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Ceny wycieczek podane w tabelkach pod programami obejmują
wszystkie koszty: transport autokarem turystycznym z Warszawy
oraz okolic (w przypadku wycieczek autokarowych), obsługę ze strony
biura: pilota, przewodnika lub animatora, realizację programu
z biletami wstępu do zwiedzanych obiektów, miejsca bezpłatne
dla opiekunów
(2-4),
składkę
do Turystycznego
Funduszu
Gwarancyjnego, VAT.

Uwaga! Do każdej wycieczki istnieje możliwość zamówienia
dodatkowego posiłku oraz dodatkowych wstępów.

Przygotowujemy programy również na indywidualne zamówienie!
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE
CIEKAWA WARSZAWA…

dla najmłodszych…

1. BAJKI I LEGENDY WARSZAWY
 Czy skarby i bogactwo są cenniejsze niż przyjaźń? – legenda o Złotej
Kaczce.
 Stare Miasto: Plac Zamkowy i zamkowe duchy; Katedra; Kanonia: miejsce,
gdzie spełniają się marzenia?; Kto plecie jak „Piekarski na mękach?”;
Rynek: co to za „panna wodna”, która z mieczem w dłoni broni Warszawy?
Legenda o Syrence; jak Szewczyk Dratewka pokonał Bazyliszka?; Legendy
o Czarnym Kocie, o Murzynku, Warsie i Sawie…
Wycieczka piesza z przewodnikiem (do 4h):
400 zł netto od grupy

…i tych całkiem dużych

2. HISTORYCZNA WARSZAWA
 Starówka znajdująca się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO (Rynek, kamieniczki, katedra z podziemiami, mury obronne,
Barbakan, rzeźba warszawskiej Syrenki).
 Plac Zamkowy z Zamkiem Królewskim (miejsce uchwalenia Konstytucji
3 Maja), Kolumna Zygmunta.
 Fragmenty Traktu Królewskiego z wieloma pomnikami
(A. Mickiewicza, ks. J. Poniatowskiego, M. Kopernika),
pałacami (Namiestnikowskim, Potockich, Czapskich),
kościołami (m.in. św. Krzyża - urna z sercem F. Chopina).
 Miejsca związane z II wojną Światową, w tym
z Powstaniem Warszawskim.
 Łazienki Królewskie – pomnik F. Chopina, Pałacyk
na Wodzie (z zewnątrz).
Wycieczka autokarowa z przewodnikiem: w godz. 9:oo – 15:oo.
Wielkość grupy
Cena od osoby

31-35 os.
93 zł

Wycieczka piesza z przewodnikiem:
Godziny: do ustalenia (do 5 godz.);
Po sezonie TANIEJ: od 2 listopada do 20 kwietnia:

36-40 os.
84 zł

41-45 os.
73 zł

500 zł netto od grupy
400 zł netto od grupy

Zrealizujemy również KAŻDY WARSZAWSKI TEMAT: m. in. cmentarze
warszawskie, warszawskie pomniki, Zamek Królewski (zwiedzanie wnętrz),
Łazienki Królewskie, Szlakiem „Lalki” B. Prusa, Praga…
oraz inne zaproponowane przez Państwa!

www.paryswycieczki.pl
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…a gdy pogoda niepewna…
…zapraszamy na lekcje praktyczne! Poniższe propozycje to gwarancja
twórczo spędzonego czasu tuż za rogiem, w Warszawie, w miejscach
ciekawych, których na co dzień nie mamy okazji oglądać.

3. SZTUKA KINEMATOGRAFII – od kuchni
PRZEDSZKOLAKI I KLASY I-III:
Dzieci mają okazję zajrzeć do kabiny projekcyjnej, samodzielnie
wydrukować bilet... Odpowiemy na pytania: jak działa kino? Jak wyświetla
się filmy? Czy istnieje kinowy savoir vivre? Dlaczego warto chodzić do kina?
Zwiedzanie + krótki seans filmowy dostosowany do wieku dzieci.
Wycieczka piesza
z przewodnikiem (4h):

Wielkość grupy
Cena od osoby

31-35 os.
40 zł

36-40 os.
36 zł

41-45 os.
34 zł

KLASY IV-VIII I SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:
Wizyta w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.
Zwiedzanie prawdziwego PLANU FILMOWEGO.
Po zwiedzaniu zajęcia filmowe, których bazą są projekcje
materiałów „making of” nagrane na planach różnych produkcji
filmowych. Twórcy i specjaliści filmowi opowiadają o swojej pracy i o
tajnikach powstawania filmów. Uczestnicy zajęć poznają zawody i pojęcia
związane z filmem.
Wycieczka piesza
z przewodnikiem (4h):

