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	 Biuro	Turystyczne	VOYAGE		istnieje	od	2005	r.	i	posiada	wpis	do	Rejestru	Organizatorów	
Turystyki	i	Pośredników	Turystycznych	nr	370	wydany	przez	Wojewodę	Wielkopolskiego.	Biuro	
posiada	 również	polisę	ubezpieczenia	kosztów	powrotu	klientów	do	kraju,	a	 także	zwrotu	
wpłat	wniesionych	przez	klientów	za	imprezę	turystyczną,	poświadczoną	Certyfikatem	firmy	
AXA	o	numerze	262.745.	Dysponujemy	także	bazą	doświadczonych,	licencjonowanych	pi-
lotów	wycieczek	krajowych	i	zagranicznych,	którzy	dbają	o	rzetelną	realizację	proponowa-
nych	przez	nas	programów	imprez.
	 Biuro	 Turystyczne	VOYAGE	 specjalizuje	 się	w	organizacji	wycieczek	 zagranicznych,	
m.in.:	do	Anglii,	Szkocji,	Francji,	Włoch		czy	Republiki	Czeskiej,	jednak	w	naszej	ofercie	znaj-
dziecie	Państwo	również	bardzo	ciekawe	propozycje	wyjazdów	do	Karpacza,	Zakopanego	
czy	w	Bieszczady.	Miejsca	te	są	oczywiście	jedynie	naszymi	propozycjami	i	cały	czas	pozo-
stajemy	otwarci	 na	wszelkie	 sugestie	dotyczące	 innych	 tras,	 które,	 na	Państwa	 życzenie,	
zostaną	przez	nas	szczegółowo	opracowane.	
	 Czas	trwania	wycieczki,	 jej	program,	 jak	 i	zakres	świadczeń	zawsze	dostosowujemy	
do	potrzeb	klienta.
	 Uczestnicy	naszych	wycieczek	zakwaterowani	są	w	starannie	opisanych	w	programie	
hotelach,	pensjonatach	bądź	schroniskach	młodzieżowych.
	 Aby	zabezpieczyć	z	Państwa	strony	należytą	opiekę	nad	uczestnikami	wyjazdu	propo-
nujemy	1	opiekuna	na	każdych	10	uczniów	biorących	udział	w	wycieczce.

Życzymy	niezapomnianych	wrażeń
Biuro Turystyczne VOYAGE

Biuro Turystyczne VOYAGE Jacek Furmańczyk

64-850	Ługi	Ujskie	k/Piły,	ul.	Brzozowa	10

tel./fax	+48	67	351	17	27,	kom.	+48	502	923	854

www.voyage.pila.pl;	e-mail:	jacek.voyage@interia.pl,	

facebook.com/btvoyage

FAKTURY:	ewikf@interia.pl

nr	konta:	BZ	WBK	SA	ODDZ.	PIŁA	73	1090	1320	0000	0001	0209	4942
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Program

Cena wycieczki

Informacje dodatkowe

1 DZIEŃ
		Wyjazd	z	miejsca	zamieszkania	o	ustalo-
nej	godzinie.	Przejazd	przez	Niemcy,	Ho-
landię,	Belgię	do	Francji.

2 DZIEŃ
	 Przejazd	 Eurotunelem	 pod	 Kanałem	 La	
Manche.	Przyjazd	do	Londynu	na	zakwa-
terowanie	ok.	godz.	10.00.	Po	odświeże-
niu	wyjście	na	pierwsze	zwiedzanie.	Spa-
cer	 wzdłuż	 Tamizy	 rozpoczynamy	 od	
London	 Bridge	 a	 następnie	 Katedra	 So-
uthwark,	Teatr	Szekspirowski,	Galeria	Tate	
Modern.	 Mostem	Millenium	 Bridge	 prze-
chodzimy	na	drugą	stronę	rzeki	ku	Kate-
drze	 St.	 Paul’s.	 Wieczorem	 powrót	 
do	 ośrodka	 na	 obiadokolację	 i	 nocleg.	
(W tym dniu obiekty realizowane są z ze-
wnątrz)

3 DZIEŃ
	 Po	 śniadaniu	 przejazd	 na	 zmianę	 warty	
pod	 Buckingham	 Palace.	 Spacer	 przez	
St.	 James’s	 Park	 pod	 gmach	 Opactwa	
Westminsterskiego	oraz	Domy	Parlamen-
tu	wraz	 ze	 słynną	Wieżą	 Zegarową	 i	 Big	
Ben’em.	Słynną	ulicą	Whitehall	dochodzi-
my	dochodzimy	do	Trafalgar	Square,	mi-
jając	po	drodze	siedzibę	premiera	10	Do-
wning	 Street	 oraz	 bramy	 Stajni	
Królewskich.	 Czas	 na	 zakup	 pamiątek	
przy	 Leicester	 Square.	 Wizyta	 w	 Galerii	
Narodowej	gdzie	 zobaczyć	można	m.in.	
słynne	„	Sloneczniki”	van	Gogh’a	czy	też	
dzieła	Leonardo	da	Vinci.	Następnie	uda-
jemy	 się	 na	 Piccadilly	 Circus,	 Leicester	

Square	i	China	Town	w	dzielnicy	SOHO	–	
centrum	 rozrywki	 Londynu.	 Powrót	 
do	ośrodka	na	obiadokolację	i	nocleg.	

4 DZIEŃ
	 Śniadanie.	Po	 śniadaniu	czas	na	muzea.	
Zaczynamy	od	najstarszego	i	największe-
go	muzeum	w	Wielkiej	Brytanii	-	British	Mu-
seum.	Następnie	przejażdżka	czerwonym	
autobusem	 piętrowym.	 Kolejne	 punkty	
programu	 to	 Muzeum	 Historii	 Naturalnej	
oraz	Muzeum	Madame	Tussaud’s.	Powrót	
do	ośrodka	na	obiadokolację	i	nocleg.	

5 DZIEŃ
	Po	śniadaniu	wykwaterowanie	(bagaże	zo-
stawiamy	w	 autokarze).	 Przejazd	 pod	 To-
wer	of	London	oraz	rozpoznawalny	na	ca-
łym	świecie	most	 zwodzony	Tower	Bridge.	
Kolejną	atrakcją	dnia	jest	rejs	statkiem	tury-
stycznym	po	Tamizie	po	którego	zakończe-
niu	przesiadamy	się	na	mierzącą	135	me-
trów	 karuzelę	 zwaną	 London	 Eye.	 Czas	 
na	ewentualne	zakupy.	Z	centrum	udamy	
się	metrem	do	 dzielnicy	 drapaczy	 chmur	
Canary	 Wharf,	 gdzie	 przesiądziemy	 się 
na	sterowaną	komputerowo	kolejkę	która	
zabierze	 nas	 do	 Greenwich.	 Istnieje	 tutaj	
możliwość	 zrobienia	 zdjęcia	 na	południku	
„0”	.	Wyjazd	w	drogę	powrotną	do	domu.	

UWAGA! W TYM DNIU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ 
ZORGANIZOWANIA ZAJĘĆ W SZKOLE JĘZY-
KOWEJ (3 GODZINY – 18 FUNTÓW).
6 DZIEŃ
	 Przyjazd	 na	 granicę	 polsko	 –	 niemiecką	
ok.	godz.	09.00

Ośrodek

Harcerski

Rodziny

Goszczące

Hotel

(2	posiłki)

795 PLN 950 PLN 1160 PLN

CENA ZAWIERA                                                                                                            
	przejazd	autokarem	klasy	zachodniej																																		
	przejazd	Eurotunelem	lub	promem
	3	śniadania,	3	obiadokolacje,	3	x	kanapki	
(w	 przypadku	 hotelu	 2	 posiłki:	 śniadania 
i	obiadokolacje)
	zakwaterowanie	wg.	wyboru
	ubezpieczenie	w	firmie	Axa	10	000	EUR	KL	
2000	EUR	NNW	200	EUR	bagaż
	opiekę	pilota,		VAT

DOPŁATY
	za	wyjazd	z	województw

CENA NIE ZAWIERA
	proponowanych	przez	biuro	biletów	wstę-
pu	 związanych	 z	 realizacją	 programu:	
Madame	 Tussauds,	 Rejs	 statkiem	 tury-
stycznym	po	Tamizie,	London	Eye,	komu-
nikacja	miejska.	Razem	ok.	57	funtów.

PRZY GRUPIE MIN. 40 OSÓB,
DODATKOWO 4 MIEJSCA GRATIS
DLA NAUCZYCIELI-OPIEKUNÓW!

pomorskiego,	

kujawsko-pomorskiego,	

łódzkiego,	opolskiego,	śląskiego

40 PLN/os.

warmińsko-mazurskiego,	

mazowieckiego,	świętokrzyskiego,	

małopolskiego

60 PLN/os.

podlaskiego,	lubelskiego,	

podkarpackiego

90 PLN/os.

zachodniopomorskiego,	

lubuskiego,	wielkopolskiego,

dolnośląskiego	

bez
dopłaty

Londyn
6 dni

WYCIECZKA 
SZKOLNA

WAŻNE
	godzinę	wyjazdu	określa	organizator
	 w	 dniu	 wyjazdu	 młodzież	 przygotowuje	
kanapki	samodzielnie	lub	z	pomocą	opie-
kunów	 (dot.	 zakwaterowania	w	ośrodku	
harcerskim).
	w	przypadku	mniejszej	 grupy	 (mniej	 niż	
40	 osób	 pełnopłatnych)	 prosimy	 o	 kon-
takt	z	biurem	organizatora.	Istnieje	możli-
wość	łączenia	szkół.

UWAGA: Wstępy płatne NIE SĄ obowiązko-
we! Muzeum Brytyjskie, Historii Naturalnej, 
Galeria Narodowa są darmowe.
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1 DZIEŃ
	Wyjazd	z	miejsca	zamieszkania	o	ustalonej	
godzinie.	 Przejazd	 przez	 Niemcy,	 Holan-
dię,	Belgię	do	Francji.

2 DZIEŃ
	 Przejazd	 Eurotunelem	 pod	 Kanałem	 La	
Manche.	Przyjazd	do	Londynu	na	zakwa-
terowanie	ok.	godz.	10.00.	Po	odświeże-
niu	wyjście	na	pierwsze	zwiedzanie.	Spa-
cer	 wzdłuż	 Tamizy	 rozpoczynamy	 
od	 London	 Bridge	 a	 następnie	 Katedra	
Southwark,	 Teatr	 Szekspirowski,	 Galeria	
Tate	 Modern.	 Mostem	 Millenium	 Bridge	
przechodzimy	 na	 drugą	 stronę	 rzeki	 ku	
Katedrze	 St.	 Paul’s.	 Wieczorem	 powrót	 
do	 ośrodka	 na	 obiadokolację	 i	 nocleg.	
(W tym dniu obiekty realizowane są z ze-
wnątrz)

3 DZIEŃ
	 Po	 śniadaniu	 przejazd	 na	 zmianę	 warty	
pod	 Buckingham	 Palace.	 Spacer	 przez	
St.	 James’s	 Park	 pod	 gmach	 Opactwa	
Westminsterskiego	oraz	Domy	Parlamen-
tu	wraz	 ze	 słynną	Wieżą	 Zegarową	 i	 Big	
Ben’em.	Słynną	ulicą	Whitehall	dochodzi-
my	dochodzimy	do	Trafalgar	Square,	mi-
jając	po	drodze	siedzibę	premiera	10	Do-
wning	 Street	 oraz	 bramy	 Stajni	
Królewskich.	 Czas	 na	 zakup	 pamiątek	
przy	 Leicester	 Square.	 Wizyta	 w	 Galerii	
Narodowej	gdzie	zobaczyć	można	m.in.	
słynne	„	Sloneczniki”	van	Gogh’a	czy	też	
dzieła	Leonardo	da	Vinci.	Następnie	uda-
jemy	 się	 na	 Piccadilly	 Circus,	 Leicester	

PRZY GRUPIE MIN. 40 OSÓB,
DODATKOWO 4 MIEJSCA GRATIS
DLA NAUCZYCIELI-OPIEKUNÓW!

Londyn 
Windsor
Oxford

6 dni

WYCIECZKA 
SZKOLNA

CENA ZAWIERA                                                                                                            
	przejazd	autokarem	klasy	zachodniej																																		
	przejazd	Eurotunelem	lub	promem
	3	śniadania,	3	obiadokolacje,	3	x	kanapki	
(w	 przypadku	 hotelu	 2	 posiłki:	 śniadania 
i	obiadokolacje)
	zakwaterowanie	wg.	wyboru
	ubezpieczenie	w	firmie	Axa	10	000	EUR	KL	
2000	EUR	NNW	200	EUR	bagaż
	opiekę	pilota,		VAT

CENA NIE ZAWIERA
	proponowanych	przez	biuro	biletów	wstę-
pu	związanych	z	realizacją	programu:	rejs	
statkiem	turystycznym	po	Tamizie,	London	
Eye,	Zamek	Windsor,	Christ	Church	Colle-
ge	w	Oxfordzie,	komunikacja	miejska.	Ra-
zem	ok.	52	funty

Cena wycieczki

Ośrodek

Harcerski

Rodziny

Goszczące

Hotel

(2	posiłki)

820 PLN 975 PLN 1185 PLN

DOPŁATY
	za	wyjazd	z	województw

pomorskiego,	

kujawsko-pomorskiego,	

łódzkiego,	opolskiego,	śląskiego

40 PLN/os.

warmińsko-mazurskiego,	

mazowieckiego,	świętokrzyskiego,	

małopolskiego

60 PLN/os.

podlaskiego,	lubelskiego,	

podkarpackiego

90 PLN/os.

zachodniopomorskiego,	

lubuskiego,	wielkopolskiego,

dolnośląskiego	

bez
dopłaty

Informacje dodatkowe

Program
Square	i	China	Town	w	dzielnicy	SOHO	–	
centrum	 rozrywki	 Londynu.	 Powrót	 
do	ośrodka	na	obiadokolację	i	nocleg.	

4 DZIEŃ
	Śniadanie.	Po	śniadaniu	wyjazd	do	Wind-
soru	–	letniej	rezydencji	królewskiej.		Zwie-
dzanie	zamku.	Przejazd	do	miasta	uniwer-
syteckiego	–	Oxford.	Wizyta	w	największym	
z	 College’y:	 Christ	 Church	 College	 oraz	
spacer	po	mieście.	Powrót	na	obiadoko-
lacje	i	nocleg	do	Ośrodka.	

