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Zasady realizacji wycieczek

1. Przyjęcie wycieczki do realizacji następuje po wpłynięciu pisemnego zamówienia do naszego Biura (fax, mail, osobiście). Zamówienia składane
telefonicznie powinny być potwierdzone pisemnie do 3 dni roboczych.
2. Po uzgodnieniu wszystkich warunków zamówienia, Biuro przygotowuje umowę na realizację zamówionych świadczeń.
3. Po podpisaniu umowy Zamawiający powinien wpłacić zaliczkę
30%, a pełną opłatę należy uiścić do 7 dni przed datą rozpoczęcia zamówionej imprezy. Możliwe są inne warunki płatności, ale wymagają indywidualnych uzgodnień pomiędzy stronami.
4. Przed rozpoczęciem imprezy Zamawiający powinien dostarczyć kompletną listę uczestników (nazwisko i imię, data urodzenia, adres). Lista może być dostarczona w formie elektronicznej na adres mailowy
biuro@watra-travel.pl lub osobiście do siedziby biura.
5. Programy zawarte w niniejszym informatorze mogą stanowić jedynie propozycję i na życzenie Klienta mogą być modyfikowane.
Biuro Podróży WATRA TRAVEL
20-016 Lublin ul. Narutowicza 30
tel. 81 743 76 56 tel. kom. 726 06 56 66
e-mail: biuro@watra-travel.pl
www.watra-travel.pl
Serdecznie zapraszamy również na inne imprezy turystyczne
organizowane przez nasze Biuro:
- kolonie i obozy młodzieżowe
- zimowiska narciarskie, snowboardowe i rekreacyjne
- wczasy rodzinne w kraju i za granicą
- wczasy lecznicze i rehabilitacyjne
- wczasy dla Seniorów
- wycieczki objazdowe - Polska, Europa i Świat
- pielgrzymki
- imprezy integracyjne dla szkół i zakładów pracy
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Spacerem po Lublinie
1. Spacer po Lublinie – 4 godziny
Plac Litewski – Krakowskie Przedmieście – Brama Krakowska – Wieża Trynitarska – Archikatedra – Rynek Starego Miasta – Zespół Kościelno – Klasztorny OO. Dominikanów
– Plac po Farze – Brama Grodzka – Zamek Lubelski.

3. Szlakiem znanych Lublinian
Lublin jest miastem, w którym urodziły się, mieszkały, tworzyły lub realizowały swoje misje zawodowe i społeczne znane osoby - nie tylko polskiej narodowości. Nie
wszystkie z nich były związane z Lublinem przez całe życie, jednak pobyt w Lublinie
zawsze odbijał się zawsze w ich pracy, twórczości, podejmowanej tematyce, filozofii.
Wędrując tym szlakiem, poznacie najsławniejsze i najbardziej znane postacie historyczne, których życie i działalność utożsamiane są z Lublinem. Wśród nich są polscy
królowie, znani poeci i pisarze, muzycy, uczeni, a także wielcy ludzie kościoła - wśród
nich Prymas Tysiąclecia ks. kardynał Stefan Wyszyński i papież Jan Paweł II.
4. Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej
Lata panowania Jagiellonów były bardzo korzystne dla Lublina. Przywileje, wizyty
królów oraz zjazdy szlacheckie zapewniły mieszczanom dostatek, a miastu wyznaczyły zaszczytne miejsce na mapie Korony Królestwa Polskiego. Jagielloński Szlak
Unii Lubelskiej upamiętnia jedno z największych dokonań Jagiellonów, jakim było
zawarcie Unii Polsko-Litewskiej. 1 lipca 1569 roku w Lublinie została podpisana
umowa pomiędzy Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. Powstało
nowe państwo, które nazwano Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Zobaczycie m.in.:
Wzgórze zamkowe z Kaplicą Św. Trójcy, Plac po Farze, Kościół oo. Dominikanów,
Pomnik Unii Lubelskiej na Placu Litewskim.
Świadczenia: wyżywienie: lunch/ obiadokolacja, opieka pilota, ubezpieczenie. Cena nie obejmuje: transportu, biletów wstępu, usług miejscowych przewodników.

Ceny wycieczek w dodatku cenowym lub na www.watra-travel.pl
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Lublin na jeden dzień...

2. Szlakiem Legend Lubelskich
Z Lublinem wiąże się wiele bardzo ciekawych legend. Przygotowane zostało 12 tras, a
każda opowiada o innej, ciekawej i zagadkowej historii. Do wyboru:
• Jak Lublin został Lublinem
• Jak powstał kościół pobrygidkowski
• Jak skrzynia złota pomogła wybudować kościół bernardynów
• Jak to z było z kamieniem
• Jak sprawić, żeby blaszany kogucik zapiał
• Jak czarcia łapa zostawiła ślad
• Jak koziołek trafił do herbu Lublina
• Jak to było z relikwiami
• Jak duch ojca Ruszla odwiedzał kościół Dominikanów
• Jak z powodu naleśników wybuchł wielki pożar
• Jak Leszek Czarny zasnął w Lublinie
• Jak Lublin cudownie ocalał z pożaru

Spacerem po Lublinie

Lublin na jeden dzień...

5. Szlakiem pamięci Żydów Lubelskich
Lublin należy do tych miast Polski, w których przez stulecia mogła rozwijać się swobodnie kultura hebrajska. Bujny rozkwit nauk judaistycznych spowodował, że określano je mianem „Jerozolimy Królestwa Polskiego”. To w Lublinie w XVIII w. urodził się,
nauczał i został pochowany Jakub Izaak Horowic, zwany „Widzącym z Lublina”. Miasto
rozsławił na całym świecie, związany z Lubelszczyzną laureat literackiej nagrody Nobla - Izaak Bashevis Singer, autor powieści pt. „Sztukmistrz z Lublina”. Głównym centrum osadniczym, religijnym i polityczno-administracyjnym lubelskich Żydów były
okolice Zamku Lubelskiego, wraz z częścią Starego Miasta. Eksterminacja narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej wraz z likwidacją całych dzielnic z synagogami
i kirkutami sprawiły, że do dzisiaj zachowała się tylko część obiektów świadczących o
codziennym życiu, kulturze i obyczajach lubelskich Żydów.
Idąc tym szlakiem zobaczycie m.in.: dawną Dzielnicę Żydowską, Wzgórze zamkowe,
dawny kompleks synagogalny, Stary Kirkut, Nowy Cmentarz Żydowski, Jeszywas
Chachmej Lublin, pomnik Ofiar Getta, Bożnica Chewra Nosim.
6. Szlakiem Wielokulturowym
Położenie Lublina na pograniczu kulturowym wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa a także na ważnych szlakach handlowych, wpłynęło na wielokulturowość miasta.
Mieszkańcy wyznawali różne religie, a znaczna ich część posługiwała się odmiennymi
językami. W społeczeństwo Lublina wtopili się Rusini, Niemcy, Żydzi, Ormianie, Turcy a
także Francuzi, Szkoci, Grecy, Holendrzy i Anglicy. Obok Polaków, najliczniej reprezentujących mieszkańców Lublina, byli również Żydzi, którzy. Szlak Wielokulturowy umożliwia
poznanie najważniejszych miejsc i obiektów, które świadczą o tradycyjnej otwartości i tolerancji lublinian wobec różnych religii oraz odmiennych idei społecznych, wywodzących
się ze wspólnego dziedzictwa europejskiego, a także pozaeuropejskiego.
7. Szlakiem Zabytków Architektury
W Lublinie możemy podziwiać zabytki architektury - od romańskiej do współczesnej.
Szczególnie piękne są budowle o cechach stylu renesansu lubelskiego oraz zdobne
kamienice z okresu odrodzenia. Idąc tym szlakiem zobaczycie m.in.: Bramę Krakowską, Kościół pw. Św. Ducha, Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Pałac Czartoryskich, Kościół o Kapucynów, Teatr im. J. Osterwy, Zespół Pałaców Biskupich, Archikatedrę Lubelską, Wieżę Trynitarską, Rynek Starego Miasta, Wzgórze Zamkowe.
8. Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Trasa Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych obejmuje miejsca w Lublinie związane z
działalnością polskiego podziemia niepodległościowego oraz aparatem represji,
ustanowionym po II wojnie światowej przez okupanta sowieckiego. Zachęcamy do
odwiedzenia współczesnych miejsc martyrologii oraz uczczenia w ten sposób pamięci pomordowanych
Świadczenia: wyżywienie: lunch/ obiadokolacja, opieka pilota, ubezpieczenie. Cena nie obejmuje: transportu, biletów wstępu, usług miejscowych przewodników.
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Ceny wycieczek w dodatku cenowym lub na www.watra-travel.pl

Region Lubelski na jeden dzień
1. Puławy – Kazimierz – Nałęczów
Puławy: spacer po parku (m.in. Świątynia Sybilli, Domek Gotycki, Domek Grecki), Muzeum Czartoryskich. Kazimierz Dolny: Góra Trzech Krzyży, zamek i baszta, rynek z
zabytkowymi kamieniczkami, Kościół Zwiastowania NMP, Klasztor Reformatów. Nałęczów: spacer po malowniczym parku zdrojowym.
Dla chętnych możliwość zorganizowania rejsu statkiem po Wiśle.
2. Zamość
Zwiedzanie miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie
m.in.: Rynek Wielki, Ratusz, kamieniczki przy rynku, Katedra i kościoły staromiejskie,
dom Centralny, Rynkik Wodny i Solny, Pałac Zamoyskich, pomnik Jana Zamoyskiego
– założyciela miasta, Akademia Zamojska, Synagoga, fortyfikacje i bastiony. Zwiedzanie Muzeum Zamojskiego – zbiory z dziedziny historii, sztuki, etnografii i archeologii.
Zwiedzanie Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał.

