WYCIECZKI JEDNODNIOWE
Podane ceny dotyczą wycieczek realizowanych do końca 2022 roku.
Przy podanych cenach do dyspozycji grupy jest jeden autokar. Udział większej liczby środków transportu może zmienić cenę wycieczki.
Realizujemy również wycieczki w oparciu o transport ze strony zleceniodawcy.
Podane przy opisach poszczególnych wycieczek kwoty wyrażają odpłatność jednego ucznia i obejmują pełną realizację nakreślonego programu: bilety wstępu, przewodników, wymienione
atrakcje, transport autokarem, opiekę przedstawiciela biura, opłaty parkingowe, bezpłatny udział opiekunów (1/10) .

Uwaga! Ceny wycieczek dotyczą szkół położonych na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu, Pruszcza Gd., Rumi, Redy i Wejherowa.
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Zabierzemy Was na Kaszuby by zagrać
w golfa, no może w wersji mini, ale za to
z tematycznymi dołkami! Każdy z nich odkryje
tajemnice pięknych Kaszub. Wspólnie
zmierzymy się z zadaniami, jakimi są m.in.:
wbicie piłki na niedostępną Wieżycę,
ominięcie igły na kaszubskim hafcie oraz
znalezienie króliczej nory. A to tylko początek
wspaniałej zabawy! W
cena w zł:
wiejskiej szkole zaprezen108,90 118,00 128,00
tujemy kaszubskie nuty. liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
Będziecie mogli pokarmić
króliki oraz kurczaczki, zobaczycie zagrodę z kozami oraz końskie SPA.
Odwiedzicie ogród warzywny, stodołę oraz stajnię z siodlarnią. Weźmiecie
udział w kreatywnych warsztatach plastycznych. Zależą one od pory roku
oraz pogody. Prace oparte o tematykę Kaszub lub wsi wykonacie
z materiałów naturalnych. Każdy wyjedzie z parku z własnoręcznie
wykonaną pamiątką. Dodatkowo zamówić można: ognisko z kiełbaskami
i pieczywem - 18,00 zł/ucz., lemoniadę - 4,00 zł/ucz., zupę - 10,00 zł/ucz.
Na miejscu sklepik z pamiątkami i kawiarenka.

Spacer z naszym przewodnikiem śladem zabytków
Głównego Miasta: Trakt Królewski, Długie Pobrzeże,
ulica Mariacka. Największa ceglana świątynia świata kościół Mariacki. W
cena w zł:
64,90 74,00 84,00
drugiej części do wyboru:
Westerplatte - spacer po liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
terenie byłej Wojskowej
Składnicy Tranzytowej lub Oliwa - Park Oliwski oraz Archikatedra Oliwska.
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Bursztyn - złoto północy! Podobno
ma moc magiczną. Różnie zwany w
różnych krainach. Grecy nazywali
go elektronem, Rzymianie cena w zł:
111,90 121,00 133,00
lyncurium, czyli moczem
rysia, albowiem według liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
legendy powstał ze skamieniałego moczu tego drapieżnika. Arabowie zwali go anbarem od zapachu
ambry, Persowie karuba - złoty rabuś, a Szwedzi - raf, co znaczy chwytać.
Skąd bierze się bursztyn, jak się go wydobywa oraz obrabia, jakie ozdoby z
niego robiono i jakie miał znaczenie gospodarcze dowiecie się w czasie
warsztatów bursztynniczych w sławutowskim grodzie. Każdy z uczestników
dostanie bryłki bursztynu, które pod okiem eksperta wyszlifuje, nawierci,
obrobi i na pamiątkę zabierze do domu. Po warsztatach gry i zabawy
średniowieczne, które uczą współpracy w grupie oraz zdrowej rywalizacji.
Odsłaniają również umiejętności i cechy decydujące o zaradności, sprycie,
sile i rozwadze. Są to: narty śmiałków, cumowanie statku, nici losu,
wodowanie statku, sztuka abordażu, słowiańska wyrocznia, kręcioła czyli
sztorm na morzu, suche buty, przeciąganie liny. Rozpalimy też ognisko. Jeśli
będziecie mieli jeszcze siłę pojedziemy nad morze poszukać bursztynu ;)
W grodzie dostępny jest sklepik z pamiątkami i małą gastronomią.
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Edukacja ekologiczna. Czy wiecie
ile śmieci dziennie produkujemy?
Co się z nimi dalej dzieje? Ziemia
zamienia się w wielki
cena w zł:
119,90 129,00 148,00
śmietnik! Czas to zmienić!
Trzeba zacząć od nas liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
samych. Ekoludki to zabawny i ciekawy program edukacji ekologicznej. Uczestnicy podzieleni na grupy
biorą udział w następujących zadaniach ekologicznych: papier czerpany z
makulatury, budowa miasta z kartonów, każda kropla – budowa akweduktu,
cuda z plastikowej butelki, biżuteria ze śmieci, moda z papieru, orkiestra
recyklingowa, oczyszczanie wody, przygotowywanie własnych,
papierowych toreb na zakupy. Gra terenowa pt. „Pora na Ekostwora”.
Dla zdrowia odrobina ruchu – strefa urwisa – dmuchane zjeżdżalnie. Słodka
bułka i napój. Ognisko z kiełbaskami dodatkowo 13,00 zł/ucz., hot-dog 10,00 zł/ucz. Na miejscu znajduje się sklepik z pamiątkami.
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„Jeden za wszystkich… wszyscy za jednego!”
Zajęcia integracyjne od IV klasy wzwyż. Budowanie
więzi! Kreatywne myślenie. Wspaniała zabawa!!!
Sprawdzian komandosa cena w zł:
Ranger Track. Rodeo - byk
119,90 129,00 148,00
pneumatyczny. Marsz w liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
wieloosobowych spodniach.
Walki sumo w mega kombinezonach. Szkoła pilotów – zapięci w metalowe
koło poczujecie, że grawitacja nie istnieje. Strzelnica - broń pneumatyczna,
łuk. Przemyt niebezpiecznego ładunku za pomocą systemu linek. Pokonanie
terenu skażonego. Marsz w gąsienicy - czołgu. Wielkie scrabble. Mega
Twister. Akwedukt - łączymy systemy rur lub mini golf. Eureka - ujarzmiamy
wodę. Węzeł gordyjski. Skoki na pneumatycznych gąsienicach. Marsz na
szczudłach. Wielkoformatowe gry zespołowe. Zwycięski zespół otrzymuje
Trofeum Przygody . Dla wszystkich certyfikaty Łowcy Przygód, słodka bułka i
napój. Uwaga! Liczba wykonanych zadań uzależniona jest od cech
psychofizycznych grupy. Ognisko z kiełbaskami dodatkowo 13,00 zł/ucz.,
hot-dog - 10,00 zł/ucz. Na miejscu znajduje się sklepik z pamiątkami.
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Zapraszamy na wyjątkową podróż do przeszłości
w czasie trwania XXVII Festynu Archeologicznego w Biskupinie. Rokrocznie Festyny
poświęcone są innemu tematowi opowiadającym
o życiu człowieka. W roku
cena w zł:
bieżącym, zgodnie z has164,90 184,00 209,00
łem “Nauka przez zabawę, liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
zabawa przez naukę” będziemy edukować o tym jak człowiek od tysięcy lat wykorzystywał dary Matki
Natury. Pokazy i wykłady tematyczne, animacje i warsztaty, koncerty.
Na miejscu dostępne są punkty gastronomiczne.
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Z
wiedzanie terenu byłego obozu koncentracyjnego
„ S T U T T H O F ” z
przewodnikiem oraz seans
cena w zł:
75,90 86,00 99,00
kinowy. Wycieczka dla
liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
uczniów od VII klasy.
Dodatkowo spacer z
przewodnikiem po Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte - 15,00