Wielkość grupy
Cena od osoby

31-35 os.
83 zł

36-40 os.
79 zł

41-45 os.
77 zł

4. ŚWIAT JEST TEATREM
PRZEDSZKOLAKI I KLASY I-III:
Przespacerujemy się wokół Pałacu Kultury i poznamy jego
tajemnice. Wspólnie z aktorami Teatru Lalka zwiedzimy zaplecze sceny,
garderoby aktorów, pracownie (lalkarską i konstruktorską) oraz kabinę
elektroakustyczną. Na zakończenie teatralnej podróży obejrzymy spektakl
(zgodnie z repertuarem teatru).
Wycieczka piesza
z przewodnikiem (4h):

Wielkość grupy
Cena od osoby

31-35 os.
73 zł

36-40 os.
70 zł

41-45 os.
68 zł

KLASY IV-VIII I SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:
Stań na scenie operowej i spójrz na widownię
z perspektywy śpiewaków i tancerzy! Poznamy historię
Teatru Wielkiego, zobaczymy kulisy sceny, pracownie
artystyczne, magazyny kostiumów, widownię oraz foyer.
Przespacerujemy się Traktem Królewskim szlakiem gwiazd
teatru.
Wycieczka piesza
z przewodnikiem (4h):
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31-35 os.
43 zł

36-40 os.
39 zł

41-45 os.
37 zł
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5. STADION NARODOWY

Moc piłkarskich wrażeń!

 Młodzi fani piłki nożnej będą mogli
na jeden dzień zamienić się miejscami
z zawodnikami polskiej reprezentacji.
Zobaczymy m. in. pomieszczenia strefy
zawodniczej oraz centrum medialne
PGE Narodowego.
 Ogród na dachu Centrum Nauki Kopernik
– niecodzienna przestrzeń spacerowa
z widokiem na Wisłę, dachy Starego Miasta, Stadion Narodowy i Syrenkę.
Wycieczka piesza
z przewodnikiem (4h):

Wielkość grupy
Cena od osoby

31-35 os.
40 zł

36-40 os.
36 zł

41-45 os.
34 zł

6. CZEKOLADOWY ŚWIAT
 Wizyta w Manufakturze Czekolady (warsztaty).
Skąd się bierze czekolada? Przedstawienie
procesów produkcji czekolady od samego
ziarenka. Pokaz ręcznego temperowania
czekolady, projektowanie własnej tabliczki
czekolady z dodatkiem wybranych owoców
liofilizowanych i bakalii; degustacja mlecznej
czekolady do picia.
 Na talerzu Stanisława Augusta – co jadł i kto mu gotował? – spacer
po Łazienkach Królewskich.
Wycieczka piesza
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
z przewodnikiem (4h):
Cena od osoby
59 zł
55 zł
52 zł

7. MOJA KULINARNA PRZYGODA
Czym jest zdrowe jedzenie? Skąd się bierze? Dlaczego jest tak ważne?
Spotkanie ze specjalistami żywieniowymi oraz kucharzami, którzy przybliżą
uczestnikom świat smacznej kuchni i zdrowego odżywiania.
Do wyboru jeden z tematów:
 KULINARNE
BIURO
PODRÓŻY
czyli potrawy z różnych kuchni świata.
 SEZONOWO I KOLOROWO czyli
potrawy bazujące na sezonowych
warzywach i owocach.
Ramowy plan warsztatów:
 Omówienie
tematu
warsztatów
i zagadki
dotyczące
produktów
potrzebnych do przygotowania potraw.
 Gotowanie, duszenie, pieczenie, krojenie czyli wspólne gotowanie
pod okiem Edukatorów oraz wyserwowanie przez uczestników
własnoręcznie przygotowanych dań.
 Wspólna degustacja, wymiana zdań i wrażeń, quiz kulinarny i test
zmysłów.
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
Wycieczka piesza
z przewodnikiem (4h):
Cena od osoby
140 zł
125 zł
115 zł
Uwaga! Na specjalne życzenie warsztaty może poprowadzić jeden
z uczestników programu Masterchef Junior! – oferta indywidualna.