4. Chełm – Poleski Park Narodowy
Chełm – chełmskie podziemia kredowe, Kościół p.w. Rozesłania Aniołów, Górka Katedralna, pomnik Korpusu Obrony Pogranicza, Załucze Stare – Muzeum Poleskiego
Parku Narodowego, wycieczka piesza ścieżką dydaktyczno – przyrodniczą nad jez.
Moszne. Opcjonalnie - ognisko.
5. Farma Iluzji
Wizyta na Farmie Iluzji to doskonały pomysł na jednodniową wycieczkę, gdzie zabawa łączy się z edukacją, a wszyscy spędzają bardzo miło i ciekawie czas. Atrakcji jest
bardzo dużo, więc warto przewidzieć cały dzień na wizytę. Park Iluzji to m.in. Latająca
Chata Tajemnic, Tunel Zapomnienia, Tajemnica opuszczonej kopalni, Labirynt luster,
Zakręcony domek, Stereowizje 3d, Meble olbrzyma, Ścieżka złudzeń... Spotkanie z
przygodą to m.in. Muzeum Egipskie, Zatoka Piratów czy Rezerwat Dzikich Smoków.
Ponadto można zagrać w Giga Szachy, wejść do Zagajnika Ślepych Zaułków czy Lasku
doświadczeń. Na terenie parku dodatkowko m.in. park trampolin, park linowy, ścieżka
zdrowia, place zabaw, kolejki i karuzele.

Świadczenia: wyżywienie: lunch/ obiadokolacja, opieka pilota, ubezpieczenie. Cena nie obejmuje: transportu, biletów wstępu, usług miejscowych przewodników.

Ceny wycieczek w dodatku cenowym lub na www.watra-travel.pl
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Lubelszczyzna na jeden dzień...

3. Kozłówka – Firlej – Leonów
Kozłówka – Muzeum Zamojskich, zespół pałacowy, park, Firlej – wycieczka przyrodnicza wokół jeziora Firlej, Leonów – ferma strusi afrykańskich (lamy, osły, koniki huculskie). Opcjonalnie - ognisko.

Magiczne Roztocze
Wariantów wycieczkowych po Roztoczu może być bardzo dużo – poniżej przedstawiamy
Wam tylko kilka, obejmujące najważeniejsze i najciekawsze miejsca warte zobaczenia.
1. Zwierzyniec – Krasnobród – Susiec
Zwierzyniec: Kościół na Wodzie, Muzeum Roztoczańskiego Parku Narodowego, stawy
Echo (ostoja konika polskiego). Krasnobród: Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej, spacer do
rezerwatu Św. Roch, kapliczka „Na Wodzie” ze źródełkiem, którego woda ma ponoć cudowne właściwości. Susiec: ścieżka przyrodnicza „Szumy nad Tanwią.
2. Zwierzyniec – Józefów – Hamernia
Zwierzyniec: Kościół na Wodzie, Muzeum Roztoczańskiego Parku Narodowego, stawy
Echo (ostoja konika polskiego). Józefów: wieża widokowa i Kamieniołom Babia Dolina.
Hamernia – rezerwat „Czartowe Pole”

Roztocze na jeden dzień...

3. Guciów – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn
Guciów: wizyta w wiejskiej zagrodzie. Zwierzyniec: Kościół na Wodzie, Muzeum Roztoczańskiego Parku Narodowego, stawy Echo (ostoja konika polskiego). Szczebrzeszyn: pomnik Chrząszcza.
4. Zwierzyniec – Krasnobród
Zwierzyniec – Kościół na wodzie, Kościół Matki Boskiej KP, Ośrodek Edukacyjno – Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego, wycieczka piesza ścieżką dydaktyczno –
przyrodniczą na Bukową Górę, spacer nad Staw Echo, Krasnobród – muzeum przyrodnicze, zespół klasztorny, kapliczka św. Rocha.
5. Janów Lubelski - Lasy Janowskie - Skansen Leśnej Kolejki - Zoom Natury
Janów Lubelski: Ośrodek Edukacji: wystawa przyrodnicza oraz ekspozycja w Skansenie Leśnej Kolejki Wąskotorowej. Edukacja na leśnych szlakach - spacery ścieżkami
dydaktycznymi i rekracyjnymi (do wyboru: ścieżka przyrodnicza w Rezerwacie Szklarnia
(2h), ścieżka edukacyjna na Porytowym Wzgórzu (1h), ścieżka w Rezerwacie Imielity Ług
(1,5 h), ścieżka spacerowa po Lasach Janowskich - rekreacyjna (0,5 h). Dodatkowo możłiwość zabawy w Parku Zoom Natury (m.in. park linowy, wieża mocy, park kreatywny).

Świadczenia: wyżywienie: lunch/ obiadokolacja, opieka pilota, ubezpieczenie.
Cena nie obejmuje: transportu, biletów wstępu, usług miejscowych przewodników.
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Ceny wycieczek w dodatku cenowym lub na www.watra-travel.pl

Lubelskie rzemiosło
1. Przygoda z garncarstwem
Kilka godzin zabawy i przygody z garncarstwem. W czasie warsztatów poznajecie historię garncarstwa, tradycje i techniki garncarskie. Na warsztatach uczycie się: modelować
w glinie, zobaczycie jak toczy się na kole garncarskim, a nawet sami popróbujecie swoich sił w tworzeniu naczyń z gliny.

3. Przygoda z archologią
Wędrówka w czasie do średniowiecznego świata! Niewielki gród obronny i towarzyszące
mu osady zamieszkiwali wówczas Słowianie. Obecnie to odtworzone fragmenty umocnień grodu, który wzniesiono ok. 888 roku oraz mały archeologiczny skansen z typowymi dla wczesnego średniowiecza budowlami. Grodzisko Żmijowiska to także ośrodek
archeologii doświadczalnej – to tutaj poprzez eksperymenty można zgłębić tajniki dawnego garncarstwa, hutnictwa, smolarstwa czy przygotowywania pożywienia.
4. Jak żyli Słowianie
Wizyta w Słowiańskim Grodzie – zwiedzanie części obronnej, obiektów kultowych,
cmentarzyska kurhanowego, podgrodzia mieszkalnego. Na zajeciach interaktywnych
do wyboru macie m.in.: wybijanie monet, pokaz uzbrojenia i wykonywania pancerzy,
tańce i konkursy taneczne, nauka pisania gęsim piórem oraz lakowanie i szyfrowanie korespondencji, plecionkarstwo, tkactwo, lepienie z gliny, strzelanie z łuku, średniowieczny plac zabaw (chodzenie na szczudłach, walka na kiścienie i tarcze, przeciąganie liny.
5. Od kwiatka do ula – spotkanie z pszczelim światem
Wizyta w Pszczelarskiej Zagrodzie Edukacyjnej na Roztoczu. Na ścieżce przyrodniczo
– edukacyjnej poznasz rośliny miododajne oraz owady zapylające kwiaty (pszczoły,
trzmiele, motyle). Doświadczeni pszczelarze opowiedzą o zdowotnych właściwościach
miodu oraz innych produktów pszczelich. W skansenie zobaczycie zabytkowe ule i
poznacie historię pszczelarstwa. Dla celów edukacyjnych został zbudowany specjalny
oszklony ul pokazowy – zobaczycie zatem jak wygląda praca pszczół z bardzo bliska.

Świadczenia: wyżywienie: lunch/ obiadokolacja, opieka pilota, ubezpieczenie. Cena nie obejmuje: transportu, biletów wstępu, usług miejscowych przewodników.

Ceny wycieczek w dodatku cenowym lub na www.watra-travel.pl
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Poznajemy lubelskie rzemiosło ...

2. Skarby Ziemi
Wizyta w Muzeum Minerałów – dowiadujecie się o najciekawszych okazach jakie istnieją na Ziemi, organizowane są pokazy np. wybuchów wulkanów czy tworzeia się gór.
Zobaczycie kolekcję meteorytów (ponat 50 okazów!) oraz kolekcję bursztynów. Podczas
wizyty w muzeum można obejrzeć specjalne prezentacje o budowie wszechświata, czarnych dziurach czy innych tajemnicach kosmosu. Uczestnicząc w Warsztatach Młodego
Naukowca samodzielnie wykonujecie doświadczenia i eksperymenty.

Wycieczki jednodniowe po Polsce
1. Warszawa
wariant 1: Stare Miasto, Zamek Królewski, zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, Łazienki.
wariant 2: Pałac Kultury i Nauki, Warszawska Starówka, Okęcie, ZOO.
wariant 3: Stare Miasto, Łazienki, Cmentarz na Powązkach, spektakl teatralny.
wariant 4: Wilanów, „Trakt królewski”(Aleje Ujazdowskie, Plac Trzech Krzyży, Nowy
Świat, Krakowskie Przedmieście), Stare Miasto, Zamek Królewski.
wariant 5: Łazienki, Zamek Królewski, Trakt Królewski, Stare Miasto, Muzeum Narodowe (lub inne do wyboru).
2. Z wizytą u Fryderyka: Żelazowa Wola – Warszawa
Żelazowa Wola: Dom rodzinny F. Chopina, spacer po parku. Warszawa: Pałac Ostrogskich (Towarzystwo F. Chopina – Muzeum F. Chopina), Kościół Św. Krzyża – urna z sercem artysty, Park Łazienkowski – pomnik F. Chopina.
3. Sandomierz
Wąwóz Królowej Jadwigi, Kościół św. Jakuba, Katedra, trasa podziemna, Stare Miasto,
Ratusz, Brama Opatowska, Kościół św. Ducha, wizyta w Muzeum Ojca Mateusza, wycieczka piesza w Góry Pieprzowe.

Polska na jeden dzień...

