Propozycje dla dzieci
i młodzieży

Wycieczki jednodniowe
Zielone Szkoły
Spływy kajakowe
Wyjazdy integracyjne

Okolice Tomaszowa
Mazowieckiego i Spały

Szanowni Państwo,
zapraszamy w okolice Tomaszowa Mazowieckiego i Spały
(ok. 120 km od Warszawy). Bliska Warszawie lokalizacja,
wiele obiektów o wartości historycznej, obcowanie z
przyrodą a także świetne zaplecze sportowo-rekreacyjne
ośrodków to tylko niektóre z zalet, jakie oferuje ten
niezwykle ciekawy region.
Wycieczki i zielone szkoły,
które organizujemy, mogą
mieć charakter:
- turystyczny,
- edukacyjny,
- integracyjny,
- sportowy.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie
bezpiecznego
oraz
atrakcyjnego
wypoczynku
powierzonym nam dzieciom i młodzieży. Duży nacisk
kładziemy
na dobór fachowej, kompetentnej i
sympatycznej kadry. Współpracujemy ze sprawdzonymi
obiektami noclegowymi, przewoźnikami autokarowymi
i odpowiedzialnymi kierowcami.

Programy wycieczek przygotowujemy tak, aby były
atrakcyjne zarówno dla dzieci jak i kadry
pedagogicznej, dopasowując je do wieku i oczekiwań
uczestników.

Organizujemy wyjazdy dla
grup dzieci i młodzieży
zarówno na terenie Polski
jak i poza granicami naszego
kraju.

NASZE IMPREZY PLANUJEMY POD KĄTEM:
- przyrodniczym (m. in. zapora i Zalew Sulejowski,
rezerwat „Niebieskie Źródła”, wyrobiska kopalni piasku Biała Góra, Groty w Nagórzycach,
Park Mikrokosmos, wspaniałe lasy),
- historycznym (romański kościół w Inowłodzu, odrestaurowany zamek Kazimierza
Wielkiego, pomnik bitwy pod Grunwaldem w Wolborzu, wydarzenia z okresu II wojny
światowej: wojna obronna 1939, Szlakiem Henryka „Hubala” Dobrzańskiego, bunkry
niemieckie w Konewce, polski ruch oporu…),
- sportowo-integracyjnym (automatyczna kręgielnia, Centralny Ośrodek Sportu w Spale –
basen olimpijski, park linowy, paintball, kajaki…).
W zależności od potrzeb, możemy również połączyć wszystkie te elementy, tworząc
unikalny program zielonej szkoły, pozwalający na aktywny wypoczynek pełen wrażeń i
nowych doświadczeń.
Katalog oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty
handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczna cena będzie
skalkulowana po wybraniu punktów programu.
Biuro Turystyczne „PARYS”, 03-352 Warszawa, ul. Bolesławicka 19
Kontakt: tel.: (22) 678-11-61, e-mail: biuro@parystravel.com
www.parystravel.com
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NAJMŁODSI PODRÓŻNICY

W krainie kaczek, bobrów,
żubrów i… Zbója Madeja
Sprawdzamy, czy „Niebieskie Źródła”
są naprawdę niebieskie

Szukamy śladów Zbója Madeja!
Czy Madej był przyzwoitym
zbójem i czy był przyjacielem
dzieci?
Dowiemy się
jak zrobić jezioro
Pieczemy kiełbaski przy
„madejowym ognisku”

Niezwykłe
historie
bardzo starego młyna:
Zwiedzamy Skansen
Rzeki Pilicy

GIGANTYCZNA
PIASKOWNICA!
Olśniewająca
biel piasku!