5 DZIEŃ
	 Po	 śniadaniu	 wykwaterowanie	 (bagaże	
zostawiamy	 w	 autokarze).	 Przejazd	 pod	
Tower	of	London	oraz	rozpoznawalny	na	
całym	świecie	most	zwodzony	Tower	Brid-
ge.	Kolejną	atrakcją	dnia	jest	rejs	statkiem	
turystycznym	 po	 Tamizie	 po	 którego	 za-
kończeniu	 przesiadamy	 się	 na	mierzącą	
135	metrów	karuzelę	zwaną	London	Eye.	
Czas	 na	 ewentualne	 zakupy.	 Z	 centrum	
udamy	się	metrem	do	dzielnicy	drapaczy	
chmur	Canary	Wharf,	 gdzie	 przesiądzie-
my	się	na	sterowaną	komputerowo	kolej-
kę	która	zabierze	nas	do	Greenwich.	 Ist-
nieje	tutaj	możliwość	zrobienia	zdjęcia	na	
południku	„0”	.	Wyjazd	w	drogę	powrotną	
do	domu.	

UWAGA! W TYM DNIU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ 
ZORGANIZOWANIA ZAJĘĆ W SZKOLE JĘZY-
KOWEJ (3 GODZINY – 18 FUNTÓW)
6 DZIEŃ
	 Przyjazd	 na	 granicę	 polsko	 –	 niemiecką	
ok.	godz.	09.00

WAŻNE
		godzinę	wyjazdu	określa	organizator
	 w	 dniu	 wyjazdu	 młodzież	 przygotowuje	
kanapki	samodzielnie	lub	z	pomocą	opie-
kunów	(dotyczy	zakwaterowania	w	ośrod-
ku	harcerskim).
	w	przypadku	mniejszej	 grupy	 (mniej	 niż	
40	 osób	 pełnopłatnych)	 prosimy	 o	 kon-
takt	z	biurem	organizatora.	Istnieje	możli-
wość	łączenia	szkół.

UWAGA: Wstępy płatne NIE SĄ obowiązko-
we! Galeria Narodowa jest darmowa.      
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PRZY GRUPIE MIN. 40 OSÓB,
DODATKOWO 4 MIEJSCA GRATIS
DLA NAUCZYCIELI-OPIEKUNÓW!

Londyn
Bath

Stonehenge

6 dni

WYCIECZKA 
SZKOLNA

CENA NIE ZAWIERA
	proponowanych	przez	biuro	biletów	wstę-
pu	związanych	z	realizacją	programu:	rejs	
statkiem	turystycznym	po	Tamizie,	London	
Eye,	Łaźnie	Bath,	Stonehenge,	komunika-
cja	miejska.	Razem	ok.	55	funtów.

UWAGA: Wstępy płatne NIE SĄ obowiązko-
we! Galeria Narodowa jest darmowa.      

CENA ZAWIERA                                                                                                            
	przejazd	autokarem	klasy	zachodniej																																		
	przejazd	Eurotunelem	lub	promem
	3	śniadania,	3	obiadokolacje,	3	x	kanapki

	 (w	 przypadku	 hotelu	 2	 posiłki:	 śniadania 
i	obiadokolacje)
	zakwaterowanie	wg.	wyboru
	ubezpieczenie	w	firmie	Axa	10	000	EUR	KL	
2000	EUR	NNW	200	EUR	bagaż
	opiekę	pilota
 VAT

DOPŁATY
	za	wyjazd	z	województw

pomorskiego,	

kujawsko-pomorskiego,	

łódzkiego,	opolskiego,	śląskiego

40 PLN/os.

warmińsko-mazurskiego,	

mazowieckiego,	świętokrzyskiego,	

małopolskiego

60 PLN/os.

podlaskiego,	lubelskiego,	

podkarpackiego

90 PLN/os.

zachodniopomorskiego,	

lubuskiego,	wielkopolskiego,

dolnośląskiego	

bez
dopłaty

Informacje dodatkowe

Cena wycieczki

Ośrodek

Harcerski

Rodziny

Goszczące

Hotel

(2	posiłki)

  835 PLN   990 PLN   1200 PLN

WAŻNE
	godzinę	wyjazdu	określa	organizator
		w	dniu	wyjazdu	młodzież	przygotowuje	ka-
napki	samodzielnie	lub	z	pomocą	opieku-
nów	(dotyczy	zakwaterowania	w	ośrodku	
harcerskim).
	w	przypadku	mniejszej	 grupy	 (mniej	 niż	
40	 osób	 pełnopłatnych)	 prosimy	 o	 kon-
takt	z	biurem	organizatora.	Istnieje	możli-
wość	łączenia	szkół.

1 DZIEŃ 
	Wyjazd	z	miejsca	zamieszkania	o	ustalonej	
godzinie.	 Przejazd	 przez	 Niemcy,	 Holan-
dię,	Belgię	do	Francji.

2 DZIEŃ
	 Przejazd	 Eurotunelem	 pod	 Kanałem	 La	
Manche.	Przyjazd	do	Londynu	na	zakwa-
terowanie	ok.	godz.	10.00.	Po	odświeże-
niu	wyjście	na	pierwsze	zwiedzanie.	Spa-
cer	 wzdłuż	 Tamizy	 rozpoczynamy	 
od	 London	 Bridge	 a	 następnie	 Katedra	
Southwark,	 Teatr	 Szekspirowski,	 Galeria	
Tate	 Modern.	 Mostem	 Millenium	 Bridge	
przechodzimy	 na	 drugą	 stronę	 rzeki	 ku	
Katedrze	 St.	 Paul’s.	 Wieczorem	 powrót 
do	 ośrodka	 na	 obiadokolację	 i	 nocleg.	 
(W tym dniu obiekty realizowane są z ze-
wnątrz)

3 DZIEŃ
	 Po	 śniadaniu	 przejazd	 na	 zmianę	 warty	
pod	 Buckingham	 Palace.	 Spacer	 przez	
St.	 James’s	 Park	 pod	 gmach	 Opactwa	
Westminsterskiego	oraz	Domy	Parlamen-
tu	wraz	 ze	 słynną	Wieżą	 Zegarową	 i	 Big	
Ben’em.	Słynną	ulicą	Whitehall	dochodzi-
my	dochodzimy	do	Trafalgar	Square,	mi-
jając	po	drodze	siedzibę	premiera	10	Do-
wning	 Street	 oraz	 bramy	 Stajni	
Królewskich.	 Czas	 na	 zakup	 pamiątek	
przy	 Leicester	 Square.	 Wizyta	 w	 Galerii	
Narodowej	gdzie	 zobaczyć	można	m.in.	
słynne	„	Sloneczniki”	van	Gogh’a	czy	też	
dzieła	Leonardo	da	Vinci.	Następnie	uda-
jemy	 się	 na	 Piccadilly	 Circus,	 Leicester	
Square	i	China	Town	w	dzielnicy	SOHO	–	

centrum	 rozrywki	 Londynu.	 Powrót	 
do	ośrodka	na	obiadokolację	i	nocleg.

4 DZIEŃ
	 Śniadanie.	Po	śniadaniu	wyjazd	do	Bath.	
Zwiedzanie	 miasta,	 wizyta	 w	 łaźniach	
rzymskich,	 czas	 na	 zakup	pamiątek	przy	
miejskim	 deptaku.	 Przejazd	 do	 kamien-
nych	kręgów	-	Stonehenge.	Po	obejrzeniu	
tego	najsłynniejszego	zabytku	sztuki	prehi-
storycznej	 powrót	 na	 obiadokolację	 
i	nocleg	do	Ośrodka.

5 DZIEŃ
	 Po	 śniadaniu	 wykwaterowanie	 (bagaże	
zostawiamy	 w	 autokarze).	 Przejazd	 pod	
Tower	 of	 London	 oraz	 rozpoznawalny	 
na	całym	 świecie	most	 zwodzony	 Tower	
Bridge.	Kolejną	atrakcją	dnia	jest	rejs	stat-
kiem	turystycznym	po	Tamizie	po	którego	
zakończeniu	przesiadamy	 się	na	mierzą-
cą	 135	metrów	 karuzelę	 zwaną	 London	
Eye.	Czas	na	ewentualne	zakupy.	Z	cen-
trum	udamy	się	metrem	do	dzielnicy	dra-
paczy	chmur	Canary	Wharf,	gdzie	prze-
siądziemy	się	na	sterowaną	komputerowo	
kolejkę	która	zabierze	nas	do	Greenwich.	
Istnieje	 tutaj	możliwość	 zrobienia	 zdjęcia	
na	 południku	 „0”	 .	Wyjazd	w	 drogę	 po-
wrotną	do	domu.	

UWAGA! W TYM DNIU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ 
ZORGANIZOWANIA ZAJĘĆ W SZKOLE JĘZY-
KOWEJ (3 GODZINY – 18 FUNTÓW)
6 DZIEŃ
	 Przyjazd	 na	 granicę	 polsko	 –	 niemiecką	
ok.	godz.	09.00

Program
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PRZY GRUPIE MIN. 40 OSÓB,
DODATKOWO 4 MIEJSCA GRATIS
DLA NAUCZYCIELI-OPIEKUNÓW!

Londyn
Windsor
Stonehenge

6 dni

WYCIECZKA 
SZKOLNA

1 DZIEŃ
	Wyjazd	z	miejsca	zamieszkania	o	ustalonej	
godzinie.	 Przejazd	 przez	 Niemcy,	 Holan-
dię,	Belgię	do	Francji.

2 DZIEŃ
	 PPrzejazd	 Eurotunelem	pod	Kanałem	 La	
Manche.	Przyjazd	do	Londynu	na	zakwa-
terowanie	ok.	godz.	10.00.	Po	odświeże-
niu	 wyjście	 na	 pierwsze	 zwiedzanie.	
Spacer	 wzdłuż	 Tamizy	 rozpoczynamy	
od	 London	 Bridge	 a	 następnie	 Katedra	
Southwark,	 Teatr	 Szekspirowski,	 Galeria	
Tate	 Modern.	 Mostem	 Millenium	 Bridge	
przechodzimy	 na	 drugą	 stronę	 rzeki	 ku	
Katedrze	 St.	 Paul’s.	 Wieczorem	 powrót	
do	 ośrodka	 na	 obiadokolację	 i	 nocleg.	
(W tym dniu obiekty realizowane są z ze-
wnątrz)

3 DZIEŃ
	Po	śniadaniu	przejazd	na	zmianę	warty	
pod	Buckingham	Palace.	Spacer	przez	
St.	 James’s	Park	pod	gmach	Opactwa	
Westminsterskiego	 oraz	 Domy	 Parla-
mentu	wraz	ze	 słynną	Wieżą	Zegarową 
i	Big	Ben’em.	Słynną	ulicą	Whitehall	do-
chodzimy	 dochodzimy	 do	 Trafalgar	
Square,	mijając	po	drodze	siedzibę	pre-
miera	 10	 Downing	 Street	 oraz	 bramy	
Stajni	 Królewskich.	 Czas	 na	 zakup	 pa-
miątek	 przy	 Leicester	 Square.	 Wizyta 
w	 Galerii	 Narodowej	 gdzie	 zobaczyć	
można	 m.in.	 słynne	 „	 Sloneczniki”	 van	
Gogh’a	czy	też	dzieła	Leonardo	da	Vin-
ci.	Następnie	udajemy	się	na	Piccadilly	
Circus,	 Leicester	Square	 i	China	 Town	

CENA ZAWIERA                                                                                                            
	przejazd	autokarem	klasy	zachodniej																																		
	przejazd	Eurotunelem	lub	promem
	3	śniadania,	3	obiadokolacje,	3	x	kanapki	
(w	przypadku	hotelu	 2	posiłki:	 śniadania 
i	obiadokolacje)
	zakwaterowanie	wg.	wyboru
	ubezpieczenie	w	firmie	Axa	10	000	EUR	KL	
2000	EUR	NNW	200	EUR	bagaż
	opiekę	pilota
 VAT

CENA NIE ZAWIERA
	proponowanych	przez	biuro	biletów	wstę-
pu	związanych	z	realizacją	programu:	rejs	
statkiem	turystycznym	po	Tamizie,	London	
Eye,	 Windsor,	 Stonehenge,	 komunikacja	
miejska.	Razem	ok.	55	funtów				

UWAGA: Wstępy płatne NIE SĄ obowiązko-
we! Galeria Narodowa jest darmowa.      

Cena wycieczki

Ośrodek

Harcerski

Rodziny

Goszczące

Hotel

(2	posiłki)

835 PLN 990 PLN 1200 PLN

DOPŁATY
	za	wyjazd	z	województw

pomorskiego,	

kujawsko-pomorskiego,	

łódzkiego,	opolskiego,	śląskiego

40 PLN/os.

warmińsko-mazurskiego,	

mazowieckiego,	świętokrzyskiego,	

małopolskiego

60 PLN/os.

podlaskiego,	lubelskiego,	

podkarpackiego

90 PLN/os.

zachodniopomorskiego,	

lubuskiego,	wielkopolskiego,

dolnośląskiego	

bez
dopłaty

Informacje dodatkowe

Program
w	dzielnicy	SOHO	–	centrum	rozrywki	
Londynu.	Powrót	do	ośrodka	na	obia-
dokolację	i	nocleg.	

4 DZIEŃ
	Śniadanie.	Po	śniadaniu	wyjazd	do	Wind-
soru	–	letniej	rezydencji	królewskiej.		Zwie-
dzanie	 zamku.	 Przejazd	 do	 kamiennych	
kręgów	-	Stonehenge.	Po	obejrzeniu	tego	
najsłynniejszego	 zabytku	 sztuki	 prehisto-
rycznej	 powrót	 na	 obiadokolację	 i	 noc-
leg	do	Ośrodka.