4. Sandomierz – Dzików – Tarnobrzeg – Baranów Sandomierski
Sandomierz: Wąwóz Królowej Jadwigi, Kościół św. Jakuba, Katedra, trasa podziemna,
Stare Miasto, Ratusz, Brama Opatowska, Kościół św. Ducha, „Ucho Igielne”. Dzików: Zamek Tarnowskich. Tarnobrzeg: Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego. Baranów
Sandomierski: zespół parkowo – pałacowy.
5. Czarnolas – Zwoleń – Janowiec
Czarnolas: Muzeum Jana Kochanowskiego, park. Zwoleń: kościół z kaplicą nagrobną
Kochanowskich. Janowiec: Muzeum Nadwiślańskie, ruiny zamku.
6. Szlakiem Gen. F. Kleeberga i H. Sienkiewicza
Kock: izba pamięci żołnierzy Września 1939 r., pomnik gen. F. Kleeberga, cmentarz
żołnierzy ostatniej bitwy 1939 r. Wola Gułowska: Izba Pamięci, cmentarz wojskowy,
kościół Karmelitów. Okrzeja: Kopiec H. Sienkiewicza, kościół parafialny z polichromią
ze scenami z „Quo Vadis”, cmentarz z grobem matki pisarza. Wola Okrzejska: Muzeum
Henryka Sienkiewicza.
7. Łańcut – Leżajsk
Łańcut: zespół pałacowy, park, stajnie, powozownia i oranżeria. Leżajsk: zespół klasztorny Bernardynów.
Świadczenia: wyżywienie: lunch/ obiadokolacja, opieka pilota, ubezpieczenie. Cena nie obejmuje: transportu, biletów wstępu, usług miejscowych przewodników.
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Wycieczki jednodniowe po Polsce
8. Góry Świętokrzyskie klasycznie
Krzemionki Opatowskie: zwiedzanie kopalni neolitycznej krzemieni. Nowa Słupia: piesza wycieczka na Święty Krzyż, opactwo pobenedyktyńskie - kościół, kaplica Oleśnickich z relikwią Drzewa Krzyża Świętego, krypta Jeremiego Wiśniowieckiego, Muzeum Misyjne; platforma widokowa na gołoborza. Łagów: wejście do
Jaskini Zbójeckiej.

Świadczenia: wyżywienie: lunch/ obiadokolacja, opieka pilota, ubezpieczenie. Cena nie obejmuje: transportu, biletów wstępu, usług miejscowych przewodników.

Ceny wycieczek w dodatku cenowym lub na www.watra-travel.pl
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9. Góry Świętokrzyskie i powrót do przeszłości
Krzemionki Opatowskie: zwiedzanie kopalni neolitycznej krzemieni. Nowa Słupia: piesza wycieczka na Święty Krzyż, opactwo pobenedyktyńskie - kościół, kaplica Oleśnickich z relikwią Drzewa Krzyża Świętego, krypta Jeremiego Wiśniowieckiego, Muzeum Misyjne; platforma widokowa na gołoborza. Szklana Huta - wizyta
w Osadzie Średniowiecznej: zwiedzanie osady z przewodnikiem, uczestnictwo w
warsztatach interaktywnych (np. warsztaty tkackie, garncarskie, kowalskie, zielarskie, czerpania papieru i lakowania, kaligrafii, wikliniarskie, szycia lalek motanek,
nauka tańca średniowiecznego), osadowe gry terenowe - średniowieczne przygody (Życie Osady, Tajemnice Legend, Życie i kultura naszych przodków).

Wycieczki dwudniowe po Polsce
1. Warszawa – Puszcza Kampinoska – Niepokalanów
1 dzień: Warszawa: Pałac Kultury i Nauki, Stare Miasto z Zamkiem Królewskim, Okęcie,
ZOO lub muzeum (do wyboru).
2 dzień: Puszcza Kampinoska: spacer po lesie, Muzeum Kampinoskiego Parku Narodowego, wycieczka piesza na trasie: Palmiry – cmentarz Palmiry – Dziekanów Leśny.
Niepokalanów: klasztor z muzeum św. Maksymiliana Kolbe, Panorama Tysiąclecia.
2. Góry Świętokrzyskie – Jaskinia Raj
1 dzień: Krzemionki Opatowskie: zwiedzanie kopalni neolitycznej krzemieni. Wycieczka piesza w Góry Świętokrzyskie: Nowa Słupia – Święty Krzyż (klasztor pobenedyktyński, gołoborza) – Łysica – Św. Katarzyna. Chęciny: ruiny zamku. Opcjonalnie:
Park Wodny „Perła” w Nowinach – zabawa w wodnym świecie.
2 dzień: Kielce: park (pomnik St. Żeromskiego i S. Staszica), Pałac Biskupi, katedra, Muzeum St. Żeromskiego, rezerwat geologiczny „Kadzielnia”, zwiedzanie Jaskini Raj.
3. Wieliczka – Kraków
1 dzień: Wieliczka: zwiedzanie kopalni soli. Kraków – zwiedzanie Starego Miasta, Rynek i Sukiennice, Kościół Mariacki, Barbakan.
2 dzień: Kraków: Zamek Królewski na Wawelu (katedra, Dzwon Zygmunta, groby królewskie).

Polska na dwa dni...

4. Kraków – Ojców
1 dzień: Kraków: zwiedzanie Starego Miasta, Rynek i Sukiennice, Kościół Mariacki, Barbakan, Wawel (katedra, Dzwon Zygmunta, groby królewskie).
2 dzień: Ojców: Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego (przyrodniczo – archeologiczne), Ojcowski Park Narodowy: zamek w Pieskowej Skale, Maczuga Herkulesa, Brama Krakowska, wąwóz „Ciasne Ścianki”, „Grota Łokietka”.
5. Kraków – Energylandia
1 dzień: Kraków: zwiedzanie Starego Miasta, Rynek i Sukiennice, Kościół Mariacki, Barbakan, Wawel (katedra, Dzwon Zygmunta, groby królewskie).
2 dzień: Park Rozrywki Energylandia w Zatorze – ogromny kompleks, gdzie na obszarze ok. 26 h znajduje się ponad 30 różnego rodzaju atrakcji.
6. Kraków – Śladami Jana Pawła II
1 dzień: Kraków: Bazylika Mariacka, kościół Franciszkanów, Pałac Biskupi, Cmentarz Rakowicki (grób rodziców i brata Papieża), Wzgórze Wawelskie – Katedra, krypty, Muzeum
Katedralna, Dzwon Zygmunta.
2 dzień: Wadowice Dom rodzinny Jana Pawła II – muzeum, kościół parafialny. Czas na
skosztowanie kremówek! Kalwaria Zebrzydowska: Sanktuarium Pasyjno-Maryjne.

Świadczenia: noclegi, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie.
Cena nie obejmuje: transportu, biletów wstępu, usług miejscowych przewodników.
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Wycieczki dwudniowe po Polsce
7. Zamość – Roztocze
1 dzień: Zamość: Rynek Wielki, renesansowy zespół staromiejski, Arsenał, Rotunda, fortyfikacje, Katedra Zamojska. Krasnobród: muzeum przyrodnicze, klasztor, kapliczka „Na
wodzie”. Przejście piesze na trasie: Górecko Stare (Rezerwat Szum) – Górecko Kościelne.
2 dzień: Spacer do rezerwatu Czartowe Pole. Zwierzyniec: kościół „na wodzie”, siedziba
ordynacji Zamoyskich, Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego. Szczebrzeszyn: bożnica, cerkiew, kirkut, grodzisko z XI w.
8. Opatów – Jędrzejów – Częstochowa
1 dzień: Opatów: Kolegiata św. Marcina, „Lament Opatowski”, podziemia, mury obronne. Ujazd: ruiny zamku Krzyżtopór. Jędzrzejów: Muzeum Zegarów.
2 dzień: Częstochowa: Klasztor na Jasnej Górze – Kaplica Cudownego Obrazu, Bazylika, wieża, skarbiec, Sala Rycerska, arsenał, wały, kościół św. Barbary.
9. Szlak Orlich Gniazd
1 dzień: Ujazd: ruiny zamku Krzyżtopór. Szydłów: zespół miejski w średniowiecznych
murach obronnych. Mirów: ruiny zamku. Bobolice: ruiny zamku.
2 dzień: Ogrodzieniec: ruiny zamku. Smoleń: ruiny zamku. Racławice: pole bitwy.

11. Łańcut – Przemyśl
1 dzień: Łańcut – zespół pałacowy, park, powozownia, Leżajsk – zespół klasztorny
Bernardynów.
2 dzień: Krasiczyn: XVI-wieczny zespół parkowo – pałacowy. Przemyśl: Stare Miasto (Zamek Kazimierzowski, Rynek, katedra z wejściem na dzwonnicę), forty twierdzy
przemyskiej.

Świadczenia: noclegi, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie.
Cena nie obejmuje: transportu, biletów wstępu, usług miejscowych przewodników.

Ceny wycieczek w dodatku cenowym lub na www.watra-travel.pl
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10. Śladem Radziwiłłów Łódź – Arkadia – Nieborów – Łowicz
1 dzień: Łódź: Stare Miasto, Nowe Miasto, pałace fabrykantów, osiedle „Księży Młyn”,
Muzeum Włókiennictwa, ul. Piotrkowska, Aleja Gwiazd.
2 dzień: Nieborów: Pałac Radziwiłłów - zbiory sztuki i starodruków w barokowych
wnętrzach rezydencji Radziwiłłów. Łowicz: Muzeum Regionalne, ratusz, kolegiata. Arkadia: romantyczny zespół parkowy Heleny Radziwiłłowej (świątynia Diany, akwedukty
rzymskie, dom murgrabiego).

Wycieczki trzydniowe po Polsce
1. Trójmiasto
1 dzień: Sopot - spacer po najdłuższym molo w Europie, krzywy dom, Opera Leśna,
Plac Przyjaciół Sopotu.
2 dzień: Gdańsk - Spacer Drogą Królewską, Długi Targ z Fontanną Neptuna, Bazylika
Mariacka z wejściem na wieżę, Żuraw, Port Jachtowy, Pomnik pod Stocznią Gdańską.
Zwiedzanie Ogrodu i Katedry w Oliwie - udział w koncercie organowym. Westerplatte.
3 dzień: Gdynia - Zwiedzanie Muzeum Oceanograficznego i Akwarium Morskiego,
skwer Kościuszki oraz ORP Błyskawica lub Dar Pomorza. Możliwość rejsu po Zatoce
Gdańskiej (dodatkowo płatny).

Polska na trzy dni...