www.paryswycieczki.pl
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8. O niebo wyżej niż auta… SAMOLOTY!
 Dlaczego samolot lata? Poznajemy historię lotnictwa i dowiadujemy się,
ile czasu trwał pierwszy lot. Oglądamy stare samoloty i helikoptery
w Muzeum Wojska Polskiego.
 Lotnisko Chopina – współczesne samoloty
i lotnisko – jakie zasady panują podczas lotu,
co to jest radar, gdzie jest „gate”? To tylko
kilka z mnóstwa pytań, na które odpowiemy.
Pas startowy z góry – wizyta na tarasie
widokowym.
 Uważaj, to nie chmury, to… XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki! Czy na tej
wysokości zobaczymy już samoloty z bliska? Obejrzymy panoramę miasta
oraz poszukamy swoich domów.
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
Wycieczka
autokarowa
w godz. 9:oo – 15:oo

Cena od osoby

89 zł

77 zł

70 zł

TUŻ POD WARSZAWĄ…

9. SPACER W KORONACH DRZEW
Odkryjmy razem tajemnice lasu w Parku Dolina Wkry w Pomiechówku!
 Spacer w koronach drzew - ścieżka przyrodnicza na wysokości,
poświęcona ptakom i ich zwyczajom.
 Polskie motyle – czy znasz je wszystkie?
Oglądamy modele w skali 50:1.
 Zabawa na placu zabaw Wiking lub parku
linowym (do wyboru).
 Wieża widokowa – kto jest rannym
ptaszkiem a kto sową? Podziwiamy widok
na piękną okolicę.
Dodatkowe warsztaty ekologiczne lub gra terenowa – 13 zł/os.
Okolice Pomiechówka (ok. 40 km od Warszawy).W godz. 8:oo – 15:oo/16:oo
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
Cena od osoby

93 zł

83 zł

77 zł

10. U MISTRZA CHOPINA
Wizyta w Żelazowej Woli w rytmie Poloneza.
 Fryderyk Chopin z bliska – poznajemy
najważniejsze fakty z życia kompozytora,
jego twórczość oraz muzykę (seans filmowy).
 Spacer po malowniczym Parku nad Utratą.
 Wizyta w Dworku, w którym urodził się
kompozytor.
 Lekcja poświęcona twórczości, życiu oraz otoczeniu Fryderyka Chopina
dostosowana do wieku uczestników, np.: Kim jest artysta?; U Chopinów
i Skarbków; W rytmie mazura, Krokiem poloneza; Ludowość i krajobraz
polskiej wsi w sztuce romantyzmu; Naród w pamięci. Pamięć w narodzie.
W godz. 8:oo – 16:oo.
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
Cena od osoby

6

tel. 22 678 11 61

110 zł

93 zł

84 zł

biuro@paryswycieczki.pl

WYCIECZKI JEDNODNIOWE
STREFA MARZEŃ
11. RANCZO W DOLINIE
Miasteczko westernowe składające się z budynków: POCZTY, KOWALA,
KUŹNI, WIĘZIENIA, WIOSKI INDIAŃSKIEJ,
HOTELU MEXICANA, SALOONU, BANKU.
Tutaj bawimy się po kowbojsku!
 Kowbojskie powitanie.
 Lekcje w plenerze: dziwne stare
przedmioty – ich zastosowanie
oraz nazwy
 Gry, zabawy i konkursy: przeciąganie liny, rzut podkową, strzelanie z łuku
i wiatrówki, malowanie twarzy, koszykówka, siatkówka, skakanie
na trampolinie, zjeżdżanie do siana, płukanie złota…
 Przejazd niepowtarzalnym pociągiem westernowym.
 Co to jest TIPI? Indiański tor przeszkód.
 Ognisko lub grill z pieczeniem kiełbasek, zabawa dyskotekowa w saloonie.
Okolice Mszczonowa (ok. 40 km od Warszawy). W godz. 8:oo – 16:oo
Wielkość grupy
Cena od osoby

31-35 os.
115 zł

36-40 os.
105 zł

41-45 os.
95 zł

12. WARSZTATY MIODOWE
W trakcie warsztatów poznamy odpowiedzi na pytania:
 Kim jest pszczelarz? Czym jest ul? Jakie znaczenie mają pszczoły?
 Jak pszczoły wytwarzają miód, wosk, pyłek i propolis?
 Jak wygląda i do czego służy sprzęt pszczelarski?
 Poznajemy ciekawostki ze świata pszczół i prowadzenia pasieki.
 Zasmakujemy różnych gatunków miodu oraz wykonamy wspólnie
pamiątkową świecę z węzy!
Okolice Mszczonowa (ok. 40 km od Warszawy). W godz. 9:oo – 14:oo
Wielkość grupy
Cena od osoby