Spacer po miejscach bohaterstwa Polaków w pierwszych dniach II wojny
światowej. Teren byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte wartownie, placówki, koszary, Pomnik Obrońców Wybrzeża. Cena obejmuje
przejazd autokarem oraz
cena w zł:
54,90 63,00 73,00
usługę przewodnicka po
Westerplatte. Wyjazd nie liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
obejmuje obsługi pilota.
Wejście do Wartowni nr 1 - dodatkowo 5,00 zł/ucz.
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Norda to kaszubskie określenie północy. W tę
część Kaszub się wybierzemy by się trochę
zintegrować. Odwiedzimy rzemieślników z
Grodu Sławutowie. Opocena w zł:
wiedzą oni o Słowianach.
127,90 137,00 149,00
Dowiecie się m. in. kim byli liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
związani z północą „chąśnicy”. Zaprezentują wczesnośredniowieczne zabawy integracyjne, które
uczą współpracy w grupie oraz zdrowej rywalizacji. Odsłaniają również
umiejętności i cechy decydujące o zaradności, sprycie, sile i rozwadze. Są
to: narty śmiałków, cumowanie statku, nici losu, wodowanie statku, sztuka
abordażu, słowiańska wyrocznia, kręcioła czyli sztorm na morzu, suche buty,
przeciąganie liny. Bardziej na północ, bo już nad samym morzem,
sprawdzimy swe siły w parku linowym. Trasa zostanie dopasowana do wieku
chętnych zmierzenia się z tym zadaniem. Na trasie parku m. in.: obręcze,
tyrolka, most birmański, pal buszmena, most zwodzony, falochron oraz sieć.
Całość zakończy ognisko. W grodzie dostępny jest sklepik z pamiątkami i
punkt z małą gastronomią. Wycieczka rekomendowana uczniom klas IV-VIII.

Wizyta w gospodarstwie agroturystycznym. Pokażemy
takie białe, rogate co robią bee...!, czyli kozy. Któż
uwierzy, że to one właśnie produkują mleko! Pokażemy
zresztą czynność dojenia.
cena w zł:
109,90 119,00 129,00
Każdy z Was spróbuje jazdy
konnej lub dozna przy- liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
jemności podróżowania
wozem. Poznacie rolnicze narzędzia oraz prawie całą prawdę o życiu na wsi.
Przeprowadzimy krótki kurs odróżniania zbóż. A potem zabawimy się w
piekarzy. Podczas biesiady przy piecu chlebowym pokażemy jak prababki
piekły chleb. Własnoręcznie ulepicie i upieczecie kaszubskie bułki z ciasta
oraz ozdoby z masy solnej. Część wypieków przyda się, kiedy przyjdzie czas
na ucztę przy ognisku z kiełbaskami. Zaś te z solnej masy, których kształt
zależeć będzie tylko od Waszej fantazji, zabierzecie do domu. Mama będzie
dumna!
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Co wiemy o dawnych wiatrakach? Dlaczego
je budowano? Jak wyglądały? Do czego
służyły? Dlaczego właściwie zniknęły
zupełnie z krajobrazu
cena w zł:
101,90 111,00 123,00
żuławskiego? Zapraszamy
na lekcję o dawnej archi- liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
tekturze drewnianej regionu. Dowiemy się, w których miejscowościach stały wiatraki oraz gdzie dzisiaj
można je obejrzeć. Nauczymy się odróżniać koźlak od holendra. Obejrzymy
pozostałości wiatraka z Ostaszewa, a także koło młyńskie, wyeksponowane
w sali Żuławskiego Parku Historycznego. Wykonamy papierowy model
wiatraka lub wiatrakowy witraż. Warsztaty z malowania fliz holenderskich,
czyli charakterystycznych, ceramicznych biało-niebieskich kafli ściennych,
które na tereny Żuław dostawały się głównie drogą morską, przypływając na
statkach do portów w Gdańsku i Elblągu. W trakcie zajęć uczestnicy stworzą
kafle inspirowane holenderskimi flizami. Na podstawie prezentacji
oryginałów, stworzone zostaną autorskie projekty, które później zostaną
przeniesione na białe kafle.
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Ahoj dzielne maluchy! Czeka Was
niesamowity rejs po skarb kapitana
Sparrowa. Będziecie przeprawiać się
łódeczkami przez „wielką
wodę” i pokonacie park
cena w zł:
119,90 129,00 148,00
linowy z pirackich beczek.
Przy odrobinie szczęścia liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
odnajdziecie skrzynię
skarbów na ogromnym statku Drago. Dokonacie abordażu po tyrolsku. Co
poza tym? Łowienie ryb, nauka strzelania, wyścig beczki pełnej śledzi,
pokładowe tańce wygibańce oraz pirackie przyśpiewki. Może odkryjecie
także zaginione dukaty w grocie Krakena? Na deser gra w kości i pieczęć
korsarzy w pirackiej tawernie. Każdy coś wygrywa: dukaty, sakiewki ze
złotem lub muszelki. Nie może zabraknąć dmuchanych zjeżdżalni! Będzie
też chrzest piracki na „Czarnej Perle”. Na czas wyprawy przebierzemy Was
za piratów! Dla każdego certyfikat przyjęcia do hordy Sparrowa i opaska na
oko. Słodka bułka, napój. Wycieczka rekomendowana Żuczkom z klas 0-III.
Ognisko z kiełbaskami dodatkowo 13,00 zł/ucz., hot-dog - 10,00 zł/ucz.
Na miejscu znajduje się sklepik z pirackimi łupami! Istnieje możliwość
wcześniejszego zamówienia zestawu pirackich pamiątek dla całej grupy od
15,00 zł/ucz.

ival

, 10

now

oœæ

Wycieczka dla klas IV-VIII. Sprawdzian dla
prawdziwych twardzielek i twardzieli. Leśna
wyprawa dla najdzielniejszych. Sprawdzian
komandosa - Ranger Track.
cena w zł:
119,90 129,00 148,00
Szkoła pilotów - grawitacja
nie istnieje. Maskowanie. liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
Ścianka wspinaczkowa.
Zasady orientacji w terenie, posługiwanie się mapą i kompasem, znaki
topograficzne, budowa obozowiska, pozyskiwanie i uzdatnianie wody,
łączność, umiejętność przetrwana w trudnych warunkach dzikiej przyrody.
Przeprawa linowa, strzelanie z karabinka pneumatycznego oraz łuku.
Ochrona przed komarami i przyrządzanie leśnej herbaty. Ścieżka zdrowia
komandosa. Na koniec, dla relaksu, do wyboru: walki sumo lub
pneumatyczny byk rodeo. Dla każdego kto przejdzie „sprawdzian
komandosa” certyfikat Rangers Track. Słodka bułka i napój. Ognisko z
kiełbaskami dodatkowo 13,00 zł/ucz., hot-dog - 10,00 zł/ucz. Na miejscu
znajduje się sklepik z pamiątkami.
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Turniej Mistrzostw Wiejskich! Integracja w
formie igrzysk. Rzut beretem do celu, rzut
ziemniakiem, rzut kaloszem, wyścig taczek,
wyścigi w workach, zbiecena w zł:
114,90 125,00 135,00
ranie ziemniaków. Turniej
„footgolfa” Alexa. Poza tym liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
historia wsi kaszubskiej,
sady, warzywa, zwierzęta. Maszyny rolnicze udostępnione do zabawy.
Jazda mini traktorkami. Labirynt na mapie Polski. Pole do gry w golfa piłką
nożną! Przejazdy w wiejskich przyczepach. Można zamówić posiłki dla
grupy: obiadek od 22,00 zł/ucz., kanapka i kompot - 15,00 zł/ucz.
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KLASYKA I STANDARDY
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Kultura i dziedzictwo narodowe. Wizyta
w dworku Wybickich w Będominie
ze zwiedzaniem Muzeum Hymnu Narodowego. Spacer po Skansenie Etnograficznym we
Wdzydzach Kiszewskich.
Istnieje możliwość zamócena w zł:
94,90 105,00 119,00
wienia lekcji muzealnej
42
i więcej 37-41 32-36
liczba
uczniów:
w Skansenie - dodatkowo
10,00 zł od ucznia. Tematy:
malowanie na szkle, wyrób kwiatów z bibuły, dawne zabawy i zabawki,
„mówimy po kaszubsku”, kaszubskie instrumenty.