5 DZIEŃ
	 Po	 śniadaniu	 wykwaterowanie	 (bagaże	
zostawiamy	w	autokarze).	Przejazd	pod	
Tower	 of	 London	 oraz	 rozpoznawalny	
na	całym	 świecie	most	 zwodzony	 Tower	
Bridge.	Kolejną	atrakcją	dnia	jest	rejs	stat-
kiem	turystycznym	po	Tamizie	po	którego	
zakończeniu	przesiadamy	 się	na	mierzą-
cą	 135	metrów	 karuzelę	 zwaną	 London	
Eye.	Czas	na	ewentualne	zakupy.	Z	cen-
trum	udamy	się	metrem	do	dzielnicy	dra-
paczy	chmur	Canary	Wharf,	gdzie	prze-
siądziemy	się	na	sterowaną	komputerowo	
kolejkę	która	zabierze	nas	do	Greenwich.	
Istnieje	 tutaj	możliwość	 zrobienia	 zdjęcia	
na	 południku	 „0”	 .	Wyjazd	w	 drogę	 po-
wrotną	do	domu.	

UWAGA! W TYM DNIU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ 
ZORGANIZOWANIA ZAJĘĆ W SZKOLE JĘZY-
KOWEJ (3 GODZINY – 18 FUNTÓW)
6 DZIEŃ
	 Przyjazd	 na	 granicę	 polsko	 –	 niemiecką	
ok.	godz.	09.00

WAŻNE
	godzinę	wyjazdu	określa	organizator
	 w	 dniu	 wyjazdu	 młodzież	 przygotowuje	
kanapki	samodzielnie	lub	z	pomocą	opie-
kunów	(dotyczy	zakwaterowania	w	ośrod-
ku	harcerskim).
	w	przypadku	mniejszej	 grupy	 (mniej	 niż	
40	 osób	 pełnopłatnych)	 prosimy	 o	 kon-
takt	z	biurem	organizatora.	Istnieje	możli-
wość	łączenia	szkół.
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1 DZIEŃ
	Wyjazd	z	miejsca	zamieszkania	o	ustalonej	
godzinie.	 Przejazd	 przez	 Niemcy,	 Holan-
dię,	Belgię	do	Francji.

2 DZIEŃ
	 Przejazd	 Eurotunelem	 pod	 Kanałem	 La	
Manche.	Przyjazd	do	Londynu	na	zakwa-
terowanie	ok.	godz.	10.00.	Po	odświeże-
niu	wyjście	na	pierwsze	zwiedzanie.	Spa-
cer	 wzdłuż	 Tamizy	 rozpoczynamy 
od	 London	 Bridge	 a	 następnie	 Katedra	
Southwark,	 Teatr	 Szekspirowski,	 Galeria	
Tate	 Modern.	 Mostem	 Millenium	 Bridge	
przechodzimy	 na	 drugą	 stronę	 rzeki	 ku	
Katedrze	St.	Paul’s.	Wieczorem	powrót	do	
ośrodka	 na	 obiadokolację	 i	 nocleg. 
(W tym dniu obiekty realizowane są z ze-
wnątrz)

3 DZIEŃ
	 Po	 śniadaniu	 przejazd	 na	 zmianę	 warty	
pod	 Buckingham	 Palace.	 Spacer	 przez	
St.	 James’s	 Park	 pod	 gmach	 Opactwa	
Westminsterskiego	oraz	Domy	Parlamen-
tu	wraz	 ze	 słynną	Wieżą	 Zegarową	 i	 Big	
Ben’em.	Słynną	ulicą	Whitehall	dochodzi-
my	dochodzimy	do	Trafalgar	Square,	mi-
jając	po	drodze	siedzibę	premiera	10	Do-
wning	 Street	 oraz	 bramy	 Stajni	
Królewskich.	 Czas	 na	 zakup	 pamiątek	
przy	 Leicester	 Square.	 Wizyta	 w	 Galerii	
Narodowej	gdzie	zobaczyć	można	m.in.	
słynne	„	Sloneczniki”	van	Gogh’a	czy	też	
dzieła	Leonardo	da	Vinci.	Następnie	uda-
jemy	 się	 na	 Piccadilly	 Circus,	 Leicester	
Square	i	China	Town	w	dzielnicy	SOHO	–	

CENA ZAWIERA                                                                                                            
	przejazd	autokarem	klasy	zachodniej																																		
	przejazd	Eurotunelem	lub	promem
	3	śniadania,	3	obiadokolacje,	3	x	kanapki	
(w	 przypadku	 hotelu	 2	 posiłki:	 śniadania 
i	obiadokolacje)
	zakwaterowanie	wg.	wyboru
	ubezpieczenie	w	firmie	Axa	10	000	EUR	KL	
2000	EUR	NNW	200	EUR	bagaż
	opiekę	pilota,		VAT

CENA NIE ZAWIERA
	proponowanych	przez	biuro	biletów	wstę-
pu	 związanych	 z	 realizacją	 programu:	
Rejs	 statkiem	 turystycznym	 po	 Tamizie,	
London	Eye,	Royal	Pavilion	w	Brighton,	ko-
munikacja	miejska.	Razem	ok.	42	funty.		

      
UWAGA: Wstępy płatne NIE SĄ obowiązko-
we! Galeria Narodowa jest darmowa.      

Cena wycieczki

Ośrodek

Harcerski

Rodziny

Goszczące

Hotel

(2	posiłki)

825 PLN 980 PLN 1190 PLN

DOPŁATY
	za	wyjazd	z	województw

pomorskiego,	

kujawsko-pomorskiego,	

łódzkiego,	opolskiego,	śląskiego

40 PLN/os.

warmińsko-mazurskiego,	

mazowieckiego,	świętokrzyskiego,	

małopolskiego

60 PLN/os.

podlaskiego,	lubelskiego,	

podkarpackiego

90 PLN/os.

zachodniopomorskiego,	

lubuskiego,	wielkopolskiego,

dolnośląskiego	

bez
dopłaty

Informacje dodatkowe

Program

centrum	 rozrywki	 Londynu.	 Powrót	 
do	ośrodka	na	obiadokolację	i	nocleg.	

4 DZIEŃ
	 Po	 śniadaniu	przejazd	do	 Brighton.	 Spa-
cer	 po	 miasteczku	 i	 nadmorskim	 molo,	
wizyta	 w	 Pałacu	 Królewskim	 Royal	 Pavi-
lion,	czas	wolny	na	zakup	pamiątek.	Prze-
jazd	 w	 okolice	 Eastourne	 na	 klify	 Seven	
Sisters.	Powrót	na	obiadokolacje	i	nocleg	
do	Ośrodka.	

5 DZIEŃ
	 Po	 śniadaniu	 wykwaterowanie	 (bagaże	
zostawiamy	 w	 autokarze).	 Przejazd	 pod	
Tower	of	London	oraz	rozpoznawalny	na	
całym	świecie	most	zwodzony	Tower	Brid-
ge.	Kolejną	atrakcją	dnia	jest	rejs	statkiem	
turystycznym	 po	 Tamizie	 po	 którego	 za-
kończeniu	 przesiadamy	 się	 na	mierzącą	
135	metrów	karuzelę	zwaną	London	Eye.	
Czas	 na	 ewentualne	 zakupy.	 Z	 centrum	
udamy	się	metrem	do	dzielnicy	drapaczy	
chmur	Canary	Wharf,	 gdzie	 przesiądzie-
my	się	na	sterowaną	komputerowo	kolej-
kę	która	zabierze	nas	do	Greenwich.	 Ist-
nieje	 tutaj	 możliwość	 zrobienia	 zdjęcia 
na	 południku	 „0”	 .	Wyjazd	w	 drogę	 po-
wrotną	do	domu.	

UWAGA! W TYM DNIU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ 
ZORGANIZOWANIA ZAJĘĆ W SZKOLE JĘZY-
KOWEJ (3 GODZINY – 18 FUNTÓW)

6 DZIEŃ
	 Przyjazd	 na	 granicę	 polsko	 –	 niemiecką	
ok.	godz.	09.00

WAŻNE
		godzinę	wyjazdu	określa	organizator
	 w	 dniu	 wyjazdu	 młodzież	 przygotowuje	
kanapki	samodzielnie	lub	z	pomocą	opie-
kunów	(dotyczy	zakwaterowania	w	ośrod-
ku	harcerskim)
	w	przypadku	mniejszej	 grupy	 (mniej	 niż	
40	 osób	 pełnopłatnych)	 prosimy	 o	 kon-
takt	z	biurem	organizatora.	Istnieje	możli-
wość	łączenia	szkół.

PRZY GRUPIE MIN. 40 OSÓB,
DODATKOWO 4 MIEJSCA GRATIS
DLA NAUCZYCIELI-OPIEKUNÓW!

Londyn
Brighton

Seven
Sisters

6 dni

WYCIECZKA 
SZKOLNA
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PRZY GRUPIE MIN. 40 OSÓB,
DODATKOWO 4 MIEJSCA GRATIS
DLA NAUCZYCIELI-OPIEKUNÓW!

Londyn
Cambridge

6 dni

WYCIECZKA 
SZKOLNA

Program

WAŻNE
	godzinę	wyjazdu	określa	organizator
	 w	 dniu	 wyjazdu	 młodzież	 przygotowuje	
kanapki	samodzielnie	lub	z	pomocą	opie-
kunów	(dotyczy	zakwaterowania	w	ośrod-
ku	harcerskim).
	w	przypadku	mniejszej	 grupy	 (mniej	 niż	
40	 osób	 pełnopłatnych)	 prosimy	 o	 kon-
takt	z	biurem	organizatora.	Istnieje	możli-
wość	łączenia	szkół.

CENA NIE ZAWIERA
	proponowanych	przez	biuro	biletów	wstępu	
związanych	z	realizacją	programu:	rejs	stat-
kiem	 turystycznym	 po	 Tamizie,	 London	
Eye,	College	w	Cambridge,	komunikacja	
miejska.	Razem	ok.	42	funtów.						

 
UWAGA: Wstępy płatne NIE SĄ obowiązko-
we! Galeria Narodowa jest darmowa.      

CENA ZAWIERA                                                                                                            
	przejazd	autokarem	klasy	zachodniej																																		
	przejazd	Eurotunelem	lub	promem
	3	śniadania,	3	obiadokolacje,	3	x	kanapki	
(w	 przypadku	 hotelu	 2	 posiłki:	 śniadania 
i	obiadokolacje)
	zakwaterowanie	wg.	wyboru
	ubezpieczenie	w	firmie	Axa	10	000	EUR	KL	
2000	EUR	NNW	200	EUR	bagaż
	opiekę	pilota
 VAT

DOPŁATY
	za	wyjazd	z	województw

pomorskiego,	

kujawsko-pomorskiego,	

łódzkiego,	opolskiego,	śląskiego

40 PLN/os.

warmińsko-mazurskiego,	

mazowieckiego,	świętokrzyskiego,	

małopolskiego

60 PLN/os.

podlaskiego,	lubelskiego,	

podkarpackiego

90 PLN/os.

zachodniopomorskiego,	

lubuskiego,	wielkopolskiego,

dolnośląskiego	

bez
dopłaty

Informacje dodatkowe

Cena wycieczki
Ośrodek

Harcerski

Rodziny

Goszczące

Hotel

(2	posiłki)

835 PLN 980 PLN 1190PLN

1 DZIEŃ
	 Wyjazd	z	miejsca	zamieszkania	o	ustalonej	
godzinie.	Przejazd	przez	Niemcy,	Holandię,	
Belgię	do	Francji.

2 DZIEŃ
	 Przejazd	 Eurotunelem	 pod	 Kanałem	 La	
Manche.	Przyjazd	do	Londynu	na	zakwate-
rowanie	 ok.	 godz.	 10.00.	 Po	 odświeżeniu	
wyjście	 na	 pierwsze	 zwiedzanie.	 Spacer	
wzdłuż	 Tamizy	 rozpoczynamy	 od	 London	
Bridge	a	następnie	Katedra	Southwark,	Te-
atr	Szekspirowski,	Galeria	Tate	Modern.	Mo-
stem	Millenium	Bridge	przechodzimy	na	dru-
gą	 stronę	 rzeki	 ku	 Katedrze	 St.	 Paul’s.	
Wieczorem	powrót	na	obiadokolację	i	noc-
leg.	 (W	 tym	 dniu	 obiekty	 realizowane	 są 
z	zewnątrz)

3 DZIEŃ
	 Po	śniadaniu	przejazd	na	zmianę	warty	pod	
Buckingham	Palace.	Spacer	przez	St.	Jame-
s’s	Park	pod	gmach	Opactwa	Westminster-
skiego	oraz	Domy	Parlamentu	wraz	ze	słyn-
ną	Wieżą	 Zegarową	 i	 Big	 Ben’em.	 Słynną	
ulicą	Whitehall	dochodzimy	dochodzimy	do	
Trafalgar	Square,	mijając	po	drodze	siedzi-
bę	premiera	10	Downing	Street	oraz	bramy	
Stajni	Królewskich.	Czas	na	zakup	pamiątek	
przy	Leicester	Square.	Wizyta	w	Galerii	Naro-
dowej	gdzie	zobaczyć	można	m.in.	słynne	„	
Sloneczniki”	van	Gogh’a	czy	też	dzieła	Le-
onardo	 da	 Vinci.	 Następnie	 udajemy	 się 

na	Piccadilly	Circus,	Leicester	Square	i	China	
Town	w	dzielnicy	SOHO	–	centrum	rozrywki	
Londynu.	Powrót	do	ośrodka	na	obiadoko-
lację	i	nocleg.

4 DZIEŃ
	 Po	śniadaniu	przejazd	do	Cambridge.	Spa-
cer	po	mieście,	wejście	do	jednego	z	Colle-
gy.	Czas	wolny	na	zakup	pamiątek.Powrót	
na	obiadokolację	i	nocleg.

5 DZIEŃ
	 Po	śniadaniu	wykwaterowanie	(bagaże	zo-
stawiamy	w	autokarze).	Przejazd	pod	Tower	
of	 London	 oraz	 rozpoznawalny	 na	 całym	
świecie	most	zwodzony	Tower	Bridge.	Kolej-
ną	atrakcją	dnia	jest	rejs	statkiem	turystycz-
nym	 po	 Tamizie	 po	 którego	 zakończeniu	
przesiadamy	 się	 na	mierzącą	 135	metrów	
karuzelę	zwaną	London	Eye.	Czas	na	ewen-
tualne	 zakupy.	 Z	 centrum	 udamy	 się	 me-
trem	do	dzielnicy	drapaczy	chmur	Canary	
Wharf,	gdzie	przesiądziemy	się	na	sterowa-
ną	komputerowo	kolejkę	która	zabierze	nas	
do	Greenwich.	 Istnieje	 tutaj	możliwość	zro-
bienia	 zdjęcia	 na	 południku	 „0”	 .	 Wyjazd 
w	drogę	powrotną	do	domu.	