31-35 os.
110 zł

36-40 os.
100 zł

41-45 os.
90 zł

13. W GOŚCINIE U INDIAN
Jedziemy do INDIAŃSKIEJ wioski, gdzie poznamy jej mieszkańców
i ich zwyczaje, nauczymy się pieśni, tańców indiańskich, posłuchamy
opowieści i legend. „Blade twarze” odtańczą taniec wokół ognia.
 Nauka pieśni, tańców i zabaw indiańskich.
 Malowanie „bladych twarzy”, rzut włócznią.
 Strzelanie z łuku, z wiatrówki.
 Zabawa w rzutki, wyścigi węży, wyścigi
na indiańskich nartach, rzut na bizonie rogi.
 Indiański połów ryb, ognisko (kiełbaski własne).
 Legendy przy akompaniamencie indiańskiego
fletu.
Okolice Węgrowa (ok. 90 km od Warszawy). W godz. 9:oo – 16:oo.
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
Cena od osoby
109 zł
99 zł
89 zł

www.paryswycieczki.pl
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14. GÓRNICZY TRUD

KŁODAWA – KOPALNIA SOLI

Zwiedzamy Kopalnię Soli w Kłodawie,
największą czynną kopalnię soli w Polsce,
gdzie można obserwować pracę górników
i zebrać kawałki soli!
 Opowieść
o
powstawaniu
złóż
kłodawskich oraz zastosowania soli.
 Zjazd windą na poziom 600 m
pod powierzchnią ziemi (podróż w głąb
ziemi z prędkością 6 m/s pozostawia niezapomniane wrażenia).
 Przejście wyrobiskami korytarzowymi do podziemnej kaplicy św. Kingi,
opiekunki górników solnych.
 Obejrzenie wyeksploatowanych komór solnych. Możliwość zobaczenia
maszyn używanych w podziemnym górnictwie solnym i innych osobliwości
górnictwa solnego.
 Możliwość zakupu pamiątek w sklepiku firmowym.
Kłodawa (ok. 190 km od Warszawy). W godz. 8:oo – 18:oo.
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
Cena od osoby
119 zł
107 zł
95 zł

15. FARMA ILUZJI
Farma Iluzji to ponad 4 hektary wypełnione
atrakcjami, które sprawiają że aktywny
wypoczynek
nabiera
nowy
wymiar.
Znajdziemy tu eksponaty ze świata iluzji
optycznych, duże budowle, które zmieniają
prawa grawitacji, jaki i miejsca do zabawy
i wypoczynku. Odwiedź FARMĘ ILUZJI, a uwierzysz w niemożliwe!
Uczestnikom towarzyszyć będzie animator, który przeprowadzi dzieci
przez świat iluzji oraz zadba o dobre humory.
Okolice Maciejowic (ok. 100 km od Warszawy). W godz. 8:oo – 17:oo.
Wielkość grupy
Cena od osoby

31-35 os.
120 zł

36-40 os.
109 zł

41-45 os.
99 zł

Magiczne Ogrody są pierwszym w Polsce parkiem
tematycznym, stworzonym w oparciu o oryginalną
baśniową historię. Wśród setek kwiatów, drzew
i krzewów dzieci odkryją bajeczne krainy
zamieszkiwane
przez niezwykłe
istoty.
Każda z krain to sensoryczne pole doświadczeń,
stymulujące rozwój i wyobraźnię. Wszystkie
atrakcje to wyzwania budujące pewność siebie
i poczucie wartości. Całość to przygoda, kontakt
z naturą i ciekawie spędzony czas.
Okolice Puław (ok. 130 km od Warszawy).
W godz. 8:oo – 18:oo
Wielkość grupy 31-35 os.
Cena od osoby
130 zł

36-40 os.
119 zł

41-45 os.
109 zł

16. MAGICZNE OGRODY
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WIZYTA W GOSPODARSTWIE
JESTEM
EKO!

17. TAŃCOWAŁA MĄKA Z WODĄ

 Pogadanka o życiu naszych dziadów i pradziadów, czym się zajmowali
na co dzień