Chcecie dołączyć do Psiego Patrolu i wyruszyć
na misję ratowania świata? Zanim to nastąpi
dzielne psiaki pokażą jak to jest być jego
członkiem. Zabierzemy Was
cena w zł:
119,90 129,00 148,00
w podróż dookoła świata,
byście mogli zdobyć wiedzę liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
o kontynentach i ich mieszkańcach. Chase nauczy was bezpiecznego zachowania na drodze.
Odgadniecie odgłosy ulicy i poznacie znaki drogowe. Jak Rocky z
ekologicznych materiałów zrobicie kolorowe odznaki Psiego Patrolu.
Zamienicie się w samochodziki oraz policjantów - będziemy kierować
ruchem, jeździć wyścigówkami - gokardami zgodnie z zasadami. Sky
zabierze was do Strefy Urwisa - będziecie figlować i szaleć na dmuchanych
zjeżdżalniach. Marshall sprawdzi waszą sprawność na linowych mostach.
Razem z Zumą zanurkujecie w basenie z kulkami w Małpim Gaju. Jeśli
wykonacie wszystkie misje, zostaniecie członkami Psiego Patrolu. Nagrodą
będzie specjalna legitymacja oraz balonowy psiak. Napój i bułeczka.
Wycieczka dla uczniów klas "0-I". Na miejscu sklepik z gadżetami. Ognisko z
kiełbaskami dodatkowo 13,00 zł/ucz., hot-dog - 10,00 zł/ucz.
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Survivalowa wyprawa dla najmłodszych po leśnych
bezdrożach, w czasie której kapral Krzesiwo nauczy
Was jak być dzielnym i samodzielnym. Nauczycie
się rozpalać ognisko, zbudować leśne schronienie,
odnaleźć drogę, zamaskować i ukryć się,
przeprawić po linie, ochronić przed komarami i
przyrządzić leśną herbatę.
cena w zł:
119,90 129,00 148,00
Dowiecie się jak przetrwać
bez telefonu, a nawet liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
przekazać ważną wiadomość tajnym alfabetem. Poznacie co to kompas, mapa i strony świata.
Nawet najczarniejszą nocą, las nie będzie już Wam straszny. Do tego
wspinanie po ścianie, strzelanie z łuku i pistoletu, tor przeszkód Ranger
Track Junior, ścieżka zdrowia komandosa, ciemny labirynt „Kraken”. Każdy
otrzyma Certyfikat Dzielności. Słodka bułka i napój. Ognisko z kiełbaskami
dodatkowo 13,00 zł/ucz., hot-dog - 10,00 zł/ucz. Na miejscu znajduje się
sklepik z pamiątkami.
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Wizyta w dworku Wybickich w Będominie.
Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum
Hymnu Narodowego. Warsztaty patriotyczne (do wyboru: polskie symbole
narodowe – prezentacja
cena w zł:
multimedialna, czerpanie
99,90 110,00 123,00
papieru, kokardy narodowe, liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
puzzle tworzące białoczerwoną wstęgę, dopasowanie herbu do króla). Wybijanie pamiątkowej
repliki monety z czasów Księstwa Warszawskiego. Muzeum Kolejnictwa w
Kościerzynie lub Zakłady Porcelany Stołowej w Łubianie.
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Piramida Cheopsa! Wejście do niej to niesamowita
przygoda w siedmiu wymiarach! Obraz 3D,
hologramy, mapping, ruchoma podłoga, mumia,
pająki..! Zbiór starożytności w Muzeum Egipskim.
W kinie prehistorycznym - Arnold - wygadany
dinozaur i dzieje powstania naszej planety.
Wirtualny rejs w niezacena w zł:
pomnianą podróż batys111,90 121,00 134,00
kafem. Dzięki nowoczesnej liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
technologii można zobaczyć
dno oceanu sprzed 200 milionów lat z największymi wymarłymi gatunkami
prehistorycznych zwierząt morskich. Replika sławetnego Stonehenge oraz
wystawa ewolucji człowieka. Sceny z życia człowieka pierwotnego,
polowanie na mamuty i walka o ogień. Przejażdżka pojazdem Flintstonów.
Ścieżka dinozaurów z makietami w naturalnych rozmiarach. Plac zabaw.
Dodatkowo można zamówić warsztaty: Pamiątkowe magnesy (13,00 zł/ucz.)
i/lub Odkrywca-Paleontolog (15,00 zł/ucz.). Istnieje możliwość zamówienia
przekąsek lub obiadu od 18,00 zł od ucznia.

Smerfy zawitały do pirackiej wioski i… szukają
ochotników do swoich drużyn. Możecie do nich
dołączyć! Mądrala szuka ekipy do wielkiego
smerfastycznego quizu i
cena w zł:
119,90 129,00 148,00
wielkoformatowych gier
z e s p o ł o w y c h . O s i ł e k liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
przygotowuje olimpiadę
sportową: tor sprawnościowy Super Smerf, zjazd tyrolski i strzelanie z łuku.
Smerfetka organizuje wielki bal – dla wszystkich ma bajkowe kostiumy. Papa
Smerf robi kolejne, niezwykłe magiczne sztuczki. Ciekawe czy pojawi się
Gargamel? W wiosce smerfów będziecie tańczyć i zjeżdżać z dmuchanej
zjeżdżalni. Wykonacie własne smerfne czapki i zdobędziecie smerfowe
naklejki. Dla każdego medal Super Smerfa. Słodka bułka i napój. Wycieczka
rekomendowana Żukom z klas 0-II. Ognisko z kiełbaskami dodatkowo 13,00
zł/ucz., hot-dog - 10,00 zł/ucz. Na miejscu znajduje się sklepik z pamiątkami.
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Gdynia - miasto z morza. Cóż tu dużo pisać, żadne inne
europejskie miasto nie rozwinęło się w tak szybkim tempie.
Proponujemy spacer z przewodnikiem po kilku
charakterystycznych gdyńcena w zł:
skich miejscach. To jednak
101,90 111,00 123,00
nie wszystko. Czeka Was liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
lekcja w sali wykładowej
Muzeum Marynarki Wojennej oraz zwiedzanie ORP Błyskawica lub fregaty
Dar Pomorza. Przez ostatnie lata coraz częściej spotykamy się
ze zjawiskiem migracji. Temat przybliżymy w czasie rozwiązywania kart
pracy w gdyńskim Muzeum Emigracji.

Spacer z naszym przewodnikiem śladem
gdańskich legend i anegdot. Pobyt na placu
zabaw Loopy’s World. Ścieżki sprawnościowe w
wielopoziomowym labiryncie, zjeżdżalnie,
trampoliny, armatki pneumatyczne, tunele, boiska
i mostki, 3-metrowa piłka. Budowisko czyli przestrzeń konstrukcyjna z ponad
tysiącem dużych, lekkich klocków umożliwiających tworzenie konstrukcji
przestrzennych. Mini boisko
cena w zł:
89,90 99,00 110,00
do gry w piłkę i koszykówkę.
liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36

4
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... 'jak każdy człowiek mam w życiu swój cel
tak bardzo chciałbym pojechać na... HEL'.
Już od kilkunastu lat foki rodzone w Helu
wypuszczane są do morza. Jedna z nich Depka - zadomowiła się na
cena w zł:
polskim wybrzeżu w
94,90 105,00 118,00
okolicach Niechorza. Coraz liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
więcej fok szarych można
zobaczyć przy południowych brzegach Bałtyku. To zasługa helskiej Stacji
Morskiej. Czegoś więcej o życiu fok dowiecie się odwiedziwszy rodzinkę w
pięknym, nowoczesnym fokarium SM UG. Do tego schrony bojowe Ośrodka
Oporu “Jastarnia” oraz grota w Mechowie. Czas trwania ok. 7-8 godz.