UWAGA! W TYM DNIU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ 
ZORGANIZOWANIA ZAJĘĆ W SZKOLE JĘZYKO-
WEJ (3 GODZINY – 18 FUNTÓW)
6 DZIEŃ
	 Przyjazd	na	granicę	polsko	–	niemiecką	ok.	
godz.	09.00

Londyn, Cambridge –	to	miasta	w	Wielkiej	Brytanii,	które	warto	odwiedzić!	Odkryją	one	przed	
Turystami	 swoje	 uroki,	 pozwolą	poznać	historię,	 kulturę,	 architekturę	 i	 obyczaje	brytyjskie.	
Uczestnicy	będą	zakwaterowani	u	rodzin	angielskich	(dzięki	temu	będą	mogli	uczestniczyć	
w	codziennym	życiu	Anglików	i	udoskonalić	znajomość	języka	angielskiego)	lub	hostelu	(do-
datkowo	podkreślając	charakter	integracyjny		wyjazdu).
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PRZY GRUPIE MIN. 40 OSÓB,
DODATKOWO 4 MIEJSCA GRATIS
DLA NAUCZYCIELI-OPIEKUNÓW!

Londyn
Canterbury

Leeds Castle

6 dni

WYCIECZKA 
SZKOLNA

1 DZIEŃ
	Wyjazd	z	miejsca	zamieszkania	o	ustalonej	
godzinie.	 Przejazd	 przez	 Niemcy,	 Holan-
dię,	Belgię	do	Francji.

2 DZIEŃ
	 Przejazd	 Eurotunelem	 pod	 Kanałem	 La	
Manche.	Przyjazd	do	Londynu	na	zakwa-
terowanie	ok.	godz.	10.00.	Po	odświeże-
niu	wyjście	na	pierwsze	zwiedzanie.	Spa-
cer	 wzdłuż	 Tamizy	 rozpoczynamy 
od	 London	 Bridge	 a	 następnie	 Katedra	
Southwark,	 Teatr	 Szekspirowski,	 Galeria	
Tate	 Modern.	 Mostem	 Millenium	 Bridge	
przechodzimy	 na	 drugą	 stronę	 rzeki	 ku	
Katedrze	 St.	 Paul’s.	 Wieczorem	 powrót 
na	obiadokolację	 i	nocleg.	 (W	tym	dniu	
obiekty	realizowane	są	z	zewnątrz)

3 DZIEŃ
	 Po	 śniadaniu	 przejazd	 na	 zmianę	 warty	
pod	 Buckingham	 Palace.	 Spacer	 przez	
St.	 James’s	 Park	 pod	 gmach	 Opactwa	
Westminsterskiego	oraz	Domy	Parlamen-
tu	wraz	 ze	 słynną	Wieżą	 Zegarową	 i	 Big	
Ben’em.	Słynną	ulicą	Whitehall	dochodzi-
my	dochodzimy	do	Trafalgar	Square,	mi-
jając	po	drodze	siedzibę	premiera	10	Do-
wning	 Street	 oraz	 bramy	 Stajni	
Królewskich.	 Czas	 na	 zakup	 pamiątek	
przy	 Leicester	 Square.	 Wizyta	 w	 Galerii	
Narodowej	gdzie	zobaczyć	można	m.in.	
słynne	„	Sloneczniki”	van	Gogh’a	czy	też	
dzieła	Leonardo	da	Vinci.	Następnie	uda-
jemy	 się	 na	 Piccadilly	 Circus,	 Leicester	
Square	i	China	Town	w	dzielnicy	SOHO	–	
centrum	 rozrywki	 Londynu.	 Powrót	 do	
ośrodka	na	obiadokolację	i	nocleg.

CENA ZAWIERA                                                                                                            
	przejazd	autokarem	klasy	zachodniej																																		
	przejazd	Eurotunelem	lub	promem
	3	śniadania,	3	obiadokolacje,	3	x	kanapki

	 (w	przypadku	hotelu	2	posiłki:	 śniadania 
i	obiadokolacje)
	zakwaterowanie	wg.	wyboru																																																
	ubezpieczenie	w	firmie	Axa	10	000	EUR	KL	
2000	EUR	NNW	200	EUR	bagaż																																															
	opiekę	pilota
 VAT 

CENA NIE ZAWIERA
	proponowanych	przez	biuro	biletów	wstę-
pu	związanych	z	realizacją	programu:	rejs	
statkiem	turystycznym	po	Tamizie,	London	
Eye,	Katedra	w	Canterbury,	Leeds	Castle,	
komunikacja	miejska.	 Razem	ok.	 55	 fun-
tów								

UWAGA: Wstępy płatne NIE SĄ obowiązko-
we! Galeria Narodowa jest darmowa.

Cena wycieczki

Ośrodek

Harcerski

Rodziny

Goszczące

Hotel

(2	posiłki)

835 PLN 980 PLN 1195 PLN

DOPŁATY
	za	wyjazd	z	województw

pomorskiego,	

kujawsko-pomorskiego,	

łódzkiego,	opolskiego,	śląskiego

40 PLN/os.

warmińsko-mazurskiego,	

mazowieckiego,	świętokrzyskiego,	

małopolskiego

60 PLN/os.

podlaskiego,	lubelskiego,	

podkarpackiego

90 PLN/os.

zachodniopomorskiego,	

lubuskiego,	wielkopolskiego,

dolnośląskiego	

bez
dopłaty

Informacje dodatkowe

Program

4 DZIEŃ
	Po	 śniadaniu	przejazd	do	Canterbury	 –	
jednego	 z	 najładniejszych,	 zachowa-
nych	 średniowiecznych	 miast	 Anglii.	
Spacer	 po	 mieście,	 zwiedzanie	 XI-sto	
wiecznej	Katedry,	Ratusz.	Czas	wolny	na	
zakup	pamiątek.	Przejazd	do	Leeds	Ca-
stle	 –	 blisko	 900	 –	 letniego,	 jednago 
z	 najpiękniejszych	 angielskich	 zamków,	
majestatycznie	 wznoszącego	 się	 nad	
otaczającą	go	fosą.	Powrót	na	obiado-
kolację	i	nocleg.

5 DZIEŃ
	 Po	 śniadaniu	 wykwaterowanie	 (bagaże	
zostawiamy	 w	 autokarze).	 Przejazd	 pod	
Tower	 of	 London	 oraz	 rozpoznawalny 
na	całym	 świecie	most	 zwodzony	 Tower	
Bridge.	Kolejną	atrakcją	dnia	jest	rejs	stat-
kiem	turystycznym	po	Tamizie	po	którego	
zakończeniu	przesiadamy	 się	na	mierzą-
cą	 135	metrów	 karuzelę	 zwaną	 London	
Eye.	Czas	na	ewentualne	zakupy.	Z	cen-
trum	udamy	się	metrem	do	dzielnicy	dra-
paczy	chmur	Canary	Wharf,	gdzie	prze-
siądziemy	się	na	sterowaną	komputerowo	
kolejkę	która	zabierze	nas	do	Greenwich.	
Istnieje	 tutaj	możliwość	 zrobienia	 zdjęcia	
na	 południku	 „0”	 .	Wyjazd	w	 drogę	 po-
wrotną	do	domu.		

UWAGA! W TYM DNIU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ 
ZORGANIZOWANIA ZAJĘĆ W SZKOLE JĘZY-
KOWEJ (3 GODZINY – 18 FUNTÓW)
6 DZIEŃ
	 Przyjazd	 na	 granicę	 polsko	 –	 niemiecką	
ok.	godz.	09.00

WAŻNE
	godzinę	wyjazdu	określa	organizator
	 w	 dniu	 wyjazdu	 młodzież	 przygotowuje	
kanapki	samodzielnie	lub	z	pomocą	opie-
kunów	(dotyczy	zakwaterowania	w	ośrod-
ku	harcerskim).
	w	przypadku	mniejszej	 grupy	 (mniej	 niż	
40	 osób	 pełnopłatnych)	 prosimy	 o	 kon-
takt	z	biurem	organizatora.	Istnieje	możli-
wość	łączenia	szkół.
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Program

1 DZIEŃ
	 Wyjazd	 z	 miejsca	 zamieszkania	 ok.	 godz.	
01.00.		Przejazd	przez	Niemcy	i	Holandię	do	
portu	w	Amsterdamie.	Wejście	na	prom.	Od-
prawa	godzina	15.00	wypłynięcie	promu	go-
dzina	 17.00	 Przeprawa	 do	 Newcastle	 (16	
godzin).	Nocleg	w	kajutach	4	-	osobowych.

2 DZIEŃ
	 Zawinięcie	 do	 portu	 w	 Newcastle	 godz.	
09.00.	Przejazd	do	Edynburga	przez	słynący	z	
widoków	Northumberland	National	Park.	Po	
krótkim	przystanku	na	granicy	Szkocji	będzie-
my	mieli	 okazję	 podziwiać	 uroki	 Jedburgh 
i	 innych	 przepięknych	 miejscowości	 szkoc-
kiego	pogranicza.	Zatrzymamy	się	na	postój	
w	 historycznym	 miasteczku	 Melrose,	 gdzie	
zobaczymy	 ruiny	 słynnego	 cysterskiego	
opactwa.	 Około	 godz.	 15.00	 przyjazd	 do	
Ośrodka	harcerskiego	na	 zakwaterowanie.	
Pierwszy	spacer	po	stolicy	Szkocji.	Obiadoko-
lacja. Nocleg

3 DZIEŃ
	Po	śniadaniu	całodzienne	zwiedzanie	Edyn-
burga,	m,in.	Royal	Mile,	Edinburgh	Castle	z	
którego,	ze	względu	na	doskonałe	położenie	
na	 wzgórzu	 rozciąga	 się	 piękny	 widok	 na	
miasto,	The	Scotch	Whisky	Heritage	Centre	
gdzie	oprócz	możliwości	 śledzenia	procesu	
powstawania	słynnej	szkockiej	whiskey	moż-
na	również	pokusić	się	o	zakup	niewielkiego	
prezentu	dla	najbliższych,	zabawa	w		Came-
ra	Obscura…	Powrót	do	Ośrodka	na	obia-
dokolację	i	nocleg.

4 DZIEŃ
	 Po	 śniadaniu	 kolejny	 dzień	 pełen	 wyjątko-
wych	 atrakcji.	 W	 przepięknym	 krajobrazie	
polodowcowym	 zobaczymy	 urok	 prawdzi-
wej	Szkocji.	Przejedziemy	przez	the	Trossachs,	
góry	związane	z	postacią	szkockiego	rozbój-
nika	Roba	Roya.	Zwiedzimy	Dolinę	Łez	–	nie	
ma	drugiego	takiego	miejsca	w	Szkocji	–	jest	
ona	 jej	 symbolem,	 małą	 miniaturką,	 są	 tu	
strome,	majestatyczne	szczyty,	piękne	jezio-

CENA ZAWIERA                                                                                                            
	przejazd	autokarem	z	WC,	DVD,	klimatyzacją																																		
	przeprawa	promem	Amsterdam	-	Newca-
stle	 (2	 noclegi)	 kajuty	 4-osobowe	 (16	 go-
dzin)	bez	wyżywienia
	 3	 śniadania,	 3	 obiadokolacje,	 pakowany	
lunch	 podczas	 pobytu	 w	 Szkocji	 oraz	 na	
drogę	powrotną	dzieci	przygotowują	z	pro-
wiantu	biura	
	 zakwaterowanie	 w	 ośrodku	 harcerskim	
(Edynburgh	–	pokoje	4,6,8	os.	z	umywalkami	
3	noclegi)
	opiekę	pilota
	ubezpieczenie	w	firmie	AXA	10	000	EUR	KL	
2000	EUR	NNW	200	EUR	bagaż

CENA NIE ZAWIERA
	 biletów	 do	 zwiedzanych	 obiektów	 oraz	
komunikacji	miejskiej	ok.35f
	wyżywienia	na	promie	oraz	na	trasie	prze-
jazdu   

UWAGA: Zaliczka w wysokości 300 zł jest 
bezzwrotna. 
Uczestnicy NIE MAJĄ zapewnionych po-
siłków na promie ani na trasie przejazdu. 
Kanapki na drogę powrotną przygotowują 
samodzielnie z prowiantu Biura. Na promie 
istnieje możliwość zakupu wyżywienia w po-
kładowych barach i restauracjach.

Cena wycieczki

DOPŁATY
	za	wyjazd	z	województw

pomorskiego,	

kujawsko-pomorskiego,	

wielkopolskie

40 PLN/os.

mazowieckiego 60 PLN/os.

zachodniopomorskiego,	

lubuskiego	

bez
dopłaty

Informacje dodatkowe

WAŻNE
	godzinę	wyjazdu	określa	organizator
	w	przypadku	mniejszej	grupy	(mniej	niż	40	
osób	 pełnopłatnych)	 prosimy	 o	 kontakt 
z	biurem	organizatora.	Istnieje	możliwość	
łączenia	szkół.

Ośrodek	Harcerski

1155 PLN

ra	i	połacie	wrzosowisk.	To	również	ważne	hi-
storycznie	miejsce.	Niejedna	łza	tu	popłynie,	
gdy	zachwycimy	się	malowniczym	krajobra-
zem	 lub	 gdy	 posłuchamy	 tragicznej	 historii	
sprzed	trzystu	lat.	Następnie	przejedziemy	do	
położonego	u	podnóża	najwyższego	szczytu	
Wielkiej	Brytanii	Ben	Nevis	urokliwego	miasta	
Fort	William.	W	pobliżu	postaramy	się	poszu-
kać	śladów	polskiej	historii	przy	pomniku	the	
Commando	Memorial.	Następnie	pojedzie-
my	nad	jezioro	Loch	Ness	na	spotkanie	z	naj-
słynniejszym	 szkockim	 potworem	 Nessie. 
W	Fort	Augustus	udamy	się	na	spacer	nad	
brzeg	jeziora	i	będziemy	mieli	okazję	podzi-
wiać	system	śluz,	które	obniżają	poziom	wód	
Kanału	 Kaledońskiego	 zwany	 Schodami	
Neptuna.	 	 Zobaczymy	 malownicze	 ruiny	
zamku	Urquhart	oraz	przepiękne	wodospa-
dy	 Morriston.	 Przejedziemy	 przez	 Inverness,	
miasto	w	którym	znajduje	się	zamek	szekspi-
rowskiego	Macbetha.	Do	Edynburga	wróci-
my	przez	piękne	doliny	gór	the	Grampians.	
Powrót	na	obiadokolację	i	nocleg.	

