICE - TARNOWSKIE GÓRY
2 DNI
•
•
•
•
•
•

zwiedzanie z przewodnikiem,
palmiarnia miejska,
Radiostacja gliwicka,
park sensoryczny,
Zamek Piastowski,
Kopalnia Srebra + Sztolnia Czarnego Pstrąga .

Cena: 300 zł/os.
Świadczenia: transport, pilot, przewodnik
miejscowy, zakwaterowanie 1 nocleg,
wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja), bilety
wstępu wg programu.

WYCIECZKI TRZYDNIOWE - KRAJOWE I ZAGRANICZNE
1. KOTLINA KŁODZKA 3 DNI
• Góry Stołowe (zwiedzanie rezerwatu
„Błędnych Skał”),
• Czermna (Kaplica Czaszek),
• zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej (górna część
podziemne labirynty),
• zwiedzanie kopalni złota w Złotym Stoku.

Cena: ok. 440 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
przewodnik miejscowy, zakwaterowanie
( 2 n o cl e g i ) , wyż ywi e n i e ( 2 ś n i a d a n i a ,
2 obiadokolacje), bilet wstępu wg programu.

3. BESKID ŚLĄSKI 3 DNI
•
•
•
•
•

zwiedzanie Szczyrku i Wisły,
wstęp do Muzeum Beskidzkiego,
przejazd kolejką na Czantorię (2 strony),
Leśny Park Niespodzianek,
piesze spacery po Beskidach,

Cena: ok. 360 zł/os.
2. ZAKOPANE 3 DNI
•
•
•
•
•

zwiedzanie Zakopanego,
wyjazd na Gubałówkę,
Morskie Oko,
Dolina Kościeliska,
Kaplica na Jaszczurówce,

Cena: ok. 350 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
przewodnik tatrzański,
zakwaterowanie(2 noclegi),wyżywienie
(2 śniadania, 2 obiadokolacje), bilet wstępu wg
programu.

Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
przewodnik miejscowy, zakwaterowanie
(2 noclegi),
wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje), bilet
wstępu wg programu.
Polecamy atrakcje w okolicy.
• KOZIA ZAGRODA w Brennej- warsztaty,
• Teatr Lalek Banialuka w Bielsku Białej
• Muzeum Chleba, szkoły i ciekawostek Radzionków

4. PIENINY 3 DNI
•
•
•
•
•

zwiedzanie Szczawnicy (Park Zdrojowy),
zapora wodna i zamek w Niedzicy,
spacer Wąwozem Homole,
piesze wejście na Sokolicę lub Trzy Korony,
spacery szlakami turystycznymi Pienin.

Cena: ok. 350 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
przewodnik miejscowy, zakwaterowanie
(2 noclegi), wyżywienie (2 śniadania,
2 obiadokolacje), bilet wstępu wg programu.

5. WROCŁAW 3 DNI
Stolica Dolnego Śląska, jedno z najpiękniejszych
i najciekawszych miast w Polsce.
W programie: zwiedzanie miasta
z przewodnikiem, transport autokarem, opieka
pilota, zakwaterowanie
(2 noclegi), wyżywienie (2 śniadanie,
2 obiadokolacje).
Cena: ok. 450 zł/os. (w zależności od
terminu i standardu zakwaterowania).
Atrakcje do wyboru za dodatkową opłatą:
• Hydropolis - 17 zł/os.
• ZOO + Afrykarium - 30 zł/os
• Panorama Racławicka - 25 zł/os.
• Ogród Japoński - 5 zł/os.
• Kolejkowo - 15 zł/os.

6. BIESZCZADY 3 DNI
•
•
•
•
•
•

przejazd „pętlą bieszczadzką”,
spacery Połoniną Wetlińską,
pomnik przyrody Kamień Leski,
Bieszczadzki Park Narodowy,
skansen w Sanoku,
zapora wodna nad Soliną

Cena: ok. 350 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
przewodnik miejscowy, zakwaterowanie
(2 noclegi),wyżywienie (2 śniadania,
2 obiadokolacje), wstęp do skansenu i BPN.

7. TRÓJMIASTO 3 DNI

9. TORUŃ - MALBORK 3 DNI

Poznaj historyczny Gdańsk, nowoczesną Gdynię
i „ rozśpiewany” Sopot. W programie: Zwiedzanie
miasta z przewodnikiem, transport autokarem,
opieka pilota, zakwaterowanie (2 noclegi),
wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje).