Z czym kojarzy się Bydgoszcz? Ze Starym
Rynkiem, Wyspą Młyńską, Operą czy może z
rowerami, które były tu produkowane przez
lata? Chcielibyśmy ukazać
cena w zł:
historię tego miasta utoż168,90 184,00 206,00
samioną z Brdą, flisakami liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
oraz tradycjami rzemieślniczymi. Który wytwórca był lepszy: partacz czy rzemieślnik cechowy? Jakie
były między nimi różnice? Spór rozstrzygniemy, albo i nie ;), w czasie
wycieczki. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach flisaczym i mincerskim,
w czasie których poznają dawne rzemiosła. Całości dopełnią bydgoskie
opowieści w czasie spaceru z przewodnikiem po Starym Mieście. W drugiej
części wizyta w dawnej fabryce nitrogliceryny z czasów II wojny światowej Exploseum (lub wizyta i warsztaty w Muzeum Mydła - zamiana wiąże się z
dopłatą 10,00 zł od ucznia).
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Przekraczając bramy Osady Średniowiecznej w Sławutowie zostawicie za
plecami teraźniejszość i wkroczycie na
pomorską ziemię sprzed 1000 lat!
Zabierzemy Was w świat naszych
przodków, żyjących i pracucena w zł:
113,90 123,00 135,00
jących tu przed narodzinami Polski! Rzemieślnicy liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
grodowi przybliżą podstawy
swej pracy, przekażą Wam wiedzę o dawnym budownictwie, medycynie i
wierzeniach mieszkańców grodu. Podczas pobytu w Osadzie możecie
samodzielnie ulepić garnki, utkać krajki, zdobić skórę i filcować, wypiekać
podpłomyki itp. Odkryjecie drzemiące w Was talenty i umiejętności,
poćwiczycie cierpliwość i wyobraźnię. Wykonane prace na pamiątkę
zabieracie ze sobą. Celem jest żywa i zabawna nauka historii. Będziecie
mogli skorzystać z ogniska, by upiec własne kiełbaski. Wybieramy dwa
warsztaty. Odwiedzimy także grotę w Mechowie. W grodzie dostępny jest
sklepik z pamiątkami i małą gastronomią. Dodatkowo za 12,00 zł/ucz.
można zamówić pakiet średniowiecznych gier i zabaw. Są to: narty
śmiałków, cumowanie statku, nici losu, wodowanie statku, sztuka abordażu,
słowiańska wyrocznia, kręcioła, suche buty, przeciąganie liny.

Czy struś naprawdę chowa głowę w piach? Czy ma
“strusi żołądek”, to znaczy jada wszystko, nawet
metal? Dowiecie się na fermie tych największych na
świecie ptaków. Jajo strusie jest chyba jedynym
pożywieniem, do którego człowiek zabiera się ze
śrubokrętem i pompką. Pokażemy jak przyrządzić z
niego jajecznicę i oczycena w zł:
114,90 123,00 136,00
wiście nią poczęstujemy.
Głowy sami będziecie liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
mogli schować pod warstwą piachu z plejstocenu w Mechowskiej Grocie. Na tej wycieczce na
pewno nie będziemy uprawiać “strusiej polityki”. Duża przestrzeń do
zabawy w hodowli strusi oraz wszędobylski koń Kacper nie pozwolą się
nikomu nudzić. Zaprosimy do zabawy „Ciasteczkowy potwór” czyli lepienia i
dekorowania ciasteczek do karmienia zwierzaków. Przewieziemy bryczką.
Na farmie mieszkają: lamy, emu, króliki, kozy, owieczki, osły, koń oraz ok. 50
strusi afrykańskich, również kaczki, gęsi, indyki i kury ozdobne. Na koniec
ognisko z kiełbaskami. Na miejscu bar z potrawami ze strusiny i nie tylko.
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Podróże kształcą, również ‚kulinarnie’, jak pokazał
Robert Makłowicz. Nawet te bliskie, bo nie trzeba
przemierzać wielu kilometrów by wziąć udział w
produkcji chleba, sera
cena w zł:
i masła. Dodajmy sera
106,90 116,00 128,00
mennonickiego! Zaprasza- liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
my na warsztaty do dawnej
mleczarni Szwajcara Leonharda Kriega. Pokażemy dawne sposoby
wytwarzania tych produktów codziennego spożycia. Mało, że pokażemy!
Każdy w procesie produkcji będzie mógł uczestniczyć. Będziecie mogli to
samo odtworzyć później w domku. Stół z własnoręcznie zrobionymi
produktami wyglądać będzie bardzo smakowicie. Świeży pachnący chlebek
z masłem i serem to podstawa. Mniam mniam! Przewodnik opowie o
płaskich jak stół Żuławach: krainie polderów, wiatraków, domów
podcieniowych. Opowiemy historię chleba. Przedstawimy proces
powstawania tego najstarszego wypieku, od żmudnej pracy rolnika, poprzez
pracę młynarza, aż po zawód piekarza.

Dlaczego rzeki otoczone są wałami? Jak się
zachować przed, w trakcie i po powodzi? Co
należy przygotować na każdym z jej etapów?
W odpowiedzi na te pytania
cena w zł:
116,90 126,00 138,00
młodszym pomoże poznanie legendy o „Strażniku liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
wałowym z Koźlin” a
starszym elektroniczne lub tradycyjne tablice edukacyjne. Dzieci w formie
prezentacji multimedialnej poznają elementy historii Żuław. Dowiedzą się
dlaczego budowano wały, terpy, poldery, śluzy. Własnoręcznie ulepią wał z
ciastoliny. Młodzież, podzielona na grupy, wykona zadania, których efektem
będzie sformułowanie pięciu zasad bezpiecznego zachowania przed, w
trakcie i po powodzi. Dla chętnych warsztat budowania tymczasowego wału
przeciwpowodziowego. W czasie wycieczki zaprosimy również do pracowni
ceramicznej Żuławskiego Parku Historycznego. Pod okiem
doświadczonego instruktora będzie można wykonać gliniane cudeńka lub
uszyć lawendowe, przydatne w każdym domu, woreczki. Ekspozycje
Muzeum Żuławskiego przybliżą historię Żuław: krainy polderów, wiatraków i
domów podcieniowych.
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Warsztaty w wiejskiej szkole Alexa.
Sadzenie nasion w doniczce. Odgadywanie
ukrytych ulic na tajnej mapie. Ciekawostki
kaszubskie. Śpiewanie nut
cena w zł:
119,90 129,00 139,00
kaszubskich, stacja pogodowa. Dla każdego donicz- liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
ka z zasadzoną roślinką.
Poza tym historia wsi kaszubskiej, sady, warzywa, zwierzęta. Maszyny
rolnicze udostępnione do zabawy. Jazda mini traktorkami. Labirynt na mapie
Polski. Pole do gry w golfa piłką nożną! Przejazdy w wiejskich przyczepach.
Można zamówić kanapki lub obiad dla grupy.

Czy widzieliście takiego pytona, co ma 10 metrów
od głowy do końca ogona? Wizyta w ZOO EGZOTYCZNE KASZUBY z wieloma
zwierzętami z Afryki, Ameryki czy Azji.
Niezapomniane przeżycia.
cena w zł:
94,90 102,00 113,00
Okazy można dotykać!!!,
42
i więcej 37-41 32-36
liczba
uczniów:
dowiedzieć się ciekawostek
na ich temat, zrobić sobie
zdjęcie z gadem! Największe węże świata, 17 gatunków ptaszników, a do
tego seans przyrodniczy w profesjonalnym kinie 3D. Ognisko z kiełbaskami.
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cena w zł:
81,90 91,00 103,00
ska aficz
gr
liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36
o
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Spacer po największym w północnej Polsce skansenie etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich. Istnieje możliwość zamówienia lekcji muzealnej
na tematy związane z kulturą ludową - opłata dodatkowa 10,00 zł/ucz. za każdą lekcję. Tematy lekcji: malowanie na szkle, wyrób kwiatów z bibuły,
dawne zabawy i zabawki, „mówimy po kaszubsku”, kaszubskie instrumenty. Czas trwania ok. 7 godz.
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Wdzydze Kiszewskie
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Na szkle malowane

cena w zł:
117,90 126,00 138,00
liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36

Nauczymy się malować na szkle. Malując kaszubskie wzory, każdy będzie mógł pokazać na co go stać. Nauczymy kaszubskiego alfabetu i
zapoznamy z kaszubskim strojem. Tym, co wykonacie, będziecie mogli pochwalić się w domciu. Jako, że warsztaty odbywają się na terenie
gospodarstwa, pokażemy takie duuuże biało-czarne co robią muuu!, czyli krowy. (Któż uwierzy, że to one właśnie produkują mleko!) Pokażemy
zresztą czynność dojenia. Poznacie prawie całą prawdę o życiu na wsi. Czas umili spotkanie z końmi i kozami oraz przejażdżka wozem drabiniastym
po okolicy. Na zakończenie ognisko z kiełbaskami.
Czas trwania ok. 6 godz.
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Rowery na tory!

dre

zyn

y

cena w zł:
113,90 122,00 133,00
liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36