2. Toruń i Okolice
1 dzień: Toruń - Zwiedzanie miejsc związanych z Mikołajem Kopernikiem: Dom Kopernika, Katedra Świętojańska z Kaplicą Kopernikowską, Pomnik Kopernika, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika. Zwiedzanie Ogrodu Zoobotanicznego.
2 dzień: Toruń z przewodnikiem: Łuk Cezara, Kościół Mariacki, Rynek Staromiejski
(Ratusz Staromiejski, Dwór Artusa, Piernikowa Aleja Gwiazd, Kamienica Pod Gwiazdą,
gospoda flisacza, Flisak), Krzywa Wieża, zespół murów obronnych, spichrze, Brama Żeglarska, Droga Królewska, Dom Eskenów, Brama Mostowa, Dwór Bractwa św. Jerzego z
Basztą Wartownią, ruiny zamku, kościół św. Jakuba, Rynek Nowomiejski.
3 dzień: Piwnice k.Torunia - Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika. Strzelno - kolegiata romańska. Mysia Wieża w Kruszwicy. Inowrocław - tężnie solankowe
3. Mazury i Suwalszczyzna
1 dzień: Nidzica - zwiedzanie zamku krzyżackiego. Szczytno - Zwiedzanie Muzeum
Mazurskiego i ruin krzyżackiego zamku. Mikołajki - zwiedzanie miejscowości.
2 dzień - wycieczka po Suwalszczyźnie. Wigierski Park Narodowy - zwiedzanie zespołu klasztornego Kamedułów na półwyspie w Wigrach. Sejny - zwiedzanie kresowego
miasteczka. Augustów - wizyta w centrum miasta. Rejs Kanałem Augustowskim ze
śluzowaniem.
3 dzień: Gierłoż - „Wilczy Szaniec”. Giżycko - zwiedzanie Twierdzy Boyen.
4. Szlakiem Zamków Krzyżackich
1dzień: Toruń - Zamek Krzyżacki - zwiedzanie z przewodnikiem, wystawa w Muzeum
Mikołaja Kopernika, seans w Planetarium, Krzywa Wieża, Ratusz, pomnik Mikołaja Kopernika. Zamek w Golubiu Dobrzyniu, zwiedzanie muzeum prezentującego zbiory
militariów z czasów bitwy pod Grunwaldem.
2 dzień: Opactwo Cystersów w Pelplinie - wizyta w katedrze. Gniew - tajemniczy Zamek Krzyżackich Komturów - zwiedzanie zamku, m.in.: wystawa militariów, izba tortur,
zbrojownia, wystawa rzemiosł i wystawa grunwaldzka.
3 dzień: Malbork - zwiedzanie z przewodnikiem światowej sławy Zamku Krzyżackiego,
wpisanego na listę UNESCO.
Świadczenia: noclegi, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie.
Cena nie obejmuje: transportu, biletów wstępu, usług miejscowych przewodników.
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Wycieczki trzydniowe po Polsce
5. Podlasie
1 dzień: Drochiczyn: Zwiedzanie Cerkwi św. Mikołaja z XVIII w., Masyw Góry Zamkowej,
obelisk wzniesiony w 10 rocznicę odzyskania niepodległości. Grabarka: najważniejsze
miejsce kultu religijnego dla wyznawców prawosławia w Polsce; monaster żeński Świętych Marty i Marii, a także 3 klasztorne cerkwie (Przemienienia Pańskiego, Ikony Matki
Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” i refektarzowa - Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy).
2 dzień: Supraśl: prawosławny monastyr męski, Muzeum Ikon z niepowtarzalnym interaktywnym muzeum sztuki sakralnej prawosławia, Pałac Bucholtzów, Dwór Zacherta.
Bohoniki: zwiedzanie meczetu. Krynki: zwiedzanie synagogi oraz kirkutu. Kruszyniany: najstarszy w Polsce drewniany meczet oraz cmentarz muzułmański (możliwość zakupu regionalnych potraw w „Tatarskiej Jurcie”).
3 dzień: Białystok: Park i Pałac Branickich, Pałacyk Gościnny, stary kościół farny, cekhauz, ratusz, dom Św. Marcina. Tykocin: muzeum w dawnej synagodze, rynek z pomnikiem S. Czarnieckiego, kościół Świętej Trójcy, Muzeum w Zamku. Choroszcza: Letnia
Rezydencja Branickich - Muzeum Wnętrz Pałacowych, park krajobrazowy, którego osie
stanowią krzyżujące się kanały.

7. Łódź I Okolice
1 dzień: Łódź: Muzeum Animacji SE-MA-FOR z projekcją filmu dla dzieci oraz Manufaktura - Muzeum Fabryki. Krótki spacer po centrum: ulica Piotrkowska, ławeczka Tuwima,
pomnik Misia Uszatka.
2 dzień: Borysewo: ZOO-Safari. Uniejów: pobyt na basenach termalnych (2 godz.).
3 dzień: Kłodawa: Kopalnia Soli „Kłodawa”. Piątek: geometryczny środek Polski. Maurzyce: Skansen Łowicki. Arkadia - zwiedzanie ogrodu oraz Świątyni Diany.

Świadczenia: noclegi, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie.
Cena nie obejmuje: transportu, biletów wstępu, usług miejscowych przewodników.

Ceny wycieczek w dodatku cenowym lub na www.watra-travel.pl
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6. Szlak Piastowski
1 dzień: Biskupin: rezerwat archeologiczny – prasłowiańska osada warowna. Żnin: Muzeum Ziemi Pałuckiej. Wenecja: Podróż kolejką wąskotorową, zwiedzanie Muzeum Kolei Wąskotorowej i ruin zamku.
2 dzień: Gniezno: Katedra Gnieźnieńska ze srebrną trumną z reliktami św. Wojciecha
i romańskimi Drzwiami Gnieźnieńskimi z XII w., Muzeum Początku Państwa Polskiego,
kościół farny z amboną w kształcie łodzi. Spacer po Starym Mieście i Doliną Pojednania.
3 dzień: Poznań: gotycka Katedra na Ostrowie Tumskim - wyspa na której odbył się
chrzest Polski, stary Rynek z Ratuszem. Kórnik - zwiedzanie zamku oraz parku arboretum z ponad 3000 gatunkami drzew i krzewów pochodzących z różnych stron świata.

Wycieczki trzydniowe po Polsce
8. Góry Świętokrzyskie
1 dzień: Krzemionki Opatowskie: zwiedzanie kopalni neolitycznej krzemieni. Świętokrzyski Park Narodowy: Droga Królewska na Św. Krzyż, klasztor pobenedyktyński na
Świętym Krzyżu, gołoborza. Św. Katarzyna: klasztor. Wycieczka na Łysicę.
2 dzień: Chęciny: zamek. Jędrzejów: Muzeum Zegarów, klasztor cystersów. Rezerwat
geologiczny „Kadzielnia”.
3 dzień: Oblęgorek: Muzeum H. Sienkiewicza. Wycieczka autokarowa na trasie: Oblęgorek – Miedziana Góra – Tumlin – Samsonów (ruiny huty) – dąb Bartek – Zagnańsk
– Kielce. Ujazd: zamek Krzyżtopór.

Polska na trzy dni...

9. Wieliczka – Kraków – Ojców
1 dzień: Wieliczka: zwiedzanie kopalni soli. Kraków: zwiedzanie Starego Miasta, Rynek i Sukiennice, Kościół Mariacki, Barbakan, Droga Królewska.
2 dzień: Kraków: Zamek Królewski na Wawelu (katedra, Dzwon Zygmunta, groby królewskie). Spektakl teatralny – opcjonalnie na życzenie grupy, opcja uzależniona od repertuaru teatralnego w danym dniu.
3 dzień: Ojców: Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego (przyrodniczo – archeologiczne) – pokaz filmu 3D, zwiedzanie ekspozycji muzeum. Ojcowski Park Narodowy:
zamek w Pieskowej Skale, Maczuga Herkulesa, Brama Krakowska, wąwóz „Ciasne Ścianki”, „Grota Łokietka”.
10. Górnicza Przygoda:
Kraków – Tarnowskie Góry – Chorzów – Zabrze – Katowice
1 dzień: Kraków: zwiedzanie Starego Miasta, Rynek i Sukiennice, Droga Królewska, Kościół Mariacki, Barbakan, Zamek Królewski na Wawelu.
2 dzień: Tarnowskie Góry: Zabytkowa Kopalnia Srebra – multimadialna lekscja historii w Muzeum Górnictwa + podziemna trasa turystyczna (wpisana na listę światoweg
dziedzictwa UNESCO) + przepływ łodziami trasą podziemną (ok. 270 m długości); dodatkowo możliwośc zobaczenia Sztolni Czarnego Pstrąga (podziemna podróż łodziami
– arcydzieło podziemnej hydrotechniki). Chorzów: Park Śląski – przejście ścieżką dendrologiczną – poznawanie ciekawych i rzadkich gatunków drzew; Muzeum Śląskie – historia i etnografia regionu śląskiego, numizmatyka, modelarstwo. Opcjonalnie - Seans
w Planetarium lub zabawa w Parku Rozrywki Legendia.
3 dzień: Zabrze: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido – trasa podziemna,
pokaz pracy ogromnych górniczych maszyn, przejazd elektryczną kolejką podwieszaną, przejście labiryntem górniczych wyrobisk. Dla młodszych uczniów proponujemy
Sztolnię„Królowa Luiza” - kompleks muzealny składający sie z części naziemnej i podziemnej, Park 12c – park rozrywkowo-edukacyjny; Park Techniki Wojskowej – sprzęt
wojskowy, czołg. Katowice: Pomnik Powstańców Śląskich, „Spodek”.