Biuro Turystyczne „PARYS”, 03-352 Warszawa, ul. Bolesławicka 19
IDEALNE
DLA DZIECI W WIEKU 5
Kontakt: tel.: (22) 678-11-61,
e-mail: biuro@parystravel.com
www.parystravel.com

– 9 lat

NAJMŁODSI PODRÓŻNICY

W krainie kaczek, bobrów, żubrów i… Zbója Madeja
PROPOZYCJA PROGRAMU (1 lub 2 dni):
1 dzień:
 Tajemnice starego młyna – Skansen Rzeki Pilicy;
oglądamy wielkie koła młyńskie i wozy pancerne
wyciągnięte z dna rzeki Pilicy
 Rezerwat „Niebieskie Źródła” – rezerwat przyrody
nieożywionej o wybitnych walorach krajobrazowych
(wywierzyska krasowe, pulsujące gejzery)
 Groty Zbója Madeja – cud natury czy dzieło ludzkie?
poznajemy legendę związaną z tą znaną postacią
 Jak się robi jezioro - spacer po koronie Zalewu Sulejowskiego
 Przejazd obok kopalni „Biała Góra” – największej kopalni piasku w Europie
 Ognisko/grill z kiełbaskami

Przy dwóch dniach dodatkowo:
 Szukamy śladów żubrów, zobaczymy góralski kościołek w sercu Spały
 Wojenne historie naszych pradziadków i tomaszowskiej ziemi – w Konewce k. Spały zobaczymy
kolejowy bunkier, w którym potrafił się zmieścić pociąg. Przejdziemy podziemnymi korytarzami,
obejrzymy wystawę i eksponaty związane z II wojną światową
 Zwiedzając Centralny Ośrodek Sportu może spotkamy trenujących reprezentantów Polski –
siatkarzy, lekkoatletów… Na pewno zobaczymy miejsca, gdzie sportowcy szlifują swoją formę przed
Mistrzostwami Europy, Mistrzostwami Świata i Igrzyskami Olimpijskim oraz pobiegamy na
prawdziwej tartanowej nawierzchni

ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Konferencyjno – Szkoleniowy położony na skraju Spały (ok. 1 km od
centrum miejscowości) w pięknym, starym lesie w pobliżu rezerwatu „Spalska Gać”. Rzeka Gać tworzy
malownicze zakola i rozlewiska z licznymi tamami bobrów. Pokoje 2-5 osobowe z łazienkami. Na
terenie ośrodka znajduje się zadaszony kompleks ogniskowy, boisko do piłki plażowej , plac zabaw dla
dzieci.
Ilość uczestników

22 – 25 os.

26 – 30 os.

31 – 35 os.

36 – 40 os.

41 – 45 os.

Cena od uczestnika (1 dzień)

125 zł

115 zł

105 zł

95 zł

85 zł

Cena od uczestnika (2 dni)

310 zł

295 zł

270 zł

250 zł

230 zł

Ilość opiekunów gratis

1 na 10 osób (dzieci w wieku 7-9 lat)
1 na 8 osób (dzieci w wieku 5-6 lat)

Powyższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej. W przypadku zainteresowania programem
otrzymają Państwo szczegółową ofertę wraz z kalkulacją, dopasowaną do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!
Biuro Turystyczne „PARYS”, 03-352 Warszawa, ul. Bolesławicka 19
Kontakt: tel.: (22) 678-11-61, e-mail: biuro@parystravel.com
www.parystravel.com

NAJMŁODSI PODRÓŻNICY

www.parystravel.com

Mały świat – wielki świat

NAUKA POPRZEZ
ZABAWĘ!
W parku Mikrokosmos spotkamy
niezwykle realistyczne rzeźby
owadów, bakterii, wirusów
wykonane z dużą dbałością o
szczegóły ich budowy, w
wielokrotnym
powiększeniu.
Czas wolny spędzimy na placu
zabaw, na trampolinie lub
zagramy w giga szachy!