•
•
•
•
•
•

Cena : ok. 550 zł/os.
Atrakcje do wyboru, za dodatkową opłatą:
• statek Westerplatte - 25 zł/os.
• Molo w Sopocie - 8 zł/os.
• koncert w Oliwie - 4 zł/os.
• Dwór Artusa - 10 zł/os.
• Dar Pomorza - 10 zł/os.
• Oceanarium - 25 zł/os.
• ECS czyli Europejskie Centrum Solidarności
w Gdańsku to nowoczesna instytucja kultury, która
utrwala pamięć o największym sukcesie
obywatelskim Polski - zwycięstwie Solidarności, ale
też ośrodek edukacyjny, centrum badawczonaukowe, archiwum, biblioteka i mediateka - 13 zł/os.
• Muzeum II Wojny Światowej Gdańsk - 16 zł/os.
• Centrum Nauki Experyment w Gdyni - 12 zł/os.

8. POZNAŃ 3 DNI
Piękne miasto leżące nad Wartą - stolica Wielkopolski.
W programie: Zwiedzanie miasta z przewodnikiem,
transport autokarem, opieka pilota,
zakwaterowanie (2 noclegi),
wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje).

Cena: ok. 495 zł/os.
Atrakcje do wyboru za dodatkową opłatą:
• Muzeum Rogalowe - 16 zł/os.
• Katedra na Ostrowie Tumskim - 3 zł/os.
• ZOO w Poznaniu - 10 zł/os.
• Muzeum Sztuk Użytkowych - 1 zł/os.
• Palmiarnia - 7 zł/os.

Zwiedzanie miasta Torunia z przewodnikiem
Planetarium
Muzeum Piernika
rejs statkiem
gra miejska
Malbork - zamek i Muzeum Zamkowe

Cena: ok. 595 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
przewodnik miejscowy,
zakwaterowanie (2 noclegi),
wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje), bilety
wstępu wg programu.

10. LWÓW - ŻÓŁKIEW 3 DNI
• Zwiedzanie Lwowa i Żółkwi z przewodnikiem
• Kaplica Boimów
• Katedra Ormiańska
• Katedra Łacińska
• Opera Lwowska
• Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich

Cena: ok. 460 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
przewodnik miejscowy, zakwaterowanie (2 noclegi),
wyżywienie (2 śniadania,2 obiadokolacje)
bilety wstępu wg programu, ubezpieczenie.

11. BERLIN - POCZDAM - WYSPA
TROPIKALNA 3 DNI
• zwiedzanie Berlina i Poczdamu z przewodnikiem.
Wizyta w Miasteczku Filmowym Babelsberg
• całodniowy pobyt na największej w Europie
Wyspie Tropikalnej

Cena: ok. 750 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
przewodnik miejscowy,
zakwaterowanie (2 noclegi), wyżywienie
(2 śniadania, 2 obiadokolacje), bilety wstępu
wg programu, ubezpieczenie.

12. BRATYSŁAWA - WIEDEŃ 3 DNI
Zwiedzanie Bratysławy (Parlament, Wzgórze
Zamkowe, Stare Miasto) i Wiednia (przejazd
„Ringiem”, Parlament, Ratusz, Opera Wiedeńska
i Pałac Schoenbrunn z ogrodami) z przewodnikiem.

Cena: ok. 690 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
przewodnik miejscowy,
zakwaterowanie (2 noclegi),
wyżywienie(2 śniadania, 2 obiadokolacje), bilety
wstępu wg programu, ubezpieczenie.

Świat nie ma granic więc nie jesteśmy w stanie
pomieścić wszystkich propozycji w katalogu,
a pomysłów w naszych podróżniczych głowach
jeszcze mamy wiele. Zapraszamy wszystkich
ciekawych świata do naszego biura.

A PONADTO...
1. ŁAŃCUT - LEŻAJSK
• Łańcut (pałac, spacer po parku, powozownia),
• Leżajsk (kościół, klasztor Bernardynów, koncert
organowy).

Cena: 90 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
przewodnik miejscowy, bilety wstępu do pałacu,
parku, powozowni i koncert organowy.

2. LUBLIN - KOZŁÓWKA
• Lublin - zwiedzanie miasta,
• Kozłówka - Muzeum Zamoyskich,
• Mc Donald`s (płatny we własnym zakresie).

Cena: 80 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
przewodnik miejscowy, bilet wstępu do Muzeum
Zamoyskich.

4. ZAMOŚĆ

7. PARK OGRODZIENIEC

• zwiedzanie Zamościa (Rynek, Ratusz, Park Miejski),
• podziemna trasa turystyczna.