Rowery na tory? Czy ktoś tu jest chory? Nie nie, to nie brednie chorego w malignie :). Chodzi oczywiście o rowerowe drezynowanie!
Specjalne drezyny pozwalają teraz na podróżowanie po torach coraz to młodszym. Osiem kilometrów jednej z najpiękniejszych tras
kolejowych na Kaszubach wzdłuż rzeki Raduni! Zwiedzimy przedwojenny jaz wodny, zobaczymy gdzie kiedyś przebiegała granica Polski z
Wolnym Miastem. Przejdziemy egzamin na drezynowe prawo jazdy. Do tego zwiedzanie starej papierni z czerpaniem papieru oraz
ognisko. Wycieczka od III kl. szkoły podstawowej. Czas trwania ok. 6 godz.
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SZYMBARK

Historie w drewnie
wyryte

cena w zł:
119,90 127,00 139,00
liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36

Podobno Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną. Czyżby? Aby się o tym przekonać zapraszamy do skansenu budownictwa
drewnianego. Kawał historii Polski wśród drewnianych jej świadków. W jednym miejscu: DOM DO GÓRY ‘NOGAMI’, opowieści o zesłańcach w “Domu
Sybiraka” i syberyjskich łagrach, historia Tajnej Organizacji Wojskowej “Gryf Pomorski” z inscenizacją ostatnich godzin walk w bunkrze “Ptasia Wola”. Efekty
świetlne i dźwiękowe pozwalające wczuć się w rolę obrońców. Do tego dworek ze wsi Salino i jego “biała dama” co chciała Niemca, a co jej na dobre nie wyszło,
NAJWIĘKSZY FORTEPIAN ŚWIATA, jedna z najdłuższych desek świata i najwyższe wzniesienie Niziny Europejskiej - Wieżyca (zamiast Wieżycy - Skansen
PKP w Kościerzynie lub Muzeum Kościerskie). Kaszubski świat bajek. Ognisko z kiełbaskami dodatkowo 18,00 zł/ucz.
Czas trwania ok. 7 godz. Przejście trasą parku linowego - dodatkowo ok. 30,00 zł/ucz. - wymagana wcześniejsza rezerwacja.
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Sianko nie tylko na spanko ;)

cena w zł:
105,90 116,00 129,00
liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36

Proponujemy zajęcia plastyczne z kaszubską oprawą, podczas których postaramy się wspólnie stworzyć ‘coś’ z siana. Nie spodziewacie się
cóż za fantazyjne “ozdoby ekologiczne” inspirowane pięknym otoczeniem chmieleńskich jezior powstaną w Waszych umysłach a później
w rzeczywistości. Własnoręcznie wykonanymi ‘rzeźbkami’ pochwalicie się znajomym. Będą jak znalazł na półkę przy telewizorku. To wszystko
okraszone czystą żywą kaszubszczyzną. Będzie można spróbować swych sił grając na burczybasie lub diabelskich skrzypcach czy “liznąć”
nieco alfabetu kaszubskiego. Do tego oczywiście ognisko. Urzekająca sceneria, romantyzm i poetyka. Przejażdżka wozem pośród pięknych,
chmieleńskich jezior.
Czas trwania ok. 7 godz.
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OD CUKRU I ZBOŻA DO CIASTECZEK MORZA

cena w zł:
105,90 116,00 129,00
liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36

Mąka, masło i cukier. Do czego służą te produkty wie każdy, kto podglądał mamę czy babcię przy pracy w kuchni. Na tej wycieczce sami wcielicie
się w ich role. Pokażemy jak zrobić masło - świeżutkie, pachnące do kupienia nęcące. Ale najważniejsze to... ciastka! Z wymienionych produktów
własnoręcznie je uformujecie, upieczecie i... do buzi! Już ślinka cieknie! A to wszystko na kaszubskiej wsi. Będzie również można spróbować
swych sił grając na burczybasie lub diabelskich skrzypcach czy “liznąć” nieco alfabetu kaszubskiego. Przejażdżka wozem pośród pięknych
chmieleńskich jezior. Wycieczka dla klas 0-III. Ognisko z kielbaskami 11,00 zł od ucznia.
Czas trwania ok. 7 godz.
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PARK LINOWY

cena w zł:
107,90 116,00 128,00
liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36

Sprawdźcie swoje możliwości w parku linowym „Alfa”w Nadmorskim Parku Krajobrazowym. Proponujemy przejście jedną z jego tras, a na niej:
obręcze, tyrolka, most birmański, pal buszmena, most zwodzony, falochron, sieć. Trudność i wysokość trasy dopasowujemy do wzrostu i wieku
uczestników. Ponadto spacer Wąwozem Chłapowskim, obelisk „Gwiazda Północy” w Jastrzębiej Górze - najbardziej na północ wysunięty
punkt Polski oraz latarnia w Rozewiu (lub grota w Mechowie).
Czas trwania ok. 7 godz.
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Urzek³a mnie wieœ

cena w zł:
106,90 116,00 127,00
liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36

Podczas wizyty zbudujecie z gospodarzem M-3 dla ptasiej rodzinki i zimową stołówkę dla łasuchów. Na ścieżce edukacyjnej zobaczycie
.
ptasi budzik, naturalne gniazda oraz co ciekawego rośnie w lesie i ogrodzie. Pod okiem kociewskiej gospodyni sami upieczecie ciasto
pachnące korzeniami i miodem. Poznacie gwarę i kociewskie zwyczaje. Zobaczycie również kolekcję dawnych sprzętów domowych.
Na tych, którzy zgadną do czego służyły czeka nagroda. Na pożegnanie posadzicie w lesie drzewko i otrzymacie pamiątkowe dyplomy.
Na ptasim straganie będzie można zakupić upominki. A wszystko to w gospodarstwie na kociewskiej wsi. Gospodarstwo posiada certyfikat
„Blisko natury” NATURA 2000.
Czas trwania ok. 7-8 godz.
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MINIATURY, GIGANTY, SAMOCHODY

cena w zł:
103,90 113,00 125,00
liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36

Trzy parki razem. Park Miniatur, Park Gigantów oraz Kaszubski Gracik!!! Wielkie buty, wielki kubek, ogromne krzesło i wiele wiele
innych gigantycznych makiet. Powiększone owady, ptaki oraz krasnoludki! A zaraz obok w jednej skali, zminiaturyzowane, ale
wierne kopie najbardziej charakterystycznych obiektów Kaszub - modele kościołów, zamków, dworków i innych obiektów.
Odtworzona osada kaszubska oraz latarnie morskie. Jedna skala pozwoli na porównanie poszczególnych budowli. Kaszuby
to motyw przewodni, jednak w Parku przewidziano też miejsce na obiekty ze świata: Statuę Wolności, Sfinksa, Krzywą Wieżę
w Pizie, twarze amerykańskich prezydentów wykute w skale, Jezusa z Rio itp. Można poczuć się jak Guliwer czy kaszubski Stolem.
Kolejnymi atrakcjami są gabinet śmiechu oraz zamek strachu. Całości dopełnia Kaszubski Gracik - park pojazdów bajkowych
i filmowych a w nim pojazdy z PRL-u, przedwojenne, samochód Jasia Fasoli, Scooby’ego Doo czy „Złomek”. Na miejscu też „małpi
gaj”, labirynt, mini-golf, chomikowe koło, „chińczyk” oraz szachy. Ognisko lub grill.
Czas trwania ok. 7-8 godz.
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SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

cena w zł:
84,90 96,00 110,00
liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36

Spacer po terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Światowy rezerwat biosfery. Przejście znakowanym szlakiem
turystycznym; ruchome wydmy; Łącka Góra (ok. 12 km). Istnieje możliwość przejazdu części trasy meleksami (opłata
dodatkowa). Dodatkowo proponujemy także pobyt w labiryncie 3D. Czas trwania ok. 8 godz.
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SEA PARK W SARBSKU

92,00
83,00 140,00
cena w zł:
76,90 128,00
119,90
liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36

Park Rekreacyjno - Edukacyjny Sea Park w Sarbsku niedaleko Łeby, łączy w jednym miejscu wiele atrakcji związanych z życiem mórz
i oceanów. W basenie z fokami szarymi oraz kotikami południowo-amerykańskimi można oglądać karmienie fok połączone z ich
treningiem. W parku znajduje się również park zwierząt morskich z naturalnych rozmiarów makietami groźnego żarłacza białego,
największej ryby świata - rekina wielorybiego czy największego na świecie ssaka - płetwala błękitnego. Jest też coś dla
majsterkowiczów: ryba piła i rekin młot. Zobaczyć można też delfina butlonosego, orkę i kaszalota. Kolejną atrakcją w parku jest
Oceanarium Prehistoryczne 3D. W północnej części Polski, jest to jedyne takie miejsce, gdzie można przeżyć podróż po głębinach
morskich pełnych pradawnych podwodnych stworów. Park to także muzeum marynistyczne oraz wystawa miniatur latarni morskich
polskiego wybrzeża, plac zabaw oraz park małego pirata. Kino 5D lub trampoliny (skarpetki antypoślizgowe własne lub płatne na
miejscu). Czas trwania ok. 9 godz.