5 DZIEŃ
	 Po	 śniadaniu	 wykwaterowanie	 i	 przejazd 
do	portu	w	Newcastle.	Wejście	na	pokład	
około	 godziny	 15.00.	 Przeprawa	 promowa 
z	Newcastle	do	Amsterdamu	(16	godzin).

6 DZIEŃ
	Przypłynięcie	do	portu	w	Holandii	ok.	godz.	
09.00.	 Proponujemy	 zwiedzanie	 Amsterda-
mu,	zwanego	Wenecją	północy	m.in.:	Plac	
Lejdena,	targ	kwiatowy,	Wieża	Mennicy,	uli-
ca	Kalvestraat	z	licznymi	sklepami,	Plac	Dam	
z	 Pałacem	 Królewskim,	 Kościołem	 Nowym	
oraz	Pomnikiem	Narodowym.	Po	czasie	wol-
nym,	przeznaczonym	na	 lunch	 i	 zakup	pa-
miątek,	udajemy	się	w	drogę	powrotną	do	
domu.	 Wyjazd	 z	 Amsterdamu	 ok.	 godz.	
15.00

7 DZIEŃ
	 Powrót	 do	 miejsca	 zamieszkania	 w	 godzi-
nach	nocnych.

PRZY GRUPIE MIN. 40 OSÓB,
DODATKOWO 4 MIEJSCA GRATIS
DLA NAUCZYCIELI-OPIEKUNÓW!

Szkocja
Amsterdam

7 dni

WYCIECZKA 
SZKOLNA



12 www.voyage.pila.pl

1/2 DZIEŃ 
	Wyjazd	 z	miejsca	 zamieszkania	w	godzi-
nach	popołudniowych.	Przejazd	przez	te-
rytorium	 Polski,	 Niemiec,	 Austrii	 i	 Włoch 
do	hotelu	w	okolicach	Rzymu.	Obiadoko-
lacja. Nocleg

3 DZIEŃ
	Po	śniadaniu	wyjazd	do	Rzymu.	W	progra-
mie	zwiedzanie:	Koloseum,	Łuk	Konstanty-
na,	 Forum	 Romanum	 (z	 tarasów	 widoko-
wych),	 Kapitol,	 Plac	 Wenecki,	 Ołtarz	
Ojczyzny,	 Fontanna	 di	 Trevi,	 Schody	 Hisz-
pańskie,	Panteon,	Plac	Navona,	Most		i	Za-
mek	 św.	 Anioła,	 Via	 Conciliazione.	 Czas	
wolny	na	zakupy	i	pamiątki.	Obiadokolacja	
i nocleg.

4 DZIEŃ
	Po	śniadaniu	wyjazd	do	WATYKANU,	Bazylika	
św.	Piotra	(Pieta	Michała	Anioła,	Ołtarz	Pa-
pieski,	 podziemia	 z	 grobowcami	 papieży,	
relikwie	św.	Piotra;	czas	wolny	na	odpoczy-
nek,	zakupy,	pamiątki.	Powrót	na	obiadoko-
lację	i	nocleg	w	hotelu.	

5 DZIEŃ
	Po	wczesnym	śniadaniu	i	wykwaterowaniu	
wyjazd	 do	 Asyżu	 -	 miasta	 Św.	 Franciszka.	
Zwiedzanie	Bazyliki	-	miejsca	będącego	ko-
lebką	 zakonu	 franciszkańskiego	 a	 także	
miejsce	 śmierci	 świętego.	 Wizyta	 w	 kon-
wencie	 franciszkańskim,	 którego	 częścią	
jest	Bazylika	Św.	Franciszka.	Następnie	uda-
my	się	na	spacer	przez	centrum	miasta,	na	
koniec	którego	zwiedzimy	Kościół	Św.	Klary.	
Przejazd	 do	 hotelu	 w	 okolicach	 Wenecji 
na	zakwaterowanie,	kolację	i	nocleg.

PRZY GRUPIE MIN. 40 OSÓB,
DODATKOWO 4 MIEJSCA GRATIS
DLA NAUCZYCIELI-OPIEKUNÓW!

Włochy
7 dni

WYCIECZKA 
SZKOLNA

WAŻNE
	godzinę	wyjazdu	określa	organizator
	w	przypadku	mniejszej	grupy	(mniej	niż	40	
osób	 pełnopłatnych)	 prosimy	 o	 kontakt 
z	biurem	organizatora.	Istnieje	możliwość	
łączenia	szkół.

CENA NIE ZAWIERA
	 kosztów	 związanych	 z	 realizacją	 progra-
mu:	 biletów	 wstępu	 do	 zwiedzanych	
obiektów,	 obowiązkowych	 przewodni-
ków,	 słuchawek,	 ”wjazdówki”	 do	 miast,	
opłaty	drogowe	i	parkingowe,	komunika-
cji	miejskiej.	

Wstępy (razem ok. 70 EUR):
-	 Coloseum,	 Forum	 Romanum	 (proponuje-

my	oglądać	za	darmo	z	zewnątrz	z	Tara-
sów	Widokowych),		

-	taxi	(tramwaj	wodny)	+	Laguna	Wenecka	
-	Wenecja	bazylika
-	słuchawki	potrzebne	przy	realizacji	niektó-

rych	obiektów	wewnątrz	(np.	Bazylika	Św.	
Piotra	w	Watykanie).	

CENA ZAWIERA                                                                                                            
	przejazd	autokarem	z	WC,	DVD,	barkiem
	4	noclegi	w	hotelach	3***	pokoje	2	-	3	oso-
bowe	z	pełnym	węzłem	sanitarnym
	wyżywienie:	4	śniadania	+	4	obiadokolacje
	zwiedzanie	wg	programu,	
 opieka pilota
	 ubezpieczenie	AXA	 (kwoty	gwarancyjne	
KL	do	10.000	EURO,	NNW	do	2.000	EURO)

DOPŁATY
	za	wyjazd	z	województw

pomorskiego,	

kujawsko-pomorskiego,	

łódzkiego

60 PLN/os.

zachodniopomorskiego,	

wielkopolskiego

30 PLN/os.

lubuskiego bez
dopłaty

Informacje dodatkowe

Cena wycieczki

Hotele	3***

(pokoje	2-3	osobowe	z	węzłem	sanitarnym)

1100 PLN

Program
6 DZIEŃ
	Po	śniadaniu	całodniowe	zwiedzanie	We-
necji	-	Plac	Św.	Marka	-	„najpiękniejszy	sa-
lon	 świata”,	Bazylikę	Św.	Marka	 -	 sanktu-
arium	 skrywające	 relikwie	 Św.	 Marka 
i	 najcenniejsze	 dzieło	 jubilerskie	 zwane	
Pala	d’Oro	-	Złotym	Ołtarzem,	Pałac	Do-
żów	oraz	Most	Westchnień.	Rejs	tramwa-
jem	wodnym	do	placu	św.	Marka.	Spacer	
malowniczymi	uliczkami	do	Mostu	Rialto,	
czas	wolny.	Wieczorem	wyjazd	w	drogę	
powrotną	do	domu

7 DZIEŃ
	Przyjazd	do	miejsca	zamieszkania	w	go-
dzinach	popołudniowych.
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1 DZIEŃ 
	Wyjazd	 z	miejsca	 zamieszkania	w	godzi-
nach	 popołudniowych.	 Jazda	 ciągła, 
po	drodze	krótkie	przystanki.

2 DZIEŃ
	 Przyjazd	 do	 Reims	 -	 zwiedzanie	 stolicy	
Szampanii:	 Katedra	 -	 miejsce	 koronacji	
niemal	wszystkich	królów	Francji,	Plac	Kró-
lewski,	 Plac	 Forum,	 kryptoportyk	 i	 Brama	
Marsowa.	Obiadokolacja.	Przejazd	na	za-
kwaterowanie	w	hotelu.	Nocleg.

3 DZIEŃ
	Po	wczesnym	śniadaniu	przejazd	do	Pary-
ża.	 Zobaczymy:	 Panteon,	 Sorbona,	 bul-
war	Świętego	Michała,	Muzeum	Średnio-
wiecza	„Termy	Cluny”	oraz	piękne	Ogrody	
Luksemburskie	 z	 siedzibą	 Senatu,	 opac-
two	 Saint-Germain-des-Prés	 w	 którym	
znajduje	 się	 grób	 polskiego	 króla	 Jana	
Kazimierza.	W	kolejnej	części	dnia:	wyspa	
La	Cité,	Most	Artystów,	Pałac	Sprawiedli-
wości,	więzienie	Conciergerie.	Zwieńcze-
niem	spaceru	będzie	możliwość	zobacze-
nia	 Katedry	 Notre	 Dame.	 Następnie	
przejdziemy	w	kierunku	paryskiego	Ratu-
sza	oraz	Centrum	Pompidou.	Obiadoko-
lacja.	 Po	 posiłku:	 La	 Défense	 -	 francuski	
odpowiednik	Manhattanu.	Czas	na	zaku-
py!	 Centrum	 handlowe	 „Les	 Quatre	
Temps”	oraz	La	Grande	Arche	czyli	wielki	
łuk	triumfalny.	Na	koniec	dnia	przemieści-
my	się	metrem	do	Luwru,	najsłynniejszego	
muzeum	świata	z	tzw	„wielką	trójka	Luw-
ru”	czyli	Mona	Lisa,	Wenus	z	Milo	oraz	Nike	
z	Samotraki.	Powrót	do	hotelu	na	nocleg.

WAŻNE
	godzinę	wyjazdu	określa	organizator
	w	przypadku	mniejszej	grupy	(mniej	niż	40	
osób	 pełnopłatnych)	 prosimy	 o	 kontakt 
z	biurem	organizatora.	Istnieje	możliwość	
łączenia	szkół.

CENA NIE ZAWIERA
	biletów	wstępu	do	zwiedzanych	obiektów	
(wieża	Eiffla,	statek	turystyczny	po	Sekwa-
nie,	 całodniowy	 bilet	 do	 Disneylandu),	
bilety	 na	 metro,	 opłat	 rezerwacyjnych,		
wjazdowych	 do	 miast,	 drogowych	 oraz	
parkingowych	we	 Francji	 (ok.	 80	 euro	 –	
do	końca	roku	2015)

UWAGA!!! Biuro nie ponosi odpowiedzialno-
ści za zmianę cen biletów wstępu!

CENA ZAWIERA                                                                                                            
	transport	autokarem	z	WC,	barem,	video,	
klimatyzacją.
	3	noclegi	w	hotelu	o	standardzie	turystycz-
nym	pod	Paryżem,	pokoje	3	osobowe	z	TV,	
łazienki	na	korytarzu.	HOTEL	FORMULE1.	
	3	śniadania,	3	obiadokolacje
	opiekę	pilota	pełniącego	obowiązki	prze-
wodnika
	 ubezpieczenie	 KL	 10000	 EUR,	 NNW	 2000	
EUR,	bagaż	200	EUR	w	firmie	AXA

DOPŁATY
	za	wyjazd	z	województw

pomorskiego,	

kujawsko-pomorskiego,	

łódzkiego,	opolskiego,	śląskiego

60 PLN/os.

warmińsko-mazurskiego,	

mazowieckiego,	

świętokrzyskiego,	małopolskiego

80 PLN/os.

podlaskiego,	lubelskiego,	

podkarpackiego

120 PLN/os.

wielkopolskiego,	dolnośląskiego 30 PLN/os.

zachodniopomorskiego,	

lubuskiego

bez
dopłaty

Informacje dodatkowe

Cena wycieczki

Hotele	o	standardzie	turystycznym

(pokoje	3	osobowe)

900 PLN

Program

4 DZIEŃ
	Po	wczesnym	śniadaniu	przejazd	do	Pa-
ryża.	Dzień	rozpocznie	się	pod	Wieżą	Eif-
fla	a	następnie	rejs	po	Sekwanie,	spacer	
w	 okolice	 Wielkich	 Bulwarów,	 wizyta 
w	 muzeum	 perfum	 Fragonard.	 Spacer 
w	kierunku	placu	Vendôme:	Ogrody	Tu-
ileries,	Plac	de	la	Concorde,	Champs	Ely-
sées,	Łuk	Triumfalny.	Obiadokolacja.	Wi-
zyta	w	dzielnicy	Montmarte:	Plac	Pigalle,	
kabaret	 Moulin	 Rouge,	 Bazylika	 Sacré	
Coeur	 oraz	 malowniczy	 Plac	 du	 Tertre	
pełen	 restauracji,	 muzyków	 i	 portreci-
stów.	 Możliwość	 kupienia	 pamiątek 
w	niezliczonych	butikach.	Powrót	do	ho-
telu.

5 DZIEŃ
	Całodzienny	pobyt	w	paryskim	Disneylan-
dzie		-	największej,	czynnej	przez	cały	rok,	
bajkowej	krainy	w	Europie.	Czekają	tam	
na	 Was	 bohaterowie	 z	 filmów	 Disneya	
oraz	atrakcje	z	pięciu	różnorodnych	kra-
in:	Main	Street,	Adventureland,	Fantasy-
land,	Discoveryland,	Frontierland.	A	na	de-
ser…	 WIELKA	 PARADA	 MYSZKI	
MIKI!!!!!	Wieczorem	wyjazd	do	Polski.

6 DZIEŃ
	Przyjazd	do	miejsca	zamieszkania	w	go-
dzinach	popołudniowych

PRZY GRUPIE MIN. 40 OSÓB,
DODATKOWO 4 MIEJSCA GRATIS
DLA NAUCZYCIELI-OPIEKUNÓW!

Paryż
Disneyland

6 dni

WYCIECZKA 
SZKOLNA
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1 DZIEŃ
	Wyjazd	z	miejsca	zamieszkania	w	godzinach	
wieczornych.	Jazda	ciągła,	po	drodze	krót-
kie przystanki.