„Niebieskie Źródła”
Rezerwat przyrody o niezwykłych walorach
krajobrazowych i przyrodniczych
Biuro Turystyczne „PARYS”, 03-352 IDEALNE
Warszawa, ul.
Bolesławicka
19 WIEKU 5
DLA
DZIECI W
Kontakt: tel.: (22) 678-11-61, e-mail: biuro@parystravel.com
www.parystravel.com

– 9 lat

NAJMŁODSI PODRÓŻNICY

Mały świat – wielki świat
PROPOZYCJA PROGRAMU (1 dzień)


Rezerwat „Niebieskie Źródła” – rezerwat
przyrody nieożywionej o wybitnych walorach
krajobrazowych, m.in. wywierzyska krasowe,
kompleks
wodonośny
ze
spękanymi
wapieniami jurajskimi, z których wytryska
woda
przybierająca
niebiesko-błękitnozieloną barwę, pulsujące gejzery z piasku
podrzucanego przez źródlaną wodę



Park „Mikrokosmos”, gdzie można spotkać
niezwykle realistyczne rzeźby owadów,
wykonane z dużą dbałością o ich budowę
morfologiczną, w wielokrotnym powiększeniu.
Zobaczymy 25 rzeźb owadów oraz tyle samo
gigantycznych bakterii i wirusów. Obejrzymy
również mini ogród botaniczny (ponad 5000
roślin) oraz zobaczymy ekspozycję żywych
ptaków egzotycznych

W PARKU CZEKA NAS:
 Zielona Lekcja – spacer z przewodnikiem po parku, w czasie które dzieci dowiedzą się ciekawostek
o owadach
 Obiad (II danie, napój – menu do uzgodnienia)
 Szalona zabawa na placu zabaw, trampolinie, zjeżdżalni, tyrolce, w Małpim Gaju, na torze
przeszkód itp.… Można rozegrać partię Giga Szachów ogrodowych, pograć w piłkę lub chwilę
odpocząć
 Własnoręczne stworzymy pamiątkę z pobytu - malowanie gipsowych odlewów owadów
Ilość uczestników

22 – 25 os.

26 – 30 os.

31 – 35 os.

36 – 40 os.

41 – 45 os.

Cena od uczestnika (1 dzień)

139 zł

129 zł

119 zł

109 zł

99 zł

Ilość opiekunów gratis

1 na 10 osób (dzieci w wieku 7-9 lat)
1 na 8 osób (dzieci w wieku 5-6 lat)

Powyższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej. W przypadku zainteresowania programem
otrzymają Państwo szczegółową ofertę wraz z kalkulacją, dopasowaną do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!
Biuro Turystyczne „PARYS”, 03-352 Warszawa, ul. Bolesławicka 19
Kontakt: tel.: (22) 678-11-61, e-mail: biuro@parystravel.com
www.parystravel.com
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Tajemnice Niebieskich Źródeł
Zwiedzamy rezerwat „Niebieskie Źródła”
o wybitnych walorach krajobrazowych

Groty Zbója
Madeja
Cud natury czy
dzieło ludzkie?
Skansen Rzeki Pilicy
Oglądamy
eksponaty
wyciągnięte z dna rzeki

Czy w Spalskich
lasach żyją żubry?

Składamy
wizytę polskim
Olimpijczykom
oraz
sprawdzamy
naszą sportową
formę

Zwiedzamy
kolejowy
BUNKIER
IDEALNE
DLAul.DZIECI
W WIEKU
10
Biuro Turystyczne „PARYS”, 03-352
Warszawa,
Bolesławicka
19
Kontakt: tel.: (22) 678-11-61, e-mail: biuro@parystravel.com
www.parystravel.com

– 15 lat

MŁODZI ODKRYWCY
Tajemnice Niebieskich Źródeł
PROPOZYCJA PROGRAMU (1 dzień)


Rezerwat „Niebieskie Źródła” – rezerwat
przyrody nieożywionej o wybitnych walorach
krajobrazowych, m.in. wywierzyska krasowe,
kompleks wodonośny ze spękanymi wapieniami
jurajskimi, z których wytryska woda przybierająca
niebiesko-błękitno-zieloną barwę, pulsujące
gejzery z piasku podrzucanego przez źródlaną
wodę



Skansen Rzeki Pilicy – pierwsze w Polsce muzeum
na wolnym powietrzu poświęcone rzece, gdzie
można obejrzeć wielkie koła młyńskie i wozy
pancerne wyciągnięte z dna rzeki Pilicy



Groty Nagórzyckie – unikatowe połączenie
wytworu natury z dziełem rąk ludzkich. Groty są
pozostałością po dawnej kopalni piasku
szklarskiego



Spacer po koronie Zalewu Sulejowskiego,
przejazd obok kopalni „Biała Góra” (wyrobiska
piasku kwarcowego)



Zabawa na automatycznej kręgielni (UWAGA!
Potrzebne obuwie na zmianę)



Spała – park zdrojowy, Kaplica Prezydentów,
rzeźba Żubra, Centralny Ośrodek Sportu (z
zewnątrz)
Ilość uczestników

22 – 25 os.