21
42

Park Dinozaurów w Łebie

92,00
83,00 144,00
cena w zł:
119,90
76,90 130,00
liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36

W 2020 nowa atrakcja - zjeżdżalnia pontonowa Boomerang! Każdy kto oglądał, pamięta wielkie wrażenie wywarte przez film
Spielberga - JURASSIC PARK. Sceny pełne grozy i przerażenia przeplatały się z tęsknotą obcowania z praprzodkami żyjących
obecnie na Ziemi zwierząt. Te wrażenia mogą powrócić podczas pobytu w ŁEBA PARKU. Znajduje się tu prawie sto rekonstrukcji
prehistorycznych gadów w skali 1:1. Od najmniejszych po 45 metrowego sejsmozaura i wysokiego na 13 metrów brachiozaura.
Można tu poznać dzieje Ziemi, prześledzić ewolucję człowieka oraz zagościć w pradawnej chacie Neandertalczyków. Sposób
ukształtowania terenu oraz bliskość morza uczynią dzień pobytu w Parku niezapomnianym. ŁEBA PARK to również: place zabaw
(w tym jeden w formie ‘małpiego gaju’), kino, mini zoo, galeria skamielin, minerałów oraz bursztynu, pojazdy Flinstonów. Spektakl
piracki, zjeżdżalnie wodne, mini golf, kolejki, tratwy wodne, zamek strachu, bajlandia. Czas trwania ok. 9 godz.

43

Faktoria handlowa

cena w zł:
81,90 92,00 105,00
liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36

Faktoria to inaczej placówka handlowa położona zazwyczaj na wybrzeżu, by handel i wywóz surowców z jej okolic był najprostszy.
Rekonstrukcję takiego miejsca z czasów starożytnego Rzymu możecie zobaczyć całkiem niedaleko Gdańska, bo w Pruszczu. Dlaczego
właśnie tam? O tym oraz o bursztynowym szlaku dowiecie się podczas lekcji w faktorii. Poznacie historię dawnych osadników
i zapoznacie się z technikami współczesnej archeologii. Do tego to, co młody człowiek lubi najbardziej - zabawę! Będzie czas
na lepienie z gliny, strzelanie z łuku oraz ciut zbliżoną do kręgli wikińską grę. Nie zabraknie również ogniska. Pobyt w Pruszczu urozmaicą
harce na pobliskim placu zabaw (zachęcamy do zabrania piłek do gry).
Czas trwania ok. 6 h.

44

Malbork i...

cena w zł:
99,90 109,00 125,00
liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36

Zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Malborku z przewodnikiem plus do wyboru (atrakcje dodatkowo płatne):
wizyta i ognisko w Ogrodzie Dendrologicznym w Wirtach lub ogrodzie Frank Raj - od 19,00 zł/ucz.
Pelplin - katedra - 15,00 zł/ucz
Muzeum Wisły w Tczewie - 10,00 zł/ucz.
wizyta w Dinoparku - 49,00 zł/ucz.
wizyta w faktorii handlowej - 10,00 zł/ucz.
Czas trwania od 6 h.

S
S
S
S
S

45

KERIN - GRÓD ŻYWEJ HISTORII

cena w zł:
114,90 123,00 134,00
liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36

Spotkanie z prawdziwymi pasjonatami historii. Bractwo Rycerskie Kerin prowadzi "Lekcje Żywej Historii" od kilkunastu lat. Dysponuje
wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną, która przygotowuje najciekawsze zajęcia dla dzieci – zarówno najmłodszych, jak i starszych.
Zajęcia łączą świetną zabawę z odkrywaniem tajemnic przeszłości w nawiązaniu do aktualnej podstawy programowej. Obecną bazą
działania Bractwa jest Gród Żywej Historii w Subkowach. Podczas wizyty w nim zostanie zaprezentowana Żywa Lekcja Historii.
Wybrańcy będą rycerzami i giermkami, zobaczą pojedynki i będą szkoleni w rzemiośle rycerskim. Nastąpi też prezentacja dawnych
rzemiosł: garncarstwa, kaligrafii, czerpania papieru, kowalstwa, zielarstwa oraz mincerstwa. Będzie można skorzystać ze stanowisk:
łuczniczego, rzutu włócznią, rzutu metalowymi obręczami, rzutu toporkiem. Oczywiście nie zabraknie zwiedzania grodu i wystawy
„Dzieje Orła Białego”. Ognisko z kiełbaskami.
Czas trwania ok. 7-8 godz.

46

Frombork i Żuławy Wiślane

cena w zł:
115,90 127,00 141,00
liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Uppsali wykazały, że DNA uzyskane z włosa odkrytego w jednej z ksiąg należących do Mikołaja
Kopernika jest takie samo, jak to pobrane z czaszki znalezionej przy ołtarzu, którym się opiekował. Ma to potwierdzać pochówek Kopernika we
fromborskiej katedrze. Ponowny, uroczysty pogrzeb wielkiego astronoma odbył się w maju 2010. O całej sprawie dowiecie się we Fromborku.
W czasie wizyty na wzgórzu katedralnym: zwiedzanie katedry i Muzeum Kopernika, wejście na Wieżę Radziejowskiego
z wahadłem Foucolta oraz seans w planetarium. Wejście na wieżę wodną dodatkowo 6,00 zł/ucz.
Czas trwania ok. 8 godz.

47

RUCHOME DINOZAURY I SMOKI

cena w zł:
114,90 121,00 132,00
liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36

DINOPARK i DRAGON PARK w Malborku, a w nim: około czterdzieści ruchomych i wydających dźwięki dinozaurów oraz smoków.
Wszystkie je będziecie mogli zobaczyć i usłyszeć podczas spaceru ścieżką edukacyjną. Park to również mini zoo z kangurami, alpakami,
danielami, kozami, strusiami oraz muflonami, plac zabaw, sklep z pamiątkami, galeria skamielin, minerałów oraz bursztynu. W cenie biletu
również przejście trasą parku linowego oraz kino 5D! Atrakcje w Parku: laserowy tor przeszkód, chatka Baby Jagi, domek
z piernika, wioska Flinstone’ów oraz trzymetrowy ludzik Lego. Również takie atrakcje jak: bombery - jeżdżące jak szalone pojazdy
z gumowymi młotkami, którymi można się zderzać; przejazd kolejką dla najmłodszych, pontony w kształcie ptaków oraz „pszczółkowa”
karuzela dla maluchów.
.
Czas trwania ok. 7 godz.

7

48

cena w zł:
119,90 135,00 156,00
liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36

TORUŃ

Przejazd autostradą w obie strony. Zwiedzanie toruńskiego Starego Miasta z przewodnikiem: krzywa wieża, kościół śś. Janów, Dom
Kopernika (z zewnątrz), przedmurza, Piernikowa Aleja Gwiazd.
Program można uzupełnić o dwa lub trzy punkty z poniżej wymienionych (płatnych dodatkowo):
Ř seans w Planetarium - 15,00 zł/ucz.

Ř
Ř
Ř
Ř

wizyta w sali Geodium - 9,00 zł/ucz.
baza MARS#17 - sala interaktywna pokazująca jak przeżyć w kosmosie i wykonać powierzoną misję - 9,00 zł/ucz.
warsztaty tworzenia pierników w jednej toruńskich „piernikarni” - 24,00 zł/ucz.

warsztaty „partaczy” toruńskich, do wyboru: kaletniczy, tkacki, mincerski, szczytniczy, czerpania papieru i kaligrafi, rycerski,
partackie opowieści - 24,00 zł/ucz. (przy wyborze trzech warsztatów - trzeci gratis!)
Ř Centrum Chemii w Małej Skali - warsztaty chemiczne: wyrób mydła, wyrób świeczki, kuchnia molekularna - 26,00 zł/ucz.
za pojedyncze zajęcia
Ř Dom Kopernika - wstęp 16,00 zł/ucz., wstęp i film 4D - 32,00 zł/ucz.

Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř

Centrum nowoczesności - Młyn wiedzy - centrum nauki - od 20,00 zł/ucz.
wizyta w Domu Legend Toruńskich - 20,00 zł/ucz.
inscenizacja nalotu lotniczego z efektami świetlnymi w bunkrze przeciwlotniczym - 8,00 zł/ucz.
warsztaty papiernicze w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa mieszczącym się w średniowiecznym kościele - 28,00 zł/ucz.
zwiedzanie obserwatorium astronomicznego prowadzone przez pracownika naukowego UMK - od 15,00 zł/ucz.
wystawa o dojrzewaniu człowieka „Ścieżki dorastania” w Centrum Innowacyjnej Edukacji (od VII kl.) - 15,00 zł/ucz.
wejście na tężnie i spacer po Parku Zdrojowym w Ciechocinku - od 25,00 zł/ucz.
GRA MIEJSKA (od IV klasy), mapka dla każdego uczestnika gry, drobne upominki dla zwycięskiej drużyny - od 30,00 zł/ucz.
zwiedzanie ruin zamku krzyżackiego - 10,00 zł/ucz., zwiedzanie z pokazem rycerskim - 32,00 zł/ucz.
obiad dwudaniowy od 36,00 zł/ucz., obiad jednodaniowy od 30,00 zł/ucz.

49

STATKIEM PO TRAWIE

cena w zł:
169,90 179,00 199,00
liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36

Czy jest możliwa podróż statkiem po trawie? Okazuje się, że jest w Polsce takie miejsce, gdzie można to zrobić. To jedyna tego typu
konstrukcja w Europie! Pochylnie Kanału Elbląskiego! Zobaczymy dwie z nich podczas rejsu z Buczyńca do pochylni Kąty. Zawitamy
także do Elbląga. Elbląskie Stare Miasto niestety nie miało tyle szczęścia co inne ośrodki miejskie w obecnej Polsce. Zniszczone
prawie doszczętnie podczas ostatniej wojny i po niej odbudowywało się z ruin przez ostanie lata. Zapraszamy do zobaczenia jakie są
efekty tych prac podczas spaceru. Czas trwania 8-9 godz.

50

CZYSTA EKSPLOZJA

cena w zł:
151,90 168,00 189,00
liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36

„Zachowasz miłość męża jeśli potrafisz uchronić cerę od starości” - tak reklamowała się przed wojną jedna ze znanych firm
kosmetycznych. Proponujemy zajęcia w Muzeum Mydła i Historii Brudu, które przeniosą Was w czasy, kiedy mydło nie było czymś
tak codziennym jak dziś. Poznacie historie zaklęte w małych kostkach, nauczycie się rozróżniać różne mydła, a na koniec sami
stworzycie swoje unikalne mydełko o wybranym kolorze, zapachu i dodatkach. Każdy otrzyma zapakowane pamiątkowe mydełko.
Która z monet euro ma związek z postacią Alfreda Nobla? Z czego otrzymuje się nitroglicerynę? Dlaczego pracowników fabryki
nazywano „ptaszkami”? Gdzie detonowano bombę atomową o największej sile rażenia? Jak działał „Mauser” czy „Thompson”?
Odpowiedzi na te oraz na wiele innych pytań można poznać podczas spaceru po jeszcze do niedawna niedostępnych
pomieszczeniach poniemieckiej fabryki materiałów wybuchowych Dynamit AG Fabrik Bromberg w Bygdoszczy. We wnętrzach linii
produkcyjnej nitrogliceryny powstało EXPLOSEUM – centrum techniki wojennej. Nowoczesne środki przekazu, oparte o
ikonografię, multimedia i rozwiązania interaktywne, posłużyły do stworzenia opowieści o fabryce, produkcji niebezpiecznej
nitrogliceryny, niewolniczej pracy tysięcy ludzi, konspiracji i sabotażu.
Czas trwania ok. 13 h.

51

Olsztyn

cena w zł:
152,90 169,00 189,00
liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36

Seans w planetarium (projekcje dydaktyczne starannie opracowane pod kątem programu szkolnego zamawiającej klasy). Zwiedzanie
obserwatorium astronomicznego (warsztat pracy astronoma - zegar astronomiczny, detektor promieniowania kosmicznego, analizatory
widm), oglądanie przez lunetę plam na Słońcu. Zwiedzanie zamku kapituły warmińskiej (szeroki wybór lekcji muzealnych oraz
warsztatów dla każdej grupy wiekowej - Kopernik, Grunwald, Napoleon, wojny światowe i wiele innych).
Czas trwania ok. 14 godz.

52

BISKUPIN - GNIEZNO

cena w zł:
194,90 219,00 249,00
liczba uczniów: 42 i więcej 37-41 32-36

Skansen archeologiczny w Biskupinie, katedra w Gnieźnie. Istnieje możliwość zamówienia przejazdu kolejką wąskotorową - 15,00 zł/ucz., zwiedzania Muzeum
Kolei Wąskotorowej oraz ruin zamku "Diabła Weneckiego"w Wenecji - 19,00 zł/ucz. rejsu statkiem - 15,00 zł/ucz., zamówinia lekcji muzealnej w Rezerwacie
Archeologicznym - 15,00 zł/ucz. Obiad dodatkowo - 30,00 zł/ucz.
Czas trwania ok. 14 godz.

S.B.T. “Bill, ul. Rajska 1/5c lok.1, 80-850 Gdańsk.
Nr w rejestrze Organizatorów Turystyki: 065. Polisa OC: M519418 Signal Iduna.
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ZIELONE SZKOŁY / BIWAKI
CENA OFERTY OBEJMUJE NOCLEGI, WYMIENIONE POSIŁKI, BILETY WSTEPU, OPIEKĘ PILOTA, UBEZPIECZENIE OD
NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ BEZPŁATNY UDZIAŁ OPIEKUNÓW (1/10)

I

ŻelistrzewO
niezwykła wieś z herbem

Pobrzeże Kaszubskie
Półwysep Helski

Zielona szkoła czy jak kto woli kompromis pomiędzy klasycznym "biwakiem", a wycieczką objazdową. Naprawdę wspaniała
impreza. Zakwaterowanie w ośrodku w Żelistrzewie (potrzebne śpiwory lub poszewki). Do dyspozycji boiska sportowe.
1. dzień. Wizyta w Parku Ewolucji - kino prehistoryczne, batyskaf 7D, replika Stonehenge oraz piramidy Cheopsa,
ścieżka dinozaurów, plac zabaw. Drugie danie obiadowe. Przejażdżka quadami po torze oraz gra w mini - golfa.
SJA
1 Kolacja lub ognisko z kiełbaskami. Dyskoteka.
2. dzień. Śniadanie. Wycieczka na Półwysep Helski. Schrony bojowe ”Ośrodka Oporu Jastarnia”. Wizyta w
fokarium UG oraz w Muzeum Rybołówstwa w Helu. Drugie danie obiadowe.
1. dzień. Zabawy integracyjne w Osadzie Średniowiecznej w Sławutowie: narty cena z transportem 2 dni w zł: 369,00 389,00 409,00
42 i więcej 37-41 32-36
liczba uczniów:
śmiałków, cumowanie statku, nici losu, wodowanie statku, sztuka abordażu, słowiańska
WER
SJA
wyrocznia, kręcioła czyli sztorm na morzu, suche buty, przeciąganie liny. Udział w
2
jednym z warsztatów do wyboru: piekarskim, garncarskim, tkackim lub filcowania.
Drugie danie obiadowe. Przejażdżka quadami po torze oraz hulajnogami. Korzystanie z boisk sportowych. Kolacja
lub ognisko z kiełbaskami. Dyskoteka.
2. dzień. Śniadanie. Wizyta w parku linowym: pochylnia, tyrolka, most birmański, sieć, pal buszmena, most zwodzony.
Następnie troszkę krajoznawstwa - latarnia w Rozewiu (z zewnątrz), spacer Wąwozem Chłapowskim, Jastrzębia Góra Gwiazda Północy - najbardziej na północ wysunięty punkt Polski. Drugie danie obiadowe.
WER