2 DZIEŃ
	Przyjazd	do	Brukseli	ok.	godz.	10.00	-	zwiedzanie	
stolicy	Belgii:	Manneken	Pis	-	maleńki	posążek	
siusiającego	 chłopczyka,	 symbol	 miasta;	
przejście	przez	Grande	Place,	przy	którym	stoi	
Ratusz,	 Dom	 Króla	 i	 zabytkowe	 kamienice.	
Czas	na	 lunch	 i	 zakup	pamiątek.	Wyjazd	w	
kierunku	Francji.	Obiadokolacja	w	sieci	restau-
racji	Flunch	(we	Francji).	Przejazd	na	zakwate-
rowanie	w	hotelu	na	obrzeżach	Paryża.		

3 DZIEŃ
	Po	wczesnym	śniadaniu	przejazd	do	Paryża.	
Na	początek	zobaczymy	najważniejsze	miej-
sca	Dzielnicy	Łacińskiej.	Zaczniemy	od	Pan-
teonu	(miejsca	pochówku	najwybitniejszych	
Francuzów)	a	w	dalszej	części	budynki	uni-
wersyteckie	 Sorbony,	 bulwar	 Świętego	 Mi-
chała,	Muzeum	Średniowiecza	 „Termy	Clu-
ny”	 oraz	 piękne	 Ogrody	 Luksemburskie 
z	siedzibą	Senatu.	Idąc	w	kierunku	Sekwany	
przejdziemy	 koło	 opactwa	 Saint-Germain-
-des-Prés,	w	którym	znajduje	się	grób	polskie-
go	króla	Jana	Kazimierza.	Przejdziemy	wzdłuż	
Sekwany	w	kierunku	wyspy	La	Cité,	mijając	
po	drodze	Most	Artystów,	błyszczący	z	dale-
ka	 blaskiem	 tysięcy	 zawieszonych	 na	 nim	
kłódek	 pozostawionych	 przez	 zakochane	
pary.	 Spacerując	po	 La	Cité,	 historycznym	
centrum	 Paryża,	 przejdziemy	 w	 okolicach	
Pałacu	Sprawiedliwości,	Świętej	Kaplicy	oraz	
więzienia	Conciergerie	 –	 elementów	daw-
nego	 Pałacu	 Królewskiego.	 Zwieńczeniem	
spaceru	będzie	możliwość	zobaczenia	Kate-
dry	 Notre	 Dame,	 ikony	 stylu	 gotyckiego 
i,	dzięki	historii	Quasimodo	 i	Esmeraldy,	naj-
bardziej	 znanej	 katedry	 świata.	 Następnie	
przejdziemy	w	 kierunku	paryskiego	Ratusza	
oraz	 Centrum	 Pompidou.	 Obiadokolacja.	
Po	 posiłku	 zupełnie	 zmienimy	 klimat,	 prze-
mieszczając	 się	 metrem	 do	 nowoczesnej	
dzielnicy	 La	 Défense,	 francuskiego	 odpo-
wiednika	 Manhattanu.	 Czas	 na	 zakupy!	
Centrum	handlowe	„Les	Quatre	Temps”	oraz	
La	Grande	Arche	czyli	wielki	łuk	triumfalny	to	

największe	atrakcje	tej	dzielnicy.	Na	koniec	
dnia	przemieścimy	się	metrem	do	Luwru,	naj-
słynniejszego	 muzeum	 świata.	 Zobaczymy	
światowej	 sławy	 dzieła	malarstwa	 i	 rzeźby.	
Wśród	tysięcy	eksponatów	czeka	na	nas	tak	
zwana	„wielka	trójka	Luwru”	czyli	Mona	Lisa,	
Wenus	z	Milo	oraz	Nike	z	Samotraki.	Powrót	
do	hotelu	na	nocleg.

4 DZIEŃ
	Po	wczesnym	śniadaniu	przejazd	do	Paryża.	
Dzień	rozpocznie	się	pod	Wieżą	Eiffla.	Wjeż-
dżamy	na	sam	jej	szczyt!	Niepowtarzalna	pa-
norama	miasta	z	wysokości	276	metrów	nad	
poziomem	 gruntu.	 Następnie	 wsiadamy 
na	 statek	 i	 płyniemy	 na	 rejs	 po	 Sekwanie, 
w	czasie	 którego	 zobaczymy	wszystkie	naj-
ważniejsze	 zabytki	 miasta	 z	 zupełnie	 innej,	
wodnej	perspektywy.	Przejedziemy	w	okolicę	
Wielkich	 Bulwarów	 zobaczyć	 paryski	 świat	
perfum,	mody	 i	 luksusu.	Wejdziemy	do	mu-
zeum	perfum	Fragonard	aby	 zapoznać	 się 
z	 techniką	produkcji	 światowej	 sławy	 zapa-
chów.	Spacerem	pójdziemy	w	kierunku	pla-
cu	Vendôme	będącego	siedzibą	paryskich	
jubilerów	i	luksusowego	hotelu	Ritz.	Wejdziemy	
na	chwilę	do	Ogrodów	Tuileries	a	przechadz-
kę	 zakończymy	 na	 Placu	de	 la	Concorde,	
czyli	Placu	Zgody	który	stanowi	początek	naj-
słynniejszej	ulicy	świata,	Champs	Elysées.	Prze-
jedziemy	przez	Pola	Elizejskie	w	kierunku	Łuku	
Triumfalnego.	Obiadokolacja	 Na	 zakończe-
nie	dnia	spacer	po	dzielnicy	Montmarte.	Zo-
baczymy	Plac	Pigalle,	kabaret	Moulin	Rouge	
oraz	malowniczy	Plac	du	Tertre	pełen	restau-
racji,	muzyków	i	portrecistów.	Uwieńczeniem	
spaceru	będzie	możliwość	zobaczenia	Bazyli-
ki	Sacré	Coeur	znajdującej	się	na	najwyższym	
naturalnym	wzniesieniu	w	Paryżu.	Możliwość	
kupienia	pamiątek	w	niezliczonych	butikach.	
Powrót	do	hotelu.

5 DZIEŃ
	Śniadanie	i	wykwaterowanie	z	hotelu.	Cało-
dzienny	 pobyt	 w	 Parku	 Asterixa	 -	 jednym 
z	najciekawszych	parków	rozrywki	w	Europie!	
Wieczorem	wyjazd	do	Polski.

6 DZIEŃ
	 Przyjazd	do	miejsca	 zamieszkania	w	godzi-
nach	popołudniowych.

PRZY GRUPIE MIN. 40 OSÓB,
DODATKOWO 4 MIEJSCA GRATIS
DLA NAUCZYCIELI-OPIEKUNÓW!

Paryż
Bruksela

Park 
Asterixa

6 dni

WYCIECZKA 
SZKOLNA

WAŻNE
	godzinę	wyjazdu	określa	organizator
	w	przypadku	mniejszej	grupy	(mniej	niż	40	osób	
pełnopłatnych)	 prosimy	 o	 kontakt	 z	 biurem	
organizatora.	Istnieje	możliwość	łączenia	szkół.

CENA NIE ZAWIERA
	 biletów	wstępu	do	 zwiedzanych	obiektów	
(wieża	Eiffla,	statek	Turystyczny	po	Sekwanie,	
całodniowy	bilet	 do	 Parku	Asterixa),	 bilety	
na	metro,	 opłat	 rezerwacyjnych,	 	wjazdo-
wych	do	miast,	drogowych	oraz	parkingo-
wych	 na	 terenie	 Francji	 (ok.	 70	 euro	mło-
dzież	do	lat	18	–	do	końca	roku	2015)

UWAGA!!! Biuro nie ponosi odpowiedzialno-
ści za zmianę cen biletów wstępu!

CENA ZAWIERA                                                                                                            
		transport	autokarem	z	WC,	barem,	video,	
klimatyzacją	.
		3	noclegi	w	hotelu	o	standardzie	turystycz-
nym	pod	Paryżem,	pokoje	3	osobowe	z	TV,	
łazienki	na	korytarzu.	HOTEL	FORMULE1
		3	śniadania,	3	obiadokolacje	(Flunch)
		opiekę	pilota	pełniącego	obowiązki	prze-
wodnika
	 	ubezpieczenie	KL	10000	EUR,	NNW	2000	
EUR,	bagaż	200	EUR	w	firmie	AXA

DOPŁATY
	za	wyjazd	z	województw

zachodniopomorskie 20 PLN/os.

pomorskie,	kujawskie,	łódzkie 60 PLN/os.

wielkopolskie,	

lubuskiego

bez
dopłaty

Informacje dodatkowe

Cena wycieczki

Hotel	o	standardzie	turystycznym

(pokoje	3-osobowe)

915 PLN

Program
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4 DZIEŃ
	 Śniadanie.	 Przejazd	 do	 Nicei	 -	 miasta	
będącego	 nieoficjalną	 stolicą	 Riwiery	
Francuskiej.	 Spacer	 po	 biegnącej	
wzdłuż	morza,	 słynnej	Promenadzie	An-
glików.	 Przejazd	 do	 Księstwa	 Monaco	
będącego	 drugim	 po	 Watykanie	 naj-
mniejszym	niezależnym	państwem	świa-
ta.	Zwiedzanie	rozpoczniemy	od	Mona-
co	-	Ville	będącej	oficjalnie	stolicą	tego	
państwa	 gdzie	 będziemy	 mogli	 podzi-
wiać	z	zewnątrz	Pałac	Książęcy	-	siedzi-
bę	rodu	Grimaldich	oraz	Katedrę,	w	któ-
rej	 m.in.	 pochowana	 została	 Księżna	
Grace.	 Odwiedzimy	 również	 jedno 
z	 najsłynniejszych	 oceanariów	 na	 świe-
cie.	Następnie	udamy	się	do	najbardziej	
ekskluzywnej	 części	 Monaco	 -	 Monte	
Carlo	 -	 znanej	m.in.	 z	 kasyn	 i	 plaż,	 od-
wiedzanych	przez	bogaczy	 i	 sławy.	Po-
wrót	 do	 Port	Grimaud.	Obiadokolacja.	
Nocleg

5 DZIEŃ
	 Śniadanie.	 Wykwaterowanie	 i	 wyjazd 
w	drogę	powrotną	do	domu.	

6 DZIEŃ
	Przyjazd	do	domu	w	godzinach	popołu-
dniowych.

WAŻNE
	godzinę	wyjazdu	określa	organizator
	w	przypadku	mniejszej	grupy	(mniej	niż	40	osób	
pełnopłatnych)	 prosimy	 o	 kontakt	 z	 biurem	
organizatora.	Istnieje	możliwość	łączenia	szkół.

CENA NIE ZAWIERA
	 	 biletów	wstępu	 do	 zwiedzanych	 obiek-
tów	(	poza	programem	proponujemy	sta-
tek	turystyczny	z	Port	Grimaud	do	St.	Tro-
pez	ok	12	euro,	Muzeum	Oceanograficzne	
w	Monaco	ok.	13	euro,)
		wydatków	własnych	w	tym	zabawy	w	ka-
synach	gry

CENA ZAWIERA                                                                                                            
	przejazd	autokarem	(DVD,	barek,	WC,	kli-
matyzacja)
	3	noclegi	na	Campingu	w	okolicach	Port	
Grimaud,	 domki	 typu	 mobil-home,	 za-
kwaterowanie	5	-	6	os.	w	domku
	3	śniadania,	3	obiadokolacje
	 ubezpieczenie	 10000	 EUR	 KL,	 2000	 EUR	
NNW,	200	EUR	bagaż	w	firmie	AXA
		Usługę	 pilota	 pełniącego	 funkcję	 prze-
wodnika

DOPŁATY
	za	wyjazd	z	województw

zachodniopomorskie 20 PLN/os.

pomorskie,	kujawskie,	łódzkie 60 PLN/os.

wielkopolskie,	

lubuskiego

bez
dopłaty

Informacje dodatkowe

Cena wycieczki

domki	typu	mobile-home

1070 PLN

1/2 DZIEŃ
	Wyjazd	 z	miejsca	 zamieszkania	w	godzi-
nach	 popołudniowych.	 Przejazd	 na	 za-
kwaterowanie	na	Campingu	w	Port	Gri-
maud.	(nocny	przejazd).	Zakwaterowanie.	
Spacer	po	miasteczku.	Plaża.	Obiadoko-
lacja. Nocleg.

3 DZIEŃ
	Śniadanie.	Przejazd	do	Saint	Tropez	-	jed-
nego	z	najbardziej	znanych	miast	na	fran-
cuskim	 wybrzeżu	 Morza	 Śródziemnego,	
położonego	nad	zatoką	o	 tej	 samej	na-
zwie. Malowniczy port i typowe uliczki sta-
nowią	 atrakcję	 przez	 cały	 rok.	 Latem	
mały	port	rybacki	przeobraża	się	w	duży	
port	turystyczny,	przy	którym	cumują	naj-
większe	na	 Lazurowym	Wybrzeżu	 jachty.	
Saint	Tropez	to	miejsce,	w	którym	znajduje	
się	 posterunek	 policji	 najsłynniejszego	
żandarma	świata.	Wycieczka	do	Cannes	
-	miasta,	w	którym	od	1946	roku	odbywa	
się	najsłynniejszy	w	Europie	festiwal	filmo-
wy.	 Spacer	Aleją	Gwiazd	 i	 Bulwarem	La	
Croisette,	przy	którym	usadowiły	się	luksu-
sowe	hotele,	galerie,	butiki	 i	 inne	eksklu-
zywne	sklepiki.	Czas	wolny	na	indywidual-
ne	spacery	i	zakupy.	Powrót	na	Camping,	
obiadokolacja,	nocleg.

PRZY GRUPIE MIN. 40 OSÓB,
DODATKOWO 4 MIEJSCA GRATIS
DLA NAUCZYCIELI-OPIEKUNÓW!

Lazurowe
Wybrzeże

6 dni

WYCIECZKA 
SZKOLNA

Program
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1/2 DZIEŃ
	Wyjazd	z	miejsca	zamieszkania	o	ustalonej	go-
dzinie.	Przejazd	przez	terytorium	Polski,	Czech,	
Austrii,	Słowenii,	Chorwacji	do	hotelu	w	Bośni.	
Obiadokolacja.	Nocleg.