26 – 30 os.

31 – 35 os.

36 – 40 os.

41 – 45 os.

Cena od uczestnika (1 dzień)

135 zł

125 zł

115 zł

105 zł

95 zł

Ilość opiekunów gratis

1 na 10 osób (dzieci w wieku 9-12 lat)

Powyższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej. W przypadku zainteresowania programem
otrzymają Państwo szczegółową ofertę wraz z kalkulacją, dopasowaną do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Biuro Turystyczne „PARYS”, 03-352 Warszawa, ul. Bolesławicka 19
Kontakt: tel.: (22) 678-11-61, e-mail: biuro@parystravel.com
www.parystravel.com

MŁODZI ODKRYWCY
PROPOZYCJA PROGRAMU (2-3 dni)

Tajemnice Niebieskich Źródeł

2 dni:
 Rezerwat „Niebieskie Źródła” – rezerwat przyrody nieożywionej o wybitnych walorach
krajobrazowych
 Skansen Rzeki Pilicy – pierwsze w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęcone rzece, gdzie
można obejrzeć wielkie koła młyńskie i wozy pancerne wyciągnięte z dna rzeki Pilicy
 Groty Nagórzyckie – unikatowe połączenie wytworu natury z dziełem rąk ludzkich. Groty są
pozostałością po dawnej kopalni piasku szklarskiego
 Spacer po koronie Zalewu Sulejowskiego, przejazd obok kopalni piasku „Biała Góra”
 Zabawa na automatycznej kręgielni
 Ognisko z kiełbaskami
 Spała – szukamy śladów żubra, zobaczymy park zdrojowy, Kaplicę Prezydentów, rzeźbę Żubra,
Centralny Ośrodek Sportu (z zewnątrz)
 Konewka – zwiedzamy bunkier kolejowy i fortyfikacje z okresu II wojny światowej: przejście
podziemnymi korytarzami;
 Inowłódz – Kościół Św. Idziego (historia związana z narodzinami Bolesława Krzywoustego), dawna
synagoga, ruiny zamku Kazimierza Wielkiego
Przy trzech dniach dodatkowo:
 Centralny Ośrodek Sportu – zwiedzanie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, gdzie można spotkać
trenujących reprezentantów Polski – siatkarzy, lekkoatletów… Możliwość kąpieli na basenie
olimpijskim.
 quest w Spale – gra terenowa (rozwiązywanie zadań i zagadek w Parku Zdrojowym, Kaplicy
Prezydentów, przy rzeźbie Żubra itd…);
 dyskoteka
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Konferencyjno – Szkoleniowy położony na skraju Spały (ok. 1 km od centrum
miejscowości) w pięknym, starym lesie w pobliżu rezerwatu „Spalska Gać”. Rzeka Gać tworzy malownicze
zakola i rozlewiska z licznymi tamami bobrów. Pokoje 2-5 osobowe z łazienkami. Na terenie ośrodka znajduje
się zadaszony kompleks ogniskowy, boisko do piłki plażowej, plac zabaw dla dzieci.

Ilość uczestników

22 – 25 os.

26 – 30 os.

31 – 35 os.

36 – 40 os.

41 – 45 os.