Świadczenia: noclegi, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie.
Cena nie obejmuje: transportu, biletów wstępu, usług miejscowych przewodników.
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12. Beskid Śląski - Inwałd
1dzień: Żywiec: Muzeum Browaru. Skrzyczne: najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego.
Wjazd wyciągiem krzesełkowym. Zejście do Szczyrku.
2 dzień: Wisła: Spacer po miejscowości: Pałacyk Myśliwski Habsburgów, Zameczek Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, kościół ewangelicki, skocznia narciarska Wisła-Malinka. Zwiedzanie Galerii Adama Małysza. Przejazd do źródeł Wisły na Baraniej Górze.
3 dzień: Inwałd: Wizyta w Parku Miniatur Świat Marzeń, niezwykłym miejscu, w którym
podczas podróży przez Australię, Grecję, Włochy, Polskę, Chiny, Francję, Meksyk będziemy podziwiać miniaturowe budowle charakterystyczne dla każdego z tych państw. W
ciągu zaledwie jednego dnia staniemy pod Wieżą Eiffla, na Placu św. Piotra, przy posągach Moai, pod Bramą Brandenburską, przy gondoli cumującej w kanale wodnym
otaczającym Plac św. Marka czy koło Muru Chińskiego.
13. Beskid Sądecki
1 dzień: Stary Sącz - zwiedzanie Sanktuarium św. Kingi, Ołtarz Papieski oraz Muzeum
Jana Pawła II. Wycieczka szlakiem Beskidu Sądeckiego (trasa uzależniona od wieku,
kondycji uczestników i warunków atmosferycznych).
2 dzień: Krynica Zdrój: Park Zdrojowy, Pijalnia Wód Mineralnych, Muzeum Nikifora.
Wjazd kolejką gondolową na szczyt Jaworzyny Krynickiej.
3 dzień: Piwniczna Zdrój: Zwiedzanie uzdrowiska - park ze źródełkiem Piwniczanki,
pijalnia wód mineralnych. Spływ tratwami Doliną Popradu z Piwnicznej do Rytra (10
km). Rytro - ruiny zamku.
Świadczenia: noclegi, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie.
Cena nie obejmuje: transportu, biletów wstępu, usług miejscowych przewodników.

Ceny wycieczek w dodatku cenowym lub na www.watra-travel.pl
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11. Górnicza Przygoda I Orle Gniazda:
Tarnowskie Góry – Chorzów – Zabrze – Katowice
1 dzień: Tarnowskie Góry: Zabytkowa Kopalnia Srebra – multimadialna lekscja historii w Muzeum Górnictwa + podziemna trasa turystyczna (wpisana na listę światoweg
dziedzictwa UNESCO) + przepływ łodziami trasą podziemną (ok. 270 m długości); dodatkowo możliwośc zobaczenia Sztolni Czarnego Pstrąga (podziemna podróż łodziami – arcydzieło podziemnej hydrotechniki). Chorzów: Park Śląski – przejście ścieżką
dendrologiczną – poznawanie ciekawych I rzadkich gatunków drzew; Muzeum Śląskie
– historia I etnografia regionu śląskiego, numizmatyka, modelarstwo. Opcjonalnie - Seans w Planetarium.
2 dzień: Zabrze: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido – trasa podziemna,
pokaz pracy ogromnych górniczych maszyn, przejazd elektryczną kolejką podwieszaną, przejście labiryntem górniczych wyrobisk. Dla młodszych uczniów proponujemy
Sztolnię„Królowa Luiza” - kompleks muzealny składający sie z części naziemnej I podziemnej, Park 12c – park rozrywkowo-edukacyjny; Park Techniki Wojskowej – sprzęt
wojskowy, czołg.
3 dzień: Pustynia Błędowska – tzw. Polska Sahara. Skały Kroczyckie – spacer po Rezerwacie Góra Zborow, możliwość wejścia do jaskini (konieczne latarki). Ogrodzieniec
– ruiny zamku.

Wycieczki trzydniowe po Polsce
14. Pieniny I
1 dzień: Szczawnica: zwiedzanie miasta, degustacja wód mineralnych. Wjazd kolejką
linową na Palenicę. Jaworki: spacer Wąwozem Homole.
2 dzień: Krościenko: zwiedzanie miasteczka oraz Muzeum Pienińskiego Parku Narodowego. Wejście na Trzy Korony oraz do ruin zamku pienińskiego.
3 dzień: Niedzica: Zwiedzanie zamku Dunajec, spacer na zaporę. Rejs statkiem po
Jeziorze Czorsztyńskim do Czorsztyna. Czorsztyn: Zwiedzanie ruin zamku.

Polska na trzy dni...

15. Pieniny Ii
1 dzień: Dębno Podhalańskie: krótka wizyta w jednym z najstarszych kościołów
drewnianych w Polsce (zabytek klasy zerowej). Niedzica: zwiedzanie zamku - średniowieczna warownia, zamek stanowił węgierską strażnicę na granicy z Polską. Zamek był
plenerem m.in. seriali telewizyjnych „Janosik” oraz „Wakacje z duchami”. Przejście na zaporę wodną (wysokość 56 m).
2 dzień: Czorsztyn: wyjście na szlak niebieski: Czorsztyn pawilon wejściowy PPN - bacówka na polanie Majerz - Trzy Kopce (1godz.) - przeł. Szopka (1 1/2 godz. ) - Trzy Korony - polana Kosarzyska (2 1/2 godz.) - Zamek Pieniński - Bajków Gronik (3 1/4 godz.)
- polana Burzana (3 3/4 godz.) - Czertezik (4 godz.) - przeł. Sosnów (4 1/4 godz.) - Sokolica - przewóz promem - pawilon wejściowy PPN - Szczawnica przystań flisacka (5 1/2
godz.). Czas wolny.
3 dzień: Jaworki: spacer z przewodnikiem wąwozem Homole, który uważany jest za
największą atrakcję Małych Pienin, odpoczynek przy bacówce z pięknymi widokami na
pasmo Radziejowej. Szczawnica: wjazd wyciągiem krzesełkowym na Palenicę (722 m
n.p.m.). Zjazd do Szczawnicy, spacer po uzdrowisku.
16. Tatry
1 dzień: Zakopane: piesze wejście na Gubałówkę, przejście na Butorowy Wierch, zjazd
z Butorowego Wierchu, Zakopane (Stary Cmentarz na Pęksowym Brzyzku, kościół św.
Klemensa, Krupówki, zespół skoczni narciarskich, kościół p.w. M.B.F. na Krzeptówkach.
2 dzień: Piesza wycieczka na trasie: Palenica Białczańska - Wodogrzmoty Mickiewicza
- Żleb Żandarmerii - Morskie Oko - Polana Palenica.
3 dzień: Wycieczka piesza do Doliny Kościeliskiej.
17. Bieszczady
1 dzień: Łańcut - zwiedzanie pałacu, stajni i wozowni. Solina: Rejs po Jeziorze Solińskim.
2 dzień - Przejazd Pętlą Bieszczadzką. Wejście szlakiem na Połoninę Wetlińską lub
Caryńską.
3 dzień – Solina: zwiedzanie zapory nad Jeziorem Solińskim. Sanok- zwiedzanie
skansenu Muzeum Budownictwa Ludowego (największa liczba zgromadzonych
obiektów etnograficznych w Polsce).

Świadczenia: noclegi, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie.
Cena nie obejmuje: transportu, biletów wstępu, usług miejscowych przewodników.
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Wycieczki trzydniowe po Polsce
18. Zamki i Pałace Podkarpacia
1 dzień: Sandomierz: zwiedzanie miasta, Zamku Królewskiego i podziemnej trasy turystycznej z przewodnikiem. Baranów Sandomierski: zwiedzanie Zamku tzw. „Małego
Wawelu”.
2 dzień: Łańcut: Zwiedzanie wnętrz zamku Lubomirskich i Potockich. Krasiczyn: zwiedzanie z przewodnikiem renesansowego zespołu zamkowo - pałacowego.
3 dzień: Odrzykoń: zwiedzanie ruin gotyckiego zamku oraz wystawy średniowiecznych narzędzi. Rzeszów: zwiedzanie miasta i bastionowego zamku magnackiego.

20. Góry Stołowe
1 dzień: Kudowa Zdrój: spacer po uzdrowisku, park zdrojowy, pijalnia wód mineralnych, Kaplica Czaszek w Czermnej.
2 dzień: Rezerwat Przyrody „Błędne Skały” - niepowtarzalnego labiryntu skalnego.
To polskie „Skalne Miasto” położone na wysokości 852 m n.p.m. Następnie wycieczka
na Szczeliniec Wielki - najwyższy i najatrakcyjniejszy szczyt Gór Stołowych. Kudowa
Zdrój – popołudniowy spacer po uzdrowisku.
3 dzień: Kłodzko: Zwiedzanie twierdzy i labiryntów - unikalnego zabytku architektury
militarnej oraz Starego Miasta.

Świadczenia: noclegi, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie.
Cena nie obejmuje: transportu, biletów wstępu, usług miejscowych przewodników.
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19. Wrocław i Zamek Książ  
1 dzień: Wrocław: wizyta w Afrykarium - unikatowy na skalę światową kompleks
przedstawiający różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym Afryki (m.in.
rafę koralową Morza Czerwonego, hipopotamy, ryby słodkowodne jezior Malawi i Tanganiki). Spacer po Parku Stulecia - Hala Stulecia, Park Fontann i Ogród Japoński.
2 dzień: Zamek Książ: największej twierdzy na Dolnym Śląsku, zwiedzanie Zamku z
przewodnikiem, przejście trasą: „Od Piastów do Tajemnic II Wojny Światowej” + podziemia + Palmiarnia. Wrocław: wieczorny spacer po Starym Mieście.
3 dzień: Wrocław z przewodnikiem, w programie: przejście szlakiem wrocławskich krasnali, Ostrów Tumski z gotycką katedrą św. Jana Chrzciciela i Ostrów Piaskowy, Ossolineum, Uniwersytet Wrocławski, gotyckie więzienie miejskie, Stare Jatki, rynek z gotycko-renesansowym ratuszem. Wizyta w Hydropolis - jedyne w Polsce interaktywne
centrum wiedzy o wodzie.

Wycieczki po Europie...