3 DZIEŃ
	Po	śniadaniu	czas	do	dyspozycji	grupy	–	
czas	 na	 morską	 kąpiel,	 spacery,	 zakup	
pamiątek.	 Popołudniu	 przejazd	 do	 Mo-
staru	–	pięknie	położonego	miasta	w	doli-
nie	Neretwy.	 Powrót	 do	 hotelu,	 obiado-
kolacja,	nocleg.

4 DZIEŃ
	 Po	 śniadaniu	 całodniowa	 wycieczka 
do	 Dubrownika	 –	 „Perły	 Adriatyku” 
–	 malowniczo	 położonego	 miasta, 
o	wspaniałym	klimacie,	pełnego	zabyt-
ków	 i	 niezwykłych	 uliczek.	 Powrót 
do	hotelu	na	obiadokolację	i	nocleg.

PRZY GRUPIE MIN. 40 OSÓB,
DODATKOWO 4 MIEJSCA GRATIS
DLA NAUCZYCIELI-OPIEKUNÓW!

Bośnia
6 dni

WYCIECZKA 
SZKOLNA

WAŻNE
	godzinę	wyjazdu	określa	organizator
	w	przypadku	mniejszej	 grupy	 (mniej	 niż	
40	 osób	 pełnopłatnych)	 prosimy	 o	 kon-
takt	z	biurem	organizatora.	Istnieje	możli-
wość	łączenia	szkół.

CENA NIE ZAWIERA
	 biletów	 wstępu	 związanych	 z	 realizacją	
programu:	Plitvickie	Jeziora	(ok.	180	kun),	
przewodnik	w	Dubrowniku		(ok.	4	euro).

CENA ZAWIERA                                                                                                            
	transport	autokarem	z	WC,	barem,	video,	
klimatyzacją	
	3	noclegi	w	hotelu***	w	Bośni	–	Hercego-
winie	pokoje	z	TV	i	łazienką
	3	śniadania,	3	obiadokolacje
	opiekę	pilota	pełniącego	obowiązki	prze-
wodnika
	ubezpieczenie	w	firmie	AXA	10000	EUR	KL,	
2000	EUR	NNW,	200	EUR	bagaż

DOPŁATY
	za	wyjazd	z	województw

pomorskiego,	

kujawsko-pomorskiego,	

zachodniopomorskiego

40 PLN/os.

wielkopolskiego bez dopłat

Informacje dodatkowe

Cena wycieczki

Hotel

(pokoje	3	osobowe)

1100 PLN

Program

5 DZIEŃ
	Po	wczesnym	śniadaniu	wykwaterowa-
nie	z	hotelu.	Przejazd	do	Plitvic	–	zwie-
dzanie	 Chorwackiego	 Parku	 Narodo-
wego	 (16	 jezior	 połączonych 
92	wodospadami).	Czas	wolny	w	oko-
licznych	 restauracjach	 i	 sklepikach 
z	pamiątkami.	(obiad	płatny	dodatko-
wo).	Nocny	przejazd	do	Polski.	

6 DZIEŃ
	Przyjazd	do	miejsca	zamieszkania.

UWAGA!!! Biuro nie ponosi odpowiedzialno-
ści za zmianę cen biletów wstępu!
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1 DZIEŃ
	Wyjazd	z	miejsca	zamieszkania	o	ustalo-
nej	 godzinie.	 Ok.	 godziny	 10.00	 wyjście	
na	 zwiedzanie	 centrum	 Berlina:	 Reich-
stag,	 Brama	 Brandenburska	 Potsdamer	
Platz	 i	 pozostałości	 muru	 berlińskiego,	
Checkpoint	Charlie	-	najsłynniejszy	punkt	
kontrolny	 pomiędzy	 Berlinem	 Wschod-
nim	a	Zachodnim,	dalszy	ciąg	 zwiedza-
nia	centrum	Berlina:	Arsenał,	Nowy	Od-
wach,	 Uniwersytet	 Humboldta	 i	 pomnik	
Fryderyka	II	oraz	najpiękniejszy	plac	Berli-
na	 Gendarmenmarkt.	 Wjazd	 na	 Wieżę	
Telewizyjną	 lub	 opcjonalnie	 czas	 wolny	
w	centrum	handlowym	Alexa	na	Alexan-
derplatz.	 Zakwaterowanie,	 obiadokola-
cja,	nocleg.

2 DZIEŃ
	Po	śniadaniu	przejazd	do	kompleksu	base-
nowego	Tropical	Islands	(www.my-tropical-
-islands.com)	-	pobyt	w	jedynym	w	Europie	
tropikalnym	świecie	pod	dachem	z	wielo-
ma	nowymi	atrakcjami,	kąpiel	w	Morzu	Po-
łudniowym	i	Lagunie	Bali	,spacer	po	dżungli	
i	 tropikalnej	 wiosce,	 egzotyczne	 show.	
Obiekt	na	10000	miejsc!!!	Ok.	godz.	 18.00	
wyjazd	w	drogę	powrotną	do	domu.	Nale-
ży zabrać: stroje kąpielowe, obuwie plażo-
we, ręcznik. Powrót	do	miejsca	zamieszka-
nia	w	późnych	godzinach	nocnych.

Program

Berlin
Tropical
Island

2 dni

Informacje dodatkowe

CENA ZAWIERA                                                                                                            
	przejazd	autokarem
	 opiekę	 pilota	 pełniącego	 funkcję	 prze-
wodnika
	1	nocleg	w	Berlinie	w	obiekcie	o	standar-
dzie	turystycznym	w	pokojach	4os.
	1	śniadanie,	1	obiadokolacja,	
	ubezpieczenie
 VAT

CENA NIE ZAWIERA
	biletów	związanych	z	realizacją	programu	
ok.	25	EURO/os.

WAŻNE
	godzinę	wyjazdu	określa	organizator
	w	przypadku	mniejszej	 grupy	 (mniej	 niż	
40	 osób	 pełnopłatnych)	 prosimy	 o	 kon-
takt	z	biurem	organizatora.	Istnieje	możli-
wość	łączenia	szkół.

Cena wycieczki
Obiekt	o	standardzie	turystycznym

(pokoje	4-osobowe)

280 PLN

DOPŁATY
	za	wyjazd	z	województw

pomorskiego,	

kujawsko-pomorskiego,	

łódzkiego,	opolskiego,	śląskiego

40 PLN/os.

warmińsko-mazurskiego,	

mazowieckiego,	

świętokrzyskiego,	małopolskiego

100 PLN/os.

podlaskiego,	lubelskiego,	

podkarpackiego

niedostępne

wielkopolskiego,	dolnośląskiego 30 PLN/os.

zachodniopomorskiego,	

lubuskiego

bez
dopłaty

WYCIECZKA 
SZKOLNA

1 DZIEŃ
	Wyjazd	z	miejsca	zamieszkania	o	ustalo-
nej	 godzinie.	 Ok.	 godziny	 10.00	 wyjście	
na	 zwiedzanie	 centrum	 Berlina:	 Reich-
stag	-	siedziba	parlamentu	niemieckiego,	
rejs	 statkiem	 po	 rzece	 Szprewa,	 Brama	
Brandenburska.	 Zakwaterowanie	 w	 ho-
stelu,	obiadokolacja,	nocleg.

2 DZIEŃ
	 Śniadanie	 w	 miejscu	 noclegu.	 Przejazd	
do	 Poczdamu.	 Zwiedzanie	 miasta	 cz.	 1:	
Stare	Miasto	z	kościołem	św.	Mikołaja	i	Pl.	
Ratuszowym,	bramy	Brandenburska	i	Nałę-
czyńska	(pieszo),	brama	Myśliwska	i	dzielni-
ce	rosyjska	i	holenderska	(przejazdem	au-
tokarem)	 ok.	 12.00	 przejazd	 do	 FilmPark	
Babelsberg	(ok.	4	godz.	pobyt).	Zwiedza-
nie	cz	2.:	kompleks	Sanssouci	(bez	wcho-

Program

Berlin
Poczdam

3 dni

Informacje dodatkowe
CENA ZAWIERA                                                                                                            
	przejazd	autokarem
	 opiekę	 pilota	 pełniącego	 funkcję	 prze-
wodnika
	2	noclegi	w	Berlinie	w	obiekcie	o	standar-
dzie	turystycznym	w	pokojach	4os.
	2	śniadania,	2	obiadokolacje,
	ubezpieczenie,	VAT

CENA NIE ZAWIERA
	biletów	związanych	z	realizacją	programu	
ok.	40	EURO/os.

WAŻNE
	godzinę	wyjazdu	określa	organizator
	w	przypadku	mniejszej	grupy	(mniej	niż	40	osób	
pełnopłatnych)	 prosimy	 o	 kontakt	 z	 biurem	
organizatora.	Istnieje	możliwość	łączenia	szkół.

Cena wycieczki

Obiekt	o	standardzie	turystycznym

(pokoje	4-osobowe)

470 PLN

DOPŁATY
	za	wyjazd	z	województw

pomorskiego,	

kujawsko-pomorskiego,	

łódzkiego,	opolskiego,	śląskiego

30 PLN/os.

warmińsko-mazurskiego,	

mazowieckiego,	

świętokrzyskiego,	małopolskiego

100 PLN/os.

podlaskiego,	lubelskiego,	

podkarpackiego

140 PLN/os.

wielkopolskiego 10 PLN/os.

dolnośląskiego 20 PLN/os.

zachodniopomorskiego,	

lubuskiego

bez
dopłaty

WYCIECZKA 
SZKOLNA

dzenia	do	pałacu,	wiatrak,	ogrody,	dom	
chiński	 z	 zewnątrz,	 oranżeria	 z	 zewnątrz,	
Brama	pod	Orłem).	Powrót	do	miejsca	za-
kwaterowania.	Obiadokolacja.	Nocleg.

3 DZIEŃ
	Po	śniadaniu	wykwaterowanie	a	następnie:	
Potsdamer	Platz	 i	pozostałości	muru	berliń-
skiego,	 Checkpoint	 Charlie	 -	 najsłynniejszy	
punkt	kontrolny	pomiędzy	Berlinem	Wschod-
nim	a	 Zachodnim,	dalszy	 ciąg	 zwiedzania	
centrum	 Berlina:	 Arsenał,	 Nowy	 Odwach,	
Uniwersytet	Humboldta	i	pomnik	Fryderyka	II	
oraz	 najpiękniejszy	 plac	 Berlina	 Gendar-
menmarkt.	Wjazd	na	Wieżę	Telewizyjną	/	lub	
opcjonalnie	czas	wolny	w	centrum	handlo-
wym	 Alexa	 na	 Alexanderplatz.	 Wyjazd	
do	domu.	Powrót	do	miejsca	zamieszka-
nia	w	późnych	godzinach	nocnych.
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PRZY GRUPIE MIN. 40 OSÓB,
DODATKOWO 4 MIEJSCA GRATIS
DLA NAUCZYCIELI-OPIEKUNÓW!

Bieszczady
4 dni

WYCIECZKA
SZKOLNA

1 DZIEŃ
	Przyjaz	do	Polańczyka.	

	 Zakwaterowanie.	 Obiadokolacja,	 noc-
leg

2 DZIEŃ
BIESZCZADY CHALLENGE

	ETAP	1
	 Bieszczady	Challenge	(gra	terenowa)
•	 ORIENTERING-	nauczymy	się	odnajdywa-

nia	drogi	w	terenie	przy	pomocy	kompa-
su	oraz	urządzenia	GPS

•	 MAPY	–	przeprowadzimy	ćwiczenia	z	po-
sługiwania	się	mapą	

•	 PRZEPRAWA	przez	górskie	potoki	
•	 STARA	WIEŚ	–	celem	naszej	wyprawy	jest	

opuszczona	 łemkowska	wioska	z	 ruinami	
cerkwi	 oraz	 pełnych	 tajemnic,	 starych	
piwnic,	 poznamy	 bogatą	 historię	 biesz-
czadzkiego regionu. 

	 Obiad.
 ETAP 2

	 Spływ	 pontonami	 lub	 wyprawa	 wilczym	
tropem	(ok.	2H)	–	samochodami	tereno-
wymi	 zabierzemy	 Was	 na	 bieszczadzkie	
bezdroża.	 Zobaczymy	miejsca	dostępne	
tylko	 nielicznym	 śmiałkom,	 którzy	 bez	
obaw	zapuszczają	się	w	dziewicze,	pełne	
dzikiego	zwierza	ostępy.	Poznamy	techni-

kę	 prowadzenia	 samochodu	 terenowe-
go.	Kolacja,	nocleg

3 DZIEŃ
NA BIESZCZADZKICH POŁONINACH

WYPRAWA W GÓRY
	 Każdy	 kto	 odwiedza	 Bieszczady	powinien	
choć	raz	wyruszyć	z	przewodnikiem	na	pe-
łen	ciekawostek	górski	szlak.	Piesza	wypra-
wa	w	Wysokie	Bieszczady	to	niezapomnia-
na	 przygoda	 dla	 każdego,	 żądnego	
wrażeń	 a	 czeka	 nas	 piesza	 wędrówka 
na	 szczyt	 połoniny	 –	 Mała	 Rawka	 1228	
m.n.p.m.,	w		samym	sercu	Bieszczadzkiego	
Parku	 Narodowego.	 Obiad.	 Po	 obiedzie	
wycieczka	 autokarowa	 z	 przewodnikiem	
dookoła	Bieszczadów	–	poznacie	najpięk-
niejsze	miejsca	ukryte	pośród	zielonych	po-
łonin.	A		wieczorem	kolacja	połączona	z	...	
OGNISKIEM.	Spotkamy	się	w	Dymnej	Cha-
cie	 przy	 wielkim,	 bieszczadzkim	 ognisku.	
Podczas	 pieczenia	 kiełbasek	 wspominać	
będziemy	chwile	spędzone	na	szlaku.