Cena od uczestnika (2 dni)

320 zł

300 zł

280 zł

260 zł

240 zł

Cena od uczestnika (3 dni)

450 zł

430 zł

400 zł

370 zł

350 zł

Ilość opiekunów gratis

1 na 10 osób (dzieci w wieku 9- 12 lat)

Powyższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej. W przypadku zainteresowania programem
otrzymają Państwo szczegółową ofertę wraz z kalkulacją, dopasowaną do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!
Biuro Turystyczne „PARYS”, 03-352 Warszawa, ul. Bolesławicka 19
Kontakt: tel.: (22) 678-11-61, e-mail: biuro@parystravel.com
www.parystravel.com

MŁODZI ODKRYWCY
PROPOZYCJA PROGRAMU
(5 dni):

Tajemnice Niebieskich Źródeł

 Rezerwat „Niebieskie Źródła” – rezerwat przyrody
nieożywionej o wybitnych walorach krajobrazowych
 Skansen Rzeki Pilicy – pierwsze w Polsce muzeum na
wolnym powietrzu, gdzie można obejrzeć wielkie koła
młyńskie i wozy pancerne wyciągnięte z dna rzeki Pilicy
 Groty Nagórzyckie – unikatowe połączenie wytworu
natury z dziełem rąk ludzkich. Groty są pozostałością po
dawnej kopalni piasku szklarskiego
 Spacer po koronie Zalewu Sulejowskiego, przejazd obok
Polecamy również jako
kopalni piasku „Biała Góra”
WYJAZD INTEGRACYJNY!
 Zabawa na automatycznej kręgielni
 Ognisko z kiełbaskami
 Quest w Spale – gra terenowa (rozwiązywanie zadań i
zagadek w Parku Zdrojowym, Kaplicy Prezydentów, przy rzeźbie Żubra itd.)
 Park linowy - ponad 330-metrowy tor przeszkód z przeszkodami (ruchome belki,
skok tarzana, most birmański, kładki, pętle i siatka „U”, 6 zjazdów tyrolskich, …)
 Dyskoteka
 Centralny Ośrodek Sportu – zwiedzanie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich gdzie można spotkać
trenujących reprezentantów Polski – siatkarzy, lekkoatletów… Możliwość kąpieli na basenie
olimpijskim.
 Spacer ścieżką turystyczną Nadleśnictwa Spała
 Zajęcia sportowe, integracyjne
 Konewka – zwiedzamy bunkier kolejowy z okresu II wojny światowej: przejście podziemnymi
korytarzami;
 Inowłódz – Kościół Św. Idziego – dawna synagoga, ruiny zamku Kazimierza Wielkiego
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Konferencyjno – Szkoleniowy położony na skraju Spały (ok. 1 km od centrum
miejscowości) w pięknym, starym lesie w pobliżu rezerwatu „Spalska Gać”. Rzeka Gać tworzy malownicze
zakola i rozlewiska z licznymi tamami bobrów. Pokoje 2-5 osobowe z łazienkami. Na terenie ośrodka znajduje
się zadaszony kompleks ogniskowy, boisko do piłki plażowej, plac zabaw dla dzieci.
Ilość uczestników

22 – 25 os.

26 – 30 os.

31 – 35 os.

36 – 40 os.

41 – 45 os.

Cena od uczestnika (5 dni)

730 zł

690 zł

650 zł

610 zł

580 zł

Ilość opiekunów gratis

1 na 10 osób (dzieci w wieku 9- 12 lat)

Powyższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej. W przypadku zainteresowania programem
otrzymają Państwo szczegółową ofertę wraz z kalkulacją, dopasowaną do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!
Biuro Turystyczne „PARYS”, 03-352 Warszawa, ul. Bolesławicka 19
Kontakt: tel.: (22) 678-11-61, e-mail: biuro@parystravel.com
www.parystravel.com
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Kajakiem po Pilicy
Rzeka Pilica charakteryzuje się
wysoką klasą czystości, tworząc
liczne wyspy, rozlewiska, łuki oraz
pętle. Dzięki temu układowi, trasa
pokonana przez Państwa podczas
spływu kajakiem, z pewnością nie
będzie nudna!
Nad bezpieczeństwem
czuwają ratownicy
WOPR

Dodatkową atrakcją jest spotkanie
z historią - wokół Pilicy rozciągają
się malownicze krajobrazy, z gęsto
rozsianymi zabytkami. Warto
również poznać dzieje tego
przepięknego terenu.