• Park Miniatur,
• Park Doświadczeń Fizycznych,
• Park Rozrywki,
• Dom Legend i Strachów,
• Tor saneczkowy.
Świadczenia: transport, opieka pilota, bilet
wstępu do Parku - Ogrodzieniec.

Cena: 76 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
przewodnik miejscowy, bilet wstępu na podziemną
trasę turystyczną.
Dodatkowo: bilet do ZOO - cena 18 zł,
przejażdżka melexami - cena ok. 18 zł/os,
muzeum Arsenał - cena 13 zł.

8. RADOM INACZEJ
5. OJCOWSKI PARK NARODOWY
• Zamek w Pieskowej Skale,
• Maczuga Herkulesa,
• Dolina Prądnika,
• Jaskinia Łokietka.

Cena: 100 zł/os.
Świadczenia: transport, opieka pilota, przewodnik
miejscowy OPN, bilety wstępy do Zamku
w Pieskowej Skale i Jaskini Łokietka

3. ZAMOŚĆ - ZWIERZYNIEC - GUCIÓW
• zwiedzanie Zamościa (Stare Miasto),
• Zwierzyniec: Ośrodek Edukacyjno - Muzealny
Roztoczańskiego Parku Narodowego,
• Zagroda Guciów.

Cena: 90 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
przewodnik miejscowy, wstęp do Ośrodka Edukacyjno
- Muzealnego RPN, wstęp do Zagrody Guciów.

• Spektakl w teatrze
• Park Trampolin - 1 godzina skakania i świetnej
zabawy
• Warsztaty kulinarne w Pizza Hut, wraz
z konsumpcją własnoręcznie przygotowanej
pizzy

Cena: 105 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
bilety wstępu wg programu.
Istnieje możliwość zorganizowania prelekcji
w Obserwatorium Astronomicznym.

6. Z WIZYTĄ W SZKOLE ORLĄT
• zwiedzanie obiektów dęblińskiej szkoły pilotów
wojskowych, m.in.: Sala Tradycji Szkoły Orląt,
symulatory lotu czy też sale z urządzeniami do
ćwiczeń dla pilotów, hangary z samolotami.
• zwiedzanie Muzeum Sił Powietrznych – wystawa
wewnętrzna i plenerowa, gdzie zobaczyć można
dokumenty, mapy, umundurowania, odznaki,
rękopisy pilotów oraz samoloty i śmigłowce.

Cena: 62 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
zwiedzanie z przewodnikiem szkoły pilotów oraz
Muzeum Sił Powietrznych.
18

Cena: 115 zł/os.

9.ZOOM NATURY - JANÓW
LUBELSKI
• Laboratoria Wiedzy + Park Rekreacji + Park
Linowy+ posiłek- pobyt ok. 5 h,

Cena:
cena 130 zł/os - klasy 1-3
cena 140 zł/os - klasy 4-6
cena 142 zł/os - klasy 7-8
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
bilety wstępu wg programu.

ZIELONE SZKOŁY
Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą zielonych
szkół. Od wielu lat współpracujemy z wieloma placówkami oświatowymi
i domami wczasów dziecięcych na terenie całej Polski, a nasze zielone szkoły
cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.
Gwarantujemy, że Państwa dzieci spędzą czas bezpiecznie, miło i aktywnie.
Do domów wrócą wypoczęci, z nowym bagażem pozytywnych doświadczeń
i przydatnych umiejętności. Zapraszamy do rezerwacji terminów na rok 2020
i kolejne lata.

PONADTO OFERUJEMY:
wczasy, wycieczki,
bilety autokarowe, promowe i lotnicze,
wyjazdy dla grup zorganizowanych w kraju i za granicą,
imprezy integracyjne,
kolonie, obozy, zimowiska,
białe i błękitne szkoły,
wynajem autokarów i busów,
rezerwacja miejsc noclegowych, transferów, biletów wstępu
oraz samochodów,
• rezerwacja parkingów,
• ubezpieczenia,
•
•
•
•
•
•
•
•

Biuro Podróży „TOUR – RETOUR”
Al. Jana Pawła II 63F, 27-400 Ostrowiec Św.
tel.: 41 262 05 78, kom.: 695 56 44 84

OTWARTE: w godz. 9.00 - 17.00
www.tour-retour.pl
biuro@tour-retour.pl

Zapraszamy do odwiedzenia oraz polubienia naszego profilu na facebooku, gdzie zawsze znajdziecie wiele nowości i promocji

facebook.com/B.P.TourRetour