4 DZIEŃ
TAJEMNICE SOLINY

	 Zapora	 w	 Solinie	 jest	 największą	 zaporą	
wodną	w	Polsce.	W	programie	wycieczki	
spacer	 koroną	 zapory.	Wyjazd	w	 drogę	
powrotną	do	domu

Program

Informacje dodatkowe
CENA ZAWIERA                                                                                                            
	transport	autokarem	
	zakwaterowanie	w	pensjonacie	(3	noce	),	
pokoje	z	łazienkami
	 wyżywienie	 (3	 x	 śniadanie,	 2	 x	 obiad, 
3	 x	 kolacja)	UWAGA!	W	 IV	dniu	 zamiast	
obiadu	pakowany	lunch
	realizację	programu	i	koszty	wstępów
	opiekę	przewodników	oraz	instruktorów

WAŻNE
	godzinę	wyjazdu	określa	organizator
	w	przypadku	mniejszej	grupy	(mniej	niż	40	osób	
pełnopłatnych)	 prosimy	 o	 kontakt	 z	 biurem	
organizatora.	Istnieje	możliwość	łączenia	szkół.

Cena wycieczki

Pensjonat	pokoje	z	łazienkami	

(przy	wyjeździe	z	Piły)

595 PLN

PONADTO POLECAMY	 (atrakcje	 dodatko-
wo	płatne)
	SPA	&	WELLNESS	-	relaksu	w	strefie	SPA	-		kry-
ty	 basen,	 sauna,	 łaźnia	 parowa,	 jacuzzi	
cena:	15	zł/2h.
	Paintball	i	Speedbal	(2h	–	3h)	Wyruszymy	na	
leśną	polanę,	gdzie	rozegramy	paintballo-
wą	 bitwę	 według	 ciekawego	 scenariu-
sza.	cena:	40	zł/os./pakiet	startowy	–	mar-
ker,	maska,	odzież	ochronna,	100	kulek
	Wycieczka	na	Węgry	(12h	–	14h)	Celem	wy-
cieczki	 jest	Miszkolc	–	kraina	basenów	ter-
malnych.	 Odwiedzimy	 region	 Tokaju,	 po-
znamy	 kulturę	 tego	 ciekawego	 kraju. 
W	wolnym	czasie	relaksować	się	będziemy	
w	gorącej	wodzie	na	basenie
	 Bieszquady	 –	 trialing	 czterokołowcem 
(15	 min./os)	 Proponujemy	 naukę	 i	 jazdę	
sprawnościową	 czterokołowcami	 po	 spe-
cjalnie	przygotowanym	torze.	cena:	25	zł	/	os.
	Zorbing	–	zjazd	ze	zbocza	góry	we	wnętrzu	
przeźroczystej	kuli.	cena:	25	zł	/os
	Warsztaty	garncarskie	–	nauka	lepienia	gli-
nianych	naczyń.	cena:	20.00	zł/1	os.
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PRZY GRUPIE MIN. 40 OSÓB,
DODATKOWO 4 MIEJSCA GRATIS
DLA NAUCZYCIELI-OPIEKUNÓW!

PROPOZYCJA DLA SZKÓŁ JĘZYKOWYCH

Anglia
10 dni

OBÓZ
MŁODZIEŻOWY

1 DZIEŃ
	Wyjazd	 z	miejsca	 zamieszkania	w	godzi-
nach	okołopołudniowych.	Przejazd	przez	
Niemcy,	Holandię,	Belgię	do	Francji.

2 DZIEŃ
	 Przeprawa	 promowa	 Calais	 –	 Dover	
lub	Eurotunel	pod	kanałem.	Przejazd	
do	Londynu.	Zakwaterowanie.

3 – 8 DZIEŃ
	Londyn	–	zwiedzanie	miasta	z	przewodni-
kiem,	 m.in.	 London	 Bridge,	 Katedra	 So-
uthwark,	 Teatr	 Szekspirowski,	 Galeria	
Tate	Modern,	Millenium	Bridge,	Katedra	
St.	 Paul’s,	 Harrod’s,	 Galeria	 Narodowa,	
Buckingham	Palace,	Opactwo	Westmin-
sterskie,	 Domy	 Parlamentu	 z	Wieżą	 Ze-
garową	 i	 Big	 Benem,	 Trafalgar	 Square,	
10	Downing	Street,	Stajnie	Królewskie,	To-
wer	of	London,	Tower	Bridge,	rejsik	po	Ta-
mizie,	 London	 Eye,	 Piccadilly	 Circus,	 Le-
icester	Square,	China	Town,	SOHO,	British	
Museum,	 Oxford	 Street,	 Muzeum	 Historii	
Naturalnej,	Muzeum	Madame	Tussaud’s,	
Baker	Street	Muzeum	Sherlocka	Holmesa,	

WAŻNE
	godzinę	wyjazdu	określa	organizator

PROPOZYCJA NIE ZAWIERA
	 biletów	 do	 zwiedzanych	 obiektów	 oraz	
komunikacji	miejskiej	 ok.	 80	 f.	 dla	 dzieci	
do	lat	16.

PROPOZYCJA ZAWIERA                                                                                                            
	przejazd	autokarem	klasy	zachodniej																	
	przejazd	Eurotunelem	lub	promem
	 7	 śniadań,	 7	 obiadokolacji,	 (pakowane	
lunche	na	czas	zwiedzania	młodzież	przy-
gotowuje	z	prowiantu	biura	samodzielnie	
lub	z	pomocą	opiekunów)
	7	noclegów	w	Ośrodku	Harcerskim,	pokoje	
wieloosobowe,	koniecznie	własne	śpiwory																																	
	 opiekę	 pilota	 pełniącego	 funkcję	 prze-
wodnika

Informacje dodatkowe

Program
akwarium,	 Covent	 Garden,	 Canary	
Wharf,	Greenwich-południk	„0”.
	 Program	 zakłada	 również	 wycieczki	
do:	 Windsoru,	 połączony	 ze	 zwiedzaniem	
Zamku	 (pod	 nieobecność	 Krolowej)	
Oxfordu	-	wizyta	w	najwiekszym	z	College’y:	
Christ	Church	College	oraz	zwiedzanie	mia-
sta;	całodzienna	wycieczka	do		nadmor-
skiego	kurortu	Brighton	–	wizyta	w	orien-
talnym	 Pawilonie	 Królewskim,	 spacer	
po	molo,	plazowanie.	Na	terenie	Ośrodka	
przewidywane	 są	 również	 gry	 i	 zabawy	
sportowe	(piłka	nożna,	siatkówka…)

9 DZIEŃ
	 Wykwaterowanie.	 W	 drodze	 powrotnej	
do	domu	zatrzymujemy	się	w	miejscowo-
ści	Canterbury-	uważanej	 za	najpiękniej-
sze	średniowieczne	miasto	Anglii.	Spacer	
główną	ulicą	przy	górującej	nad	miastem	
XI	wiecznej	Katedrze,	a	na	koniec	ostat-
nie	zakupy	w	supermarkecie.

10 DZIEŃ
	 Przyjazd	 na	 granicę	 polsko	 –	 niemiecką	
ok.	godz.	09.00

	ubezpieczenie	w	firmie	AXA	(10000	EUR	KL,	
2000	EUR	NNW,	200	EUR	bagaż)
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PRZY GRUPIE MIN. 40 OSÓB,
DODATKOWO 4 MIEJSCA GRATIS
DLA NAUCZYCIELI-OPIEKUNÓW!

Szkocja
Amsterdam

11 dni

OBÓZ
MŁODZIEŻOWY

1/2 DZIEŃ
	Wyjazd	z	miejsca	zamieszkania	w	godzinach	
nocnych.	Przejazd	przez	Niemcy	i	Holandię	
do	portu	w	Amsterdamie.	Wejście	na	prom.	
Odprawa	godzina	15.00	wypłynięcie	promu	
godzina	17.00	Przeprawa	do	Newcastle	(16	
godzin).	Nocleg	w	kajutach	tylko	4	-	osobo-
wych.

3 DZIEŃ
	 Zawinięcie	 do	 portu	 w	 Newcastle	 godz.	
09.00.	Przejazd	do	Edynburga	a	po	drodze:	
Northumberland	 National	 Park,	 Jedburgh,	
Melrose.	 Około	 godz.	 15.00	 przyjazd	 do	
Ośrodka	harcerskiego	na	 zakwaterowanie.	
Pierwszy	spacer	po	stolicy	Szkocji.	Obiadoko-
lacja. Nocleg.

4 DZIEŃ
	 Po	 śniadaniu	 całodzienne	 zwiedzanie	
Edynburga,	 m.in.	 Royal	 Mile,	 Edinburgh	
Castle	z	którego,	ze	względu	na	doskonałe	
położenie	 na	 wzgórzu	 rozciąga	 się	 piękny	
widok	 na	miasto,	 Camera	 Obscura,	 Mary	
Kings	Close.	Powrót	do	Ośrodka	na	obiado-
kolację	i	nocleg

5 DZIEŃ
	Po	śniadaniu	całodniowa	wycieczka	autoka-
rowa	aby	zobaczyć	uroki	prawdziwej	Szkocji:	
the	 Trossachs	 (góry	 związane	 z	 postacią	
szkockiego	 rozbójnika	 Roba	 Roya),	 Dolina	
Łez,	Ben	Nevis	urokliwe	miasto	Fort	William,	
pomnik	 the	 Commando	 Memorial,	 jezioro	
Loch	Ness,	Fort	Augustus	(okazja	podziwiać	
system	śluz,	które	obniżają	poziom	wód	Ka-
nału	Kaledońskiego	zwany	Schodami	Nep-
tuna).	Zobaczymy	malownicze	ruiny	zamku	
Urquhart	oraz	przepiękne	wodospady	Mor-
riston.	Przejedziemy	przez	Inverness,	miasto	
w	którym	znajduje	się	zamek	szekspirowskie-
go	Macbetha.	Do	Edynburga	wrócimy	przez	
piękne	doliny	gór	 the	Grampians.	Obiado-
kolacja i nocleg.

6 DZIEŃ
	Po	śniadaniu	wyjście	na	zwiedzanie	miasta:	
Palace	of	Holyroodhouse	–	królewska	 rezy-
dencja	w	Edynburgu,	Katedra	St.	Giles,	The	

Scotch	Whisky	Heritage	Centre	gdzie	oprócz	
możliwości	śledzenia	procesu	powstawania	
słynnej	szkockiej	whiskey	można	również	po-
kusić	się	o	zakup	niewielkiego	prezentu	dla	
najbliższych…Czas	na	zakup	pamiątek	przy	
Princes	 Street	 –	 głównej	 ulicy	 handlowej	
miasta.	Powrót	do	ośrodka	na	obiadokola-
cję	i	nocleg.

7 DZIEŃ
	Wyjazd	do	Glasgow	–	największego	miastaw	
Szkocji.	Zwiedzanie	m.in.	Katedra	św.	Mungo,	
Provand’s	 Lordship	 –	najstarszy	dom	miesz-
kalny	w	Glasgow,	George	Square	–	główny	
plac	miasta,	Glasgow	School	of	Art,	Kelvin-
grove	Art	Gallery	and	Museum	–	najbardziej	
popularne	muzeum	w	Wielkiej	Brytanii	poza	
Londynem,	zakupy	na	Argyle	Street	–	głów-
nej,	najdłuższej	ulicy	miasta,		będącej	szkoc-
kim	odpowiednikiem	londyńskiej	Oxford	Stre-
et.	Powrót	na	obiadokolację	i	nocleg.

8 DZIEŃ
	Po	śniadaniu	wycieczka	do	oddalonego	
o	 ok.	 60	 km	 od	 Edynburga	 zamku	 Stirling.	
Zwiedzanie.	Powrót	do	stolicy	Szkocji.	Spacer	
na	Carlton	Hill	skąd	rozpościera	się	wspaniały	
widok	na	Edynburg.	Obiadokolacja,	nocleg.

9 DZIEŃ
	 Po	 śniadaniu	 wykwaterowanie.	 Przejazd	
do	portu	w	Newcastle.	Wejście	na	pokład	
około	godziny	15.00.	Przeprawa	promowa	
z	Newcastle	do	Amsterdamu	(16	godzin).	

10 DZIEŃ
	Przypłynięcie	do	portu	w	Holandii	ok.	godz.	
09.00.	 Proponujemy	 zwiedzanie	 Amsterda-
mu	m.in.:	Plac	Lejdena,	targ	kwiatowy,	Wie-
ża	Mennicy,	ulica	Kalvestraat	z	licznymi	skle-
pami,	 Plac	 Dam	 z	 Pałacem	 Królewskim,	
Kościołem	Nowym	oraz	Pomnikiem	Narodo-
wym.	Po	czasie	wolnym,	przeznaczonym	na	
lunch	i	zakup	pamiątek,	udajemy	się	w	dro-
gę	powrotną	do	domu.	Wyjazd	z	Amsterda-
mu	ok.	godz.	15.00

11 DZIEŃ
	 Powrót	 do	domu	w	godzinach	późnonoc-
nych

PROPOZYCJA DLA SZKÓŁ JĘZYKOWYCH

Program

PROPOZYCJA NIE ZAWIERA
	biletów	do	zwiedzanych	obiektów	oraz	ko-
munikacji	 miejskiej	 ok.66f	 (<15)	 ok.	 78f	
(ukończone	15	lat	i	więcej	)
	wyżywienia	na	promie
	wyżywienia	w	Amsterdamie

UWAGA!!!
Uczestnicy NIE MAJĄ zapewnionych posiłków 
na promie ani na trasie przejazdu. Kanapki na 
drogę powrotną przygotowują samodzielnie 
z prowiantu Biura. Na promie istnieje możli-
wość zakupu wyżywienia w pokładowych 
barach i restauracjach. Prosimy zabrać 
ze sobą poduszkę, prześcieradło i śpiwór.

PROPOZYCJA ZAWIERA                                                                                                            
	przejazd	autokarem	z	WC,	DVD,	klimatyza-
cją																	
	przeprawa	promem	Amsterdam	-	Newca-
stle	kajuty	4-os.	(16	godzin)	bez	wyżywienia
	6	śniadań,	6	obiadokolacji,	pakowany	lunch	
podczas	pobytu	w	 Szkocji	 oraz	 na	drogę	
powrotną	dzieci	przygotowują	z	prowiantu	
biura
	 zakwaterowanie	 w	 ośrodku	 harcerskim	
(Edynburgh	–	pokoje	4,6,8	os.	z	umywalka-
mi)	6	nocy																																	
	opiekę	pilota
	ubezpieczenie	w	firmie	AXA	(10000	EUR	KL,	
2000	EUR	NNW,	200	EUR	bagaż)

Informacje dodatkowe

http://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_w_Glasgow
http://pl.wikipedia.org/wiki/Glasgow_School_of_Art