Różne długości spływów
Zarówno dla tych, którzy
rozpoczynają przygodę z
kajakami jak i dla
bardziej wprawionych

Po sportowym wysiłku
odpoczywamy przy
ognisku na łonie natury

Biuro Turystyczne „PARYS”,
03-352DLA
Warszawa,
ul. Bolesławicka
19
IDEALNE
MŁODZIEŻY
W WIEKU
12 – 18
Kontakt: tel.: (22) 678-11-61, e-mail: biuro@parystravel.com
www.parystravel.com

lat

AKTYWNY WYPOCZYNEK

Kajakiem po Pilicy
To spływ dla każdego!!! Zarówno dla tych,
którzy rozpoczynają przygodę z kajakami jak i
dla bardziej wprawionych. Leniwie płynąca
rzeka z niewielkimi bystrzami pod mostem
kolejowym w Tomaszowie oraz za mostem w
Inowłodzu, sprawia, że przez cały czas naszej
wyprawy możemy delektować się pięknem,
dostojnością rzeki, która nie bez przyczyny
nazwana została Złocistą Kochanką. Te kilka
godzin spędzone w kajaku daje nam możliwość
obcowania z naturą jakiej nigdy nie
poznalibyśmy, podczas spaceru, jazdy rowerem
czy też innej formy turystyki. Dla wielu ten
spływ zapada w pamięci powodując nieodpartą
chęć powrotu.

PROPONOWANE TRASY:
 Tomaszów Mazowiecki – Spała (10 km):
Długość trasy 10 km, czas przepłynięcia około 2 – 2,5 godz. Pod mostem kolejowym w
Tomaszowie płyniemy lewą stroną. Odcinek ten charakteryzuje się spokojnym nurtem i
licznymi meandrami rzeki Pilicy oraz malowniczymi widokami. Przybijamy do brzegu po lewej
stronie przed mostem w Spale.
 Tomaszów Mazowiecki – Spała – Inowłódz (19 km)
Czas płynięcia całego odcinka z Tomaszowa do Inowłodza ok. 3-4 godzin. Bardzo atrakcyjna,
popularna, rodzinna trasa kajakowa. Pod mostem kolejowym w Tomaszowie płyniemy lewą
stroną uważając na szybszy trochę nurt. Rzeka do Spały silnie meandruje, a za Spałą wpływa w
piękny, śródleśny odcinek rezerwatu. Za mostem w Inowłodzu przełom i łagodne bystrze,
płyniemy lewą stroną. Start na terenie Ośrodka Przystań w Tomaszowie, a meta na terenie
Przystani w Inowłodzu.
 Tomaszów – Spała – Inowłódz – Zakościele (20 km)
Trasa łatwa (opis jw.), czas płynięcia całego odcinka ok. 4 -5 godzin.
Za mostem w Inowłodzu nurt przyspiesza przez przełom z prawej strony rzeki dlatego
płyniemy lewą stroną, trzymając się prawie brzegu. Za plażą OSIR w Inowłodzu na lewym
wzniesieniu pięknie widać Kościółek św. Idziego. Za wyspą na lewym brzegu pomost
widokowy i możliwość zorganizowania ogniska
Biuro Turystyczne „PARYS”, 03-352 Warszawa, ul. Bolesławicka 19
Kontakt: tel.: (22) 678-11-61, e-mail: biuro@parystravel.com
www.parystravel.com

AKTYWNY WYPOCZYNEK
W PROGRAMIE:
 Spływ kajakami Pilicą – czas zależny od wybranego wariantu spływu
 Ognisko/ grill (przykładowe menu: kiełbaski z dodatkami - keczup, musztarda, pieczywo;
pieczone ziemniaki, masło czosnkowe do ziemniaków, sałatka/-ki, herbata)
 Zajęcia integracyjne, sportowe