Wycieczki zagraniczne
POZNAŃ - POCZDAM - BERLIN (3 dni)
1 dzień - wyjazd w godzinach porannych. Przejazd w kierunku Poznania.
Zwiedzanie POZNANIA: Gotycka Katedra na Ostrowie Tumskim, Stary Rynek z
Ratuszem - perłą architektury renesansowej, gdzie w samo południe na wieży
pojawiają się poznańskie koziołki, fara i
pobliskie budynki dawnego kolegium
jezuickiego, ostatni zamek monarszy
wybudowany w Europie - Zamek Cesarski. Przejazd na obiadokolację i nocleg
do hotelu w okolicach Świecka.
2 dzień - po śniadaniu przekroczenie
granicy polsko-niemieckiej w Świecku,
przejazd do POCZDAMU, zwiedzanie
zespołu pałacowo-parkowego Sanssoucci, letniej rezydencji Fryderyka Wielkiego wzniesionej w stylu rokoko oraz
pałacu Cecilienhof, gdzie odbywała się
w 1945 roku Konferencja Poczdamska;
przejazd do BERLINA: Wieża TV, Plac
Aleksandra, Fontanna Neptuna, Marienkirche, Czerwony Ratusz, Nikolaiviertel
- dzielnica św. Mikołaja, rekonstrukcja miejskiej starówki w przedziwnym
połączeniu betonowych bloków i średniowiecznych elementów, dzielnica

nazywana „Socjalistycznym Disneylandem”,
Schlossplatz, Katedra Berlińska (z zewnątrz),
spacer słynną aleją Unter den Linden: Nowy
Odwach - dziś pomnik ku czci ofiar wojny i
tyranii, Opera, Narodowa, Uniwersytet Humboldta, Gendarmenmarkt - uznawany za najpiękniejszy plac Berlina, mur berliński, Checkpoint Charlie - w okresie zimnej wojny jedno
z najbardziej znanych przejść granicznych
między NRD a Berlinem Zachodnim. Powrót
na obiadokolację i nocleg do Polski.
3 dzień - po śniadaniu przejazd do Berlina:
kontynuacja zwiedzanie BERLINA: Brama
Brandenburska, Pomnik Holokaustu, Kolumna Zwycięstwa, Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma - malownicza ruina pośrodku placu
pozostawiona po II wojnie światowej ku przestrodze, czas wolny przy Placu Poczdamskim,
wejście na Kopułę Reichstagu, spacer po
Kurfurstendamm - centralnej promenadzie
handlowej, powstałej pod koniec XIX wieku,
dziś - eleganckiej ulicy Berlina Zachodniego
pałac w Charlottenburgu. W godzinach popołudniowych wyjazd z Berlina w drogę powrotną. Powrót w godzinach nocnych.

PRAGA - WIEDEŃ (4 dni)
1 dzień - wyjazd w godz. rannych. Przyjazd do PRAGI w godz. południowych. Spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie miasta: Wzgórze Hradczańskie: Klasztor na Strahowie,
Loretę - kompleks barokowych budynków sakralnych z domkiem loretańskim, Zamek
Praski uznawany za największy zamek na świecie pod względem powierzchni. Na jego
terenie zobaczymy Katedrę św. Wita, Wacława i Wojciecha. W katedrze pochowanych
jest wielu władców Czech. Następnie spacer Złotą Uliczką, której nazwa upamiętnia jej
dawnych mieszkańców - złotników do Wieży Daliborka. W jednej z nich na pocz. XX w.
mieszkał i tworzył Franz Kafka. Zwiedzimy Pałac i Ogród Wallensteina, Małą Stranę z kościołem św. Mikołaja, dzielnicę bogatych kupców niemieckich z pięknymi barokowymi
pałacami i kamienicami. Następnie przejdziemy Mostem Karola, jedną z największych
atrakcji Pragi. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
Świadczenia: noclegi, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie.
Cena nie obejmuje: transportu, biletów wstępu, usług miejscowych przewodników.
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2 dzień - po śniadaniu kontynuacja zwiedzania PRAGI z przewodnikiem. Spacer po
Placu Wacława, którego historia ściśle związana jest z burzliwą historią XX w. Na terenie
Placu znajduje się budynek Muzeum Narodowego oraz pomnik Karola IV - inicjatora
budowy Placu. Następnie wejdziemy na
piękny Rynek na Starym Mieście, który od
wieków przyciąga turystów spragnionych
zwiedzania wspaniałych zabytków. Na Rynku znajduje się m. in. pomnik Jana Husa, reformatora, którego działalność doprowadziła do spalenia na stosie oraz piękny Ratusz,
na szczycie którego góruje jeden z najsłynniejszych średniowiecznych zegarów astronomicznych na świecie. W dzielnicy Jozefov
zobaczymy piękne, zabytkowe kamienice.
Przejazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień - po śniadaniu przejazd do WIEDNIA. Zwiedzanie Wiednia z przewodnikiem
rozpoczniemy od Starego Miasta, gdzie przy
słynnej Ringstrasse zobaczymy wspaniałą
Wiedeńską Operę. Następnie zwiedzimy
perełkę Wiednia - pałac Hofburg. Ta wspaniała, barokowo-klasycystyczna budowla
od XIII do 1918 r. pełniła funkcję zimowej
rezydencji władców Austrii. Przejdziemy
obok neogotyckiego ratusza, który wygląda niczym pałac. Następnie przejdziemy
pod monumentalną, powstałą na początku
XIV w. Katedrę św. Szczepana, która stała się
symbolem i wizytówką miasta. Wejdziemy
również na Plac Graben, który otoczony jest
z każdej strony budynkami o regularnym

kształcie, a na Placu stoi przepiękna
barokowa kolumna morowa przedstawiająca Trójcę Świętą. Wyjedziemy na
wzgórze Kahlenberg, z którego rozciąga się przepiękna panorama miasta. Z
tego miejsca w 1683 r. Król Polski Jan
III Sobieski dowodził zwycięską bitwą
o Wiedeń z Turkami, tzw. Odsiecz Wiedeńską. Przejazd do hotelu w ok. Wiednia, obiadokolacja i nocleg.
4 dzień - po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd na dalsze zwiedzanie WIEDNIA. Zwiedzimy letnią rezydencję cesarską - Pałac Schönbrunn.
Zwiedzimy reprezentacyjne sale cesarskie, w którym czas spędzała Maria
Teresa czy Franciszek Józef. Następnie
spacer po wspaniałych ogrodach różanych w stylu francuskim, gdzie założona została jedna z największych w
Europie Palmiarnia, zobaczymy również przepiękną Fontannę Neptuna, za
którą znajduje się urokliwe wzgórze z
monumentalną glorietą - kolumnową
budowlą z XVIII w. Ostatnim punktem
będzie unikatowy Dom Hundertwassera. Wyjazd z Wiednia w kierunku Polski
ok. godz. 14.00. Przyjazd w godzinach
nocnych.

Świadczenia: noclegi, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie.
Cena nie obejmuje: transportu, biletów wstępu, usług miejscowych przewodników.
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Wycieczki zagraniczne
PRAGA - KUTNA HORA (4 dni)
1 dzień - wyjazd w godzinach porannych.
Przejazd przez Polskę w kierunku Czech.
Przyjazd do hotelu w Pradze w godzinach
wieczornych. Zakwaterowanie w hotelu.
Obiadokolacja w restauracji hotelowej.
Czas na odpoczynek. Nocleg.
2 dzień - po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie PRAGI. Spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie Pragi (6 godzin): m.in.:
Klasztor na Strahovie, Loreta (z zewnątrz),
Praski Hrad i Hradczany z katedrą św.
Wita, Starym Pałacem Królewskim, Bazyliką św. Jerzego, Złotą Uliczką i Wieżą
Daliborka; Złota Uliczka, Pałac i Ogrody
Wallensteinów - siedziba jednego z największych czeskich rodów, Mała Strana
- część starego miasta położona na zboczach zamkowego wzgórza, Katedra św.
Mikołaja, Most Karola - najbardziej znana
budowla Pragi. Czas wolny i spacer po
Pradze. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień - po śniadaniu przejazd na dalsze
zwiedzanie PRAGI z przewodnikiem (6
godzin): Plac Wacława z Muzeum Narodowym i Pomnikiem św. Wacława, ulica

Na Prikope z Domem Miejskim, Brama
Prochowa, Uniwersytet Karola, Stare Miasto - Rynek Staromiejski z gotycką wieżą
ratuszową z zegarem kurantowym (Orłoj), Pomnik Jana Husa, Kościół Tyński,
Targ Owocowy z Uniwersytetem Karola
(Karolinum), plac Betlejemski z kaplicą,
Klementinum. Przejście na Josefov. Zwiedzanie pozostałości Dzielnicy Żydowskiej:
synagogi Pinkasa, Staronowa, Wysoka,
Klausowa, Ratusz Józefowa, cmentarz żydowski (z zewnątrz). Czas wolny, zakupy.
Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
4 dzień - po śniadaniu wyjazd z Pragi.
Przejazd do KUTNEJ HORY (wpisanej na
listę UNESCO) – średniowiecznego miasteczka znanego z kopalni srebra i jednego z najpiękniejszych kościołów gotyckich w Czechach. Spacer po mieście:
Starówka i kościół św. Barbary. Przejazd
w drogę powrotną do Polski. Przyjazd w
godz. godzinach wieczornych.

LWÓW (3 dni)
1 dzień - wyjazd w godzinach porannych. Przejazd w kierunku przejścia granicznego, przekroczenie granicy. Przejazd do LWOWA. Spotkanie z przewodnikiem, spacer
po Starym Mieście: Wały Gubernatorskie, Baszta Prochowa, Arsenał Miejski, ul. Ruska,
Plac Mariacki, pomnik Adama Mickiewicza, pałac Potockich, Poczta Główna, kamienice kupieckie, Kasyno Szlacheckie. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja.
Nocleg.
2 dzień - po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie LWOWA: Park Kilińskiego (Stryjski), cerkiew św. Onufrego, klasztor Benedyktynek, kamieniczki w Rynku
i budynek Ratusza, kamienica „Królewska”, Apteka - Muzeum, kościół dominikanów,
cerkiew Wołoska, katedra łacińska, kaplica Boimów. Spacer dzielnicą ormiańską, dom
Cztery Pory Roku, zwiedzanie katedry ormiańskiej. Przejazd panoramiczny po Lwowie:
ul. Gródecka, więzienie „Brygidki”, kościół św. Anny, Uniwersytet Jana Kazimierza (d.
Świadczenia: noclegi, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie.
Cena nie obejmuje: transportu, biletów wstępu, usług miejscowych przewodników.
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Wycieczki zagraniczne

EGER - BUDAPESZT - ZAKOLE DUNAJU (4 dni)
1 dzień - wyjazd w godz. rannych. Przejazd przez Polskę i Słowację na Węgry. Przyjazd
do EGERU. Zwiedzanie miasta, min.: Bazylika, Zamek Królewski Egri Var, Minaret, Pałac
Biskupa, Dolina Pięknej Pani. Czas wolny. Przejazd w kierunku Budapesztu. Przyjazd do
hotelu w Budapeszcie, zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg.
2 dzień - po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie BUDAPESZTU: Wzgórze Zamkowe, Baszta Rybacka, Kościół Macieja, Brama Wiedeńska, Zamek Królewski,
Cytadela - panorama Budapesztu. Czas wolny, spacer i zakupy w hali Targowej. Dalsze
zwiedzanie Budapesztu: Parlament, Węgierska Akademia Nauk, kościół św. Stefana.
Park Vorasliget - Galeria Narodowa i Muzeum Historii Budapesztu przy Placu Bohaterów.
Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień - po śniadaniu przejazd do miejscowości SZENTENDRE - spacer po centrum
oraz zwiedzanie Muzeum Marcepanu. Przejazd do miejscowości VISEHRAD - historycznego miasteczka, które było w średniowieczu stolicą Węgier. Zobaczymy tam ruiny
królewskiego pałacu i cytadelę. Następnie przejazd do ESZTERGOMU z największą na
Węgrzech Bazyliką ze skarbcem. Powrót do Budapesztu. Obiadokolacja. Przejazd do hotelu, nocleg.
4 dzień - po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Godzinny rejs po Dunaju. Czas wolny.
W godz. popołudniowych wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd w późnych godzinach
wieczornych.
Świadczenia: noclegi, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie.
Cena nie obejmuje: transportu, biletów wstępu, usług miejscowych przewodników.
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Sejm Galicyjski). Przejazd do hotelu. Ok.
godz. 18.00 wejście do budynku Opery
Lwowskiej, zwiedzanie. Udział w spektaklu (zgodnie z repertuarem). Powrót do
hotelu, obiadokolacja, nocleg
3 dzień - po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu. Przejazd panoramiczny po LWOWIE: katedra greckokatolicka św. Jura,
kościół św. Elżbiety, budynek dworca
kolejowego, gmach Politechniki Lwowskiej, pałac Sapiehów, budynek Ossolineum. Przejazd na Łyczaków - zwiedzanie
Cmentarza Łyczakowskiego i Cmentarza
Obrońców Lwowa (Orląt Lwowskich).
Przejazd na Wysoki Zamek - panorama
miasta z Kopca Unii Lubelskiej. Wyjazd w
drogę powrotną do kraju ok. godz. 15.00,
przekroczenie granicy, powrót w godzinach nocnych.

Wycieczki zagraniczne

Wycieczki po Europie...

RUMUNIA (6 dni)
1 dzień - wyjazd w godzinach porannych.
Przejazd przez Polskę, Słowację i Węgry.
Przyjazd do DEBRECZYNA. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień - po śniadaniu przejazd do CLUJ
NAPOCA - jednej ze stolic Transylwanii
(Siedmiogrodu): m. in. Kościół św. Marcina,
Dom Korwina, katedra prawosławna, mury
obronne z basztą. Wyjazd w kierunku SIGHISOARY - zwiedzanie m. in. Stare Miasto, Wieża Zegarowa, Dom Draculi, Kościół
Dominikanów, katedra, Dom Wenecki.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja
i nocleg.
3 dzień - po śniadaniu przejazd do PREJMER - miejsca, w którym znajduje się jeden
z największych w południowo-wschodniej
Europie kościół warowny, otoczony murami 40-metrowej wysokości i 10-metrowej
grubości. Przejazd do BRASOVA - zwiedzanie średniowiecznych murów miejskich z
Basztą Tkaczy, Czarny Kościół, rynek, czarna i biała wieża, dzielnica Schei. Obiadokolacja i nocleg w Brasovie.

4 dzień - po śniadaniu wizyta w BRAN,
gdzie mieści się zamek uważany kiedyś za
siedzibę Draculi. Przejazd do SIBIU (jedno
z najstarszych miast Rumunii) - zwiedzanie: Starego Miasta z pięknymi gotyckimi
i renesansowymi kamieniczkami, kościół
ewangelicki z przełomu XIV i XV wieku,
dom kapituły z XIV w., most Kłamców,
przejście do tzw. dolnego miasta - spacer
wąskimi, krętymi uliczkami z podcieniami
i arkadami, kamiennymi schodami, obejrzenie XV-wiecznego gotyckiego ratusza z
galerią i wieżyczką z dzwonem skazańców,
barkowego pałacu „Pod Kariatydami” i monumentalnej katedry prawosławnej wzniesionej na wzór Hagia Sophia w Konstantynopolu. Przejazd do ALBA JULIA (jedna ze
stolic Siedmiogrodu) - znanej z doskonałych win, zwiedzanie potężnej Cytadeli,
cerkwi katedralnej św. Trójcy oraz Katedry,
gdzie pochowany jest książę Jan Hunyady.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
5 dzień - po śniadaniu przejazd do SATU
MARE. Spacer po Placu Wolności z secesyjnym hotelem Dacia, katedrą św. Piotra i
Pawła, Teatrem Północnym i Wieżą Strażacką; Kościół ewangelicki, cerkiew, synagoga
a także kontrastujący z zabudową rynku
jeden z najwyższych budynków w Rumunii - Pałac Administracyjny. Najwyższa wieża ma 97 metrów wysokości. Trzy niższe
wieże symbolizują trzy narodowości Satu
Mare: Rumunów, Węgrów i Niemców. Przekroczenie granicy rumuńsko - węgierskiej.
Przyjazd do SAROSPATAK. Zakwaterowanie w hotelu, spacer do zamku Rakoczych i
kościoła św. Elżbiety, w którym znajdują się
relikwie świętej. Obiadokolacja. Nocleg.
6 dzień - po śniadaniu, w godz. przedpołudniowych, wyjazd w kierunku Polski. Przyjazd w godz. wieczornych.

Świadczenia: noclegi, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie.
Cena nie obejmuje: transportu, biletów wstępu, usług miejscowych przewodników.
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WŁOCHY (8 dni)
1 dzień - wyjazd w godz. rannych. Przejazd przez Polskę, Czechy i Austrię.
2 dzień - kontynuacja przejazdu przez
Austrię i Włochy. Przyjazd do hotelu w
okolicach Rzymu w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie. Odpoczynek, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień - po śniadaniu przejazd do przejazd do RZYMU, spacer po Wiecznym
Mieście połączony ze zwiedzaniem najważniejszych zabytków; np.: Koloseum,
przejście od Łuku Triumfalnego Konstantyna do Łuku Septymiusza Sewera
poprzez Via Sacra i Forum Romanum,
spacer na Kapitol, wizyta przy najsłynniejszej fontannie Rzymu - Fontana di
Trevi, spacer do Schodów Hiszpańskich,
obok których znajduje się dawna siedziba rodu Sobieskich oraz osobliwa
Fontana della Baracela, zwiedzanie
Panteonu - jednej z najważniejszych
budowli Starożytnego Rzymu, przejście
na Piazza Navona z Fontana dei Quattro
Fiume i kościołem Św. Agnieszki, spacer
do Ponte Sant’ Angelo i Castel Sant’ Angelo. Przejazd do hotelu, obiadokolacja,
nocleg.
4 dzień - po śniadaniu przejazd do
MONTE CASSINO. Zwiedzanie Opactwa
Benedyktynów oraz wizyta na Polskim
Cmentarzu Wojennym. Przejazd do WATYKANU i zwiedzanie: Plac i Bazylika św.
Piotra z grobem Apostoła i Pietą Michała
Anioła, grób św. Jana Pawła II, chwila zadumy. Przejazd do hotelu, odpoczynek.
Obiadokolacja, nocleg.

5 dzień - po śniadaniu wyjazd do ASYŻU - zwiedzanie: Bazyliki Św. Franciszka i
Św. Klary, ogród różany. Przejazd do hotelu w okolice Rimini na obiadokolację i
nocleg.
6 dzień - po śniadaniu odpoczynek, zakupy, kąpiel i plażowanie. W godz. popołudniowych przejazd do SAN MARINO
- zwiedzanie najstarszej republiki europejskiej. Spacer trasą turystyczną, możliwość zakupów. Powrót do hotelu, czas
wolny. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień - po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do WENECJI. Rejs
vaporetto poprzez kanały weneckie do
Placu Św. Marka, przejście do Mostu
Westchnień, Pałacu Dożów, spacer obok
Campanile di San Marco i Prokuratorii,
wejście do Bazyliki Św. Marka, przejście
najsłynniejszym weneckim mostem Ponte Rialto, spacer niezwykłymi uliczkami i zaułkami jednego z najbardziej
romantycznych miast na świecie. W godzinach wieczornych wyjazd z Wenecji i
przejazd przez Austrię i Czechy.
8 dzień - przejazd przez Polskę. Przyjazd
w godz. wieczornych.

Świadczenia: noclegi, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie.
Cena nie obejmuje: transportu, biletów wstępu, usług miejscowych przewodników.
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Zagraniczne Zielone Szkoły
GRECJA
Riwiera Olimpijska (8 dni)
1 dzień – wyjazd w godzinach porannych. Przejazd przez Polskę, Czechy,
Słowację, Węgry w kierunku Grecji z
krótkimi postojami na posiłki płatne we
własnym zakresie.
2 dzień - przejazd przez Serbię i Macedonię do Grecji. Przyjazd do PARALII/
OLIMPIC BEACH na Riwierze Olimpijskiej
w godzinach południowych. Zakwaterowanie w pensjonacie/hotelu, odpoczynek po podróży. Spacer po okolicy, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień - po śniadaniu całodzienny wypoczynek na Riwierze Olimpijskiej, kąpiel, plażowanie, zajęcia dydaktyczne,
obiadokolacja, nocleg.
4 dzień - po śniadaniu całodzienna wycieczka na METEORY - masyw skał z piaskowca w środkowej Grecji na północnozachodnim krańcu równiny tesalskiej w
okolicy miasta Kalambaka. Skały osiągają wysokość do 540 m n.p.m. Zwiedzanie
średniowiecznych klasztorów „zawieszonych w chmurach”, wizyta w wytwórni
ikon. W drodze powrotnej przejazd Doliną Tembi - 12-kilometrowej długości wąwóz wciśnięty między urwiska masywu
Olimp od północy i stoki gór Ossa od południa. Wysokie brzegi doliny porastają
stare platany i bujna roślinność. Zwiedzimy wykuty w skale doskonale wkomponowany w masyw górski kościółek Agia
Paraskievii oraz źródełko Afrodyty. Powrót w godzinach wieczornych, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień - po śniadaniu całodzienny wypoczynek na Riwierze Olimpijskiej, kąpiel, plażowanie, zajęcia dydaktyczne,
obiadokolacja. Możliwość wyjścia do

dyskoteki. Nocleg.
6 dzień - po śniadaniu wycieczka na
OLIMP - uważany za siedzibę Zeusa i
dwunastu bogów starożytnej Grecji.
Przejazd do miasteczka górskiego LITOCHORO położonego u podnóża Olimpu,
spacer wąwozem rzeki Enipeas do wodospadów zwanych Wannami Afrodyty.
Przejazd krętą drogą na wysokość ok.
1000 m n.p.m., wizyta w schronisku Stavros, skąd rozpościerają się zachwycające widoki na często ośnieżony, masyw
Olimpu oraz pobliskie wybrzeże. Powrót
do Olimpic Beach w godzinach południowych, odpoczynek, obiadokolacja,
nocleg.
7 dzień - po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu. W godz. południowych wyjazd
z Olimpic Beach. Przejazd przez Grecję i
Macedonię.
8 dzień - dalsza podróż przez Serbię,
Węgry i Słowację do Polski. Przyjazd w
godz. wieczornych.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
realizację zajęć dydaktycznych prowadzonych
przez nauczycieli. Nie ingerujemy w zawartość
merytoryczną realizowanego w trakcie wyjazdu
programu nauczania.

Świadczenia: noclegi, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie.
Cena nie obejmuje: transportu, biletów wstępu, usług miejscowych przewodników.
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4 dzień - po śniadaniu odpoczynek, zajęcia dydaktyczne, kąpiel i plażowanie, zajęcia sportowe. Obiadokolacja i nocleg.
5 dzień - po śniadaniu wyjazd do DUBROWNIKA. Zwiedzanie miasta - Studnia
Onfrio, Pałac Rektorów, Klasztor Franciszkanów, Klasztor Dominikanów, Katedra,
Baszta, Twierdza oraz kilkukilometrowe
mury miejskie, z których roztacza się
wspaniała panorama zarówno na miasto
jak i na Adriatyk. Powrót w godzinach
popołudniowych. Odpoczynek, obiadokolacja i nocleg.
6 dzień - po śniadaniu przejazd do MEDUGORJE miasteczka w Bośni i Hercegowinie, miejsca objawień Matki Bożej - Królowej Pokoju, która w 1981 roku ukazała
się sześciorgu dzieciom. Przejazd do MOSTARU - miasteczka w Bośni i Hercegowinie, Głównym zabytkiem miasta jest XVIwieczny kamienny Stary Most. Spacer po
starej części miasta. Powrót do hotelu
w godzinach wieczornych. Obiadokolacja i nocleg.

7 dzień - po śniadaniu kąpiel i plażowanie,
zajęcia sportowe, możliwość organizacji
rejsu statkiem. Obiadokolacja i nocleg.
8 dzień - po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu. W godzinach południowych
wyjazd z Neum w kierunku Polski. Nocny
przejazd przez Węgry, Słowację i Czechy.
9 dzień - przejazd przez Polskę. Przyjazd
w godz. wieczornych

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację zajęć dydaktycznych prowadzonych przez
nauczycieli. Nie ingerujemy w zawartość merytoryczną realizowanego w trakcie wyjazdu programu nauczania.
Świadczenia: noclegi, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie.
Cena nie obejmuje: transportu, biletów wstępu, usług miejscowych przewodników.
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CHORWACJA Wzdłuż Wybrzeża Adriatyku (9 dni)
1 dzień - wyjazd w godzinach rannych. Przejazd w kierunku Chorwacji przez Czechy,
Słowację i Węgry z krótkimi postojami.
2 dzień - przyjazd do Chorwacji, zwiedzanie PARKU NARODOWEGO - PLITVICKIE JEZIORA, gdzie 16 tarasowo położonych i połączonych ze sobą jezior tworzy przepiękne wodospady, obszar ten zaliczany jest do światowego dziedzictwa kulturowego i
chroniony przez UNESCO. Wieczorem przyjazd na obiadokolację i nocleg na wybrzeże
Dalmacji w okolice Trogiru.
3 dzień - po śniadaniu przejazd do TROGIRU - zwiedzanie miasteczka: starówki, Katedry Św. Lowry, Weneckich Twierdz, spacer nadmorską promenadą. Przejazd do SPLITU
- najbardziej znanego miasta wybrzeża. Zwiedzanie starego miasta, Pałacu Dioklecjana - jest to jeden z najpiękniejszych obiektów obronnych rzymskiej architektury (III-IV
w.), mury obronne ze słynnymi bramami. Przejazd do Bośni i Hercegowiny. Zakwaterowanie w hotelu w Neum. Obiadokolacja i nocleg.
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BUŁGARIA – RUMUNIA (9 dni)
1 dzień - w godz. porannych wyjazd z Polski, przejazd przez Słowację, Węgry i Serbię.
2 dzień - przyjazd do Bułgarii do SŁONECZNEGO BRZEGU, zakwaterowanie w hotelu,
obiadokolacja i nocleg.
3 dzień - po śniadaniu wypoczynek nad morzem, wieczorem wyjazd do NESEBERU,
miasta od 1983 roku wpisanego na listę UNESCO, unikatowe cerkiewki, starożytne
mury obronne, ciekawa architektura, plątanina wąskich, brukowanych uliczek, nastrojowe kafejki nad brzegiem morza tworzą niepowtarzalną atmosferę miasteczka,
powrót na obiadokolację i nocleg.
4 dzień - po śniadaniu wycieczka do SOZOPOLA - malowniczego miasteczka położonego niedaleko Burgas, słynącego z pięknej starówki oraz ciekawej zabudowy,
przejazd nad rzekę Ropotamo - ujściowy odcinek rzeki stanowi rezerwat i objęty jest
ochroną ze względu na zróżnicowaną florę i faunę, możliwość rejsu statkiem, powrót
na obiadokolację i nocleg.
5 dzień - po śniadaniu wypoczynek nad
morzem, dla chętnych wyjście do Aquaparku, powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
6 dzień - po śniadaniu wypoczynek nad
morzem, następnie wycieczka do BURGAS - jednego z największych bułgarskich miast, zwiedzanie cerkwi Cyryla i
Metodego, cerkwi ormiańskiej, spacer
ulicą Aleksandrowską (główny deptak),
Park Nadmorski z promenadą. Powrót
na obiadokolację i nocleg do hotelu.
7 dzień - wykwaterowanie z hotelu i we
wczesnych godz. porannych wyjazd ze
Słonecznego Brzegu. Śniadanie w trakcie przejazdu. Przyjazd do Rumunii do
miasteczka BRAN, zwiedzanie Białego
Zamku zwanego również zamkiem Drakuli, następnie przejazd do miejscowości RASNOV, gdzie zobaczymy zamek na
skalnym wzgórzu. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w okolicach Sighisoary.

8 dzień - po śniadaniu + pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną, zwiedzanie SIGHISOARY: Wieża Zegarowa,
Kościół na Wzgórzu, Kościół Klasztorny,
Dom Drakuli, Dom rodzinny Hermana
Obertha, Mury i Baszty Obronne. Przejazd
na zwiedzanie największego w Siedmiogrodzie kościoła obronnego w BIERTAN
wpisanego na listę UNESCO, alternatywnie w tym dniu zamiast Sighisoary i Biertanu zwiedzanie SYBINA i zamku w Hunedoarze. Dalsza podróż do Polski przez
Węgry i Słowację.
9 dzień - powrót do Polski w godz. popołudniowych.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
realizację zajęć dydaktycznych prowadzonych
przez nauczycieli. Nie ingerujemy w zawartość
merytoryczną realizowanego w trakcie wyjazdu programu nauczania.
Świadczenia: noclegi, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie.
Cena nie obejmuje: transportu, biletów wstępu, usług miejscowych przewodników.
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Biuro Podróży WATRA TRAVEL
20-016 Lublin ul. Narutowicza 30
tel. 81 743 76 56 tel. kom. 726 06 56 66
e-mail: biuro@watra-travel.pl
www.watra-travel.pl
Serdecznie zapraszamy również na inne imprezy turystyczne
organizowane przez nasze Biuro:
- kolonie i obozy młodzieżowe
- zimowiska narciarskie, snowboardowe i rekreacyjne
- wczasy rodzinne w kraju i za granicą
- wczasy lecznicze i rehabilitacyjne
- wczasy dla Seniorów
- wycieczki objazdowe - Polska, Europa i Świat
- pielgrzymki
- imprezy integracyjne dla szkół i zakładów pracy