349,00 359,00
Mniej licznym grupom, np. jednej klasie, proponujemy dojazd na cena z transportem koleją z Gdyni Głównej w zł: 339,00
liczba uczniów:
24 i więcej 22-23 20-21
miejsce pociągiem.
1. dzień. Gra w mini-golfa. Przejazd quadami. Drugie danie
obiadowe. Strzelanie z karabinka pneumatycznego i wiatrówki. Jazda
hulajnogami oraz korzystanie z boisk. Kolacja. Ognisko z kiełbaskami lub dyskoteka. Las duchów.
2. dzień. Śniadanie. Jazda konna. Oglądanie stajni z prysznicem dla koni. Wycieczka rowerowa np. do pałacu w Rzucewie. Drugie danie obiadowe.
WER
W
SJA
ERS
J 1
PKP A

SPOTKANIA Z PRZYGODĄ
Pojezierze Kaszubskie

III

II

Zapraszamy na Pojezierze Kaszubskie do ośrodka położonego
nad jeziorem w Sycowej Hucie. Pokoje 2,3,4,5 os. z łazienkami
lub typu studio.
1. dzień. Muzeum Kolejnictwa lub Gołubieński Ogród Botaniczny. Obiad. Blok
zajęć integracyjnych do wyboru z poniższych od 1 do 8. Kolacja. Dyskoteka.
2. dzień. Śniadanie. ZOO - Egzotyczne Kaszuby z wieloma zwierzętami
z Afryki, Ameryki czy Azji. Niezapomniane przeżycia. Okazy można
dotykać!!!, dowiedzieć się ciekawostek na ich temat, zrobić sobie zdjęcie
z gadem! Największe węże świata, 17 gatunków ptaszników. Seans kinowy.
Drugie danie obiadowe.
Program wyjazdu oczywiście możemy zmodyfikować w zależności od
potrzeb grupy, np. uzupełnić o Muzeum Ceramiki w Chmielnie, Muzeum
Hymnu w Będominie lub Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach.

ŁEBSKA INTEGRACJA
Słowiński Park Narodowy

1. dzień. Park Dinozaurów lub zajęcia w labiryncie 3D lub Sea
Park. Obiad. Korzystanie z infrastruktury ośrodka, spacer do
Łeby. Można dobrać blok zajęć integracyjnych do wyboru z poniższych dodatkowo 30,00 zł/ucz. Kolacja. Dyskoteka. Zakwaterowanie w ośrodku w
Nowęcinie.
2. dzień. Śniadanie. Przejście szlakiem turystycznym przez Słowiński Park
Narodowy.
Ruchome wydmy.
cena z transportem 2 dni w zł: 389,00 409,00 439,00
Łącka Góra (~12
42 i więcej 37-41 32-36
liczba uczniów:
km). Obiad.
Pokoje 3-6 os.
z łazienkami. Potrzebne śpiwory lub poszewki.
Programy zajęć integracyjnych. Każdy z programów trwa ok. 2 h.
4. Piracki skarb. Wasze zadanie to odszukać miejsce zakopania skrzyni
ze skarbem wykonując zadania: np. strzelanie, gra w pirackie kości, wyścig
beczki, połów pereł, rzut okiem Barbossy, węzły bosmańskie.
5. Trofeum przygody. Zajęcia nastawione na integrację grupy, pracę
w zespole oraz zabawę. Mega Scrabble – walka na słowa. Akwedukt transport wody poprzez system rur i rurek. Czołg - wtłoczeni w czołgową
gąsienicę musicie pokonać wyznaczony odcinek. Robaczki – skoki na
pneumatycznych rurach. Węzeł ludzki. Transport niebezpiecznego ładunku.
Zgaduj Zgadula – zagadki logiczne. Radosna lina – konkurencje
z wykorzystaniem liny. Kalamburiada. Budowa domku z wielkich kart. Wespół
w zespół - wspólne pokonywanie przeszkód z taśmami na nogach.
6. Agenci CIA. Jako operacyjne grupy amerykańskiego wywiadu
spróbujecie zapobiec atakowi terrorystycznemu. Zadaniem agentów jest
rozbrojenie bomb. Strzelanie, przeprawa po linie, poszukiwanie zaginionych
artefaktów, pokonanie zasieków, szyfrowanie, wykrywanie metali, zacieranie
śladów, przejście przez pole minowe oraz test… na dobre maniery.
Niespodzianka z tajnej walizki dla zwycięskiej grupy!!!
7. Wioska Minionków. Kapitan każdego z zespołów przebiera się
w kostium Super Minionka. Drużyna, która jako pierwsza wykona misję
zleconą przez Gru - wygrywa. Przykładowe zadania: przejście przez
zabezpieczenia Wektora, przejście przez tunel strachu, wykradzenie
niebezpiecznego ładunku, rozszyfrowanie ukrytej wiadomości, odnalezienie
magazynu bananów, budowa schronienia. Minionkowe medale.
8. Nocne podchody SMS. Uczestnicy zostają podzieleni na dwa zespoły.
Każdy zespół wyposażony w „zestaw poszukiwacza” (plecak z latarkami,
tabelą znaków i szyfrów oraz wykrywaczem metali) rusza w poszukiwaniu
cyfr. Zespół drogą sms-ową otrzymywać będzie kolejne zadania i wskazówki.
Uczestnicy muszą wykonać kolejne zadania. Np.: odczytać ukryte hasła,
przeszukać wykrywaczem metalu wyznaczony teren, trafić do celu,
rozszyfrować tajne znaki, skradać się będąc niezauważonym, rozwiązać
łamigłówki, odnaleźć kłębowisko insektów, zbudować schronienie,

cena z transportem 2 dni w zł: 319,00 339,00 359,00
42 i więcej 37-41 32-36
liczba uczniów:

Programy zajęć integracyjnych. Każdy z programów trwa ok. 2 h.
1. Top Secret - gra strategiczna. W tajnym miejscu Wielki Mistrz przekaże
grupie zalakowaną kopertę z tajnymi zadaniami. Przeistoczycie się w tajnych
agentów, szpiegów, poszukiwaczy skarbów i detektywów. Swoje działania
będziecie musieli udokumentować zdjęciami. W ściśle tajnych miejscach
będzie czekać na was zbieg Dalton oraz szejk Szareb. Zlecą Wam
specjalistyczne misje. Zadania będą wymagały logicznego myślenia,
sprawności fizycznej, współpracy w grupie operacyjnej, strategicznych
posunięć, doskonałej pamięci i przewidywania ruchów przeciwnika.
2. Dream team - „jeden za wszystkich wszyscy za jednego”. Elementy
programu: “mega-zapałki”, “pajęczyna” – pokonywanie oczek siatki, “marsz
Ślepców”, narty wieloosobowe, marsz na szczudłach, kajdanki – złączeni
w pary specjalnymi kajdankami spróbujecie się uwolnić, “gąsienica”,
“wszyscy na pokład” – ciasna zbiórka, “eureka” – przenoszenie wody, “skoki
w workach”, przemyt cennego ładunku – transport piłeczki za pomocą rynien.
3. Wiedźmin - potwory i czarodzieje. Wśród spisków, knucia i zdrad, tak
powszechnych dla ludzi, wciąż trwa on – Wiedźmin, który stara się być
bezstronny i zajmować się swoją pracą – pokonywaniem potworów. Jak to jest
być Wiedźminem? Będziecie mogli sami sprawdzić! Rozwiążecie zagadki,
odszukacie potwory, staniecie do walki z nieprzyjaciółmi. Spróbujecie
otworzyć magiczne szkatułki Yennefer, ułożycie balladę niczym Jaskier.
Strzelicie w sam środek tarczy jak driady z Brokilonu. Ustawicie wielką Wieżę
Czarodziejów z gigantycznych klocków Jenga, będziecie musieli rozwiać
tajemnice, które otaczają wiedźmiński świat, rozpoznając najstraszniejsze
potwory. Każde dobrze wykonanie zadanie przybliży was do zwycięstwa i
nagrody dla drużyny!
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