DODATKOWO MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI WYBRANYCH PUNKTÓW PROGRAMU:
NA SPORTOWO:
 Spała – zobaczymy park zdrojowy, Kaplicę Prezydentów, rzeźbę Żubra, Centralny
Ośrodek Sportu (możliwość zwiedzania wnętrz)
 Zajęcia na automatycznej kręgielni – 1 godzina
SPOTKANIE Z PRZYRODĄ I HISTORIĄ:

 Rezerwat „Niebieskie Źródła” – rezerwat przyrody nieożywionej o wybitnych walorach







krajobrazowych, m.in. wywierzyska krasowe, kompleks wodonośny ze spękanymi
wapieniami jurajskimi, z których wytryska woda przybierająca niebiesko-błękitno-zieloną
barwę, pulsujące gejzery z piasku podrzucanego przez źródlaną wodę
Skansen Rzeki Pilicy – pierwsze w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęcone
rzece, gdzie można obejrzeć wielkie koła młyńskie i wozy pancerne wyciągnięte z dna
rzeki Pilicy
Groty Nagórzyckie – unikatowe połączenie wytworu natury z dziełem rąk ludzkich. Groty
są pozostałością po dawnej kopalni piasku szklarskiego
Spacer po Koronie Zalewu Sulejowskiego, przejazd obok kopalni „Biała Góra” (wyrobiska
piasku kwarcowego)
Konewka – niemiecki bunkier kolejowy z okresu II wojny światowej (prawie 400 metrów
długości), ekspozycja militariów, pojazdy wojskowe…
Ilość uczestników

22 – 25 os.

26 – 30 os.

Cena od uczestnika (trasa 2,5 h)

140 zł

Cena od uczestnika (trasa 4h)

160 zł

Ilość opiekunów gratis

31 – 35 os.

36 – 40 os.

41 – 45 os.

130 zł

120 zł

110 zł

100 zł

150 zł

140 zł

130 zł

120 zł

1 na 10 osób (dzieci w wieku 12 – 14 lat)
1 na 15 osób (młodzież w wieku 15 – 18 lat)

Powyższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej. W przypadku zainteresowania programem
otrzymają Państwo szczegółową ofertę wraz z kalkulacją, dopasowaną do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Biuro Turystyczne „PARYS”, 03-352 Warszawa, ul. Bolesławicka 19
Kontakt: tel.: (22) 678-11-61, e-mail: biuro@parystravel.com
www.parystravel.com
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Nad Zalewem Sulejowskim

Spacerujemy ulicą
Piotrkowską - wizytówką
Łodzi, miejscem spotkań, ulicą
handlową oraz oazą sztuki
TOMASZOWSKA OKRĄGLICA
Groty Nagórzyckie, Skansen
Rzeki
Pilicy,
Rezerwat
Niebieskie źródła to trzy
atrakcje, które stanowią
świadectwo tradycji i kultury
regionu.
Zwiedzanie Centrum
Przygotowań
Olimpijskich oraz
aktywny wypoczynek
w otoczeniu piękna
przyrody

BLISKIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ
Kim był Hubal?
Prezydenckim szlakiem
Czy istnieją kolejowe bunkry?
Największa kopalnia w Europie
Biuro Turystyczne „PARYS”, 03-352 Warszawa, ul. Bolesławicka 19
Kontakt: tel.: (22) 678-11-61,
e-mail:
biuro@parystravel.com
IDEALNE
DLA
MŁODZIEŻY W WIEKU 15 – 18
www.parystravel.com

lat

CIEKAWI ŚWIATA
PROPOZYCJA PROGRAMU (3-5 dni)

Nad Zalewem Sulejowskim

3 dni:
 Tomaszowska Okrąglica – zwiedzamy Rezerwat „Niebieskie Źródła”, Skansen Rzeki Pilicy oraz
Groty Nagórzyckie
 Spacer po koronie Zalewu Sulejowskiego, przejazd obok kopalni piasku „Biała Góra”
 Zabawa na automatycznej kręgielni
 Ognisko z kiełbaskami
 Zwiedzamy Spałę – park zdrojowy, Kaplicę Prezydentów, rzeźbę Żubra, Centralny Ośrodek Sportu
 Konewka – zwiedzamy bunkier kolejowy z okresu II wojny światowej: przejście podziemnymi
korytarzami;
 Inowłódz – Kościół Św. Idziego (historia związana z narodzinami Bolesława Krzywoustego), dawna
synagoga, ruiny zamku Kazimierza Wielkiego
 Park linowy – ponad 330-metrowy tor przeszkód z przeszkodami (ruchome belki,
skok tarzana, most birmański, kładki, pętle i siatka „U”, 6 zjazdów tyrolskich…)
 Dyskoteka
Przy 4 dniach dodatkowo:
 Krótkie zwiedzanie Łodzi – spacerkiem po Piotrkowskiej: wycieczka po najsłynniejszej ulicy Łodzi.
Zwrócenie uwagi na piękne wille i kamienice, słynne pomniki i kościoły oraz przedstawienie
dziejów rodzin fabrykanckich. Plac Wolności, zabytkowe kamienice, pomniki, ławeczka Tuwima,
kufer Reymonta, Aleja Gwiazd, Archikatedra, Kościół św. Mateusza
 Wizyta w Muzeum Kinematografii, Muzeum Se-ma-for lub Experymentarium (jedno do wyboru)
Przy 5 dniach dodatkowo:
 Spacer ścieżką turystyczną Nadleśnictwa Spała
 Zajęcia sportowo – integracyjne
 Pobyt na basenie olimpijskim w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale
 Quest w Spale – gra terenowa (rozwiązywanie zadań i zagadek w Parku Zdrojowym, Kaplicy
Prezydentów, przy rzeźbie Żubra itd.)
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Konferencyjno – Szkoleniowy położony na skraju Spały (ok. 1 km od centrum
miejscowości) w pięknym, starym lesie w pobliżu rezerwatu „Spalska Gać”. Rzeka Gać tworzy malownicze
zakola i rozlewiska z licznymi tamami bobrów. Pokoje 2-5 osobowe z łazienkami. Na terenie ośrodka znajduje
się zadaszony kompleks ogniskowy, boisko do piłki plażowej itd.…
Ilość uczestników

22 – 25 os.

26 – 30 os.

31 – 35 os.

36 – 40 os.

41 – 45 os.

Cena od uczestnika (3 dni)

470 zł

440 zł

420 zł

400 zł

380 zł

Cena od uczestnika (4 dni)

630 zł

600 zł

570 zł

540 zł

510 zł

Cena od uczestnika (5 dni)

770 zł

730 zł

700 zł

670 zł

640 zł

Ilość opiekunów gratis

1 na 10 osób (dzieci w wieku 9- 12 lat)

Powyższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej. W przypadku zainteresowania programem
otrzymają Państwo szczegółową ofertę wraz z kalkulacją, dopasowaną do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!
Biuro Turystyczne „PARYS”, 03-352 Warszawa, ul. Bolesławicka 19
Kontakt: tel.: (22) 678-11-61, e-mail: biuro@parystravel.com
www.parystravel.com

Parys Travel to biuro turystyki grupowej,
działające od 1991 roku. Specjalizujemy się
w organizacji imprez dla dzieci i młodzieży.

IMPREZY TURYSTYCZNE, EDUKACYJNE,
INTEGRACYJNE – KRAJOWE I ZAGRANICZNE

KOLONIE i OBOZY LETNIE
ZIMOWISKA oraz OBOZY NARCIARSKIE

DANE KONTAKTOWE:
Biuro Turystyczne PARYS

ZAPRASZAMY DO
Ul. Bolesławicka 19
03-352 Warszawa
ZAPOZNANIA SIĘ Z
Tel.: +4822 678 11 61
AKTUALNĄ
OFERTĄ
Fax:
22 678 15
Biuro Turystyczne „PARYS”, 03-352 Warszawa,
ul.+48
Bolesławicka
19 20
Kontakt:
tel.:
(22)
678-11-61,
e-mail:
biuro@parystravel.com
e-mail:
biuro@parystravel.pl
NA ZIMĘ i LATO www.parystravel.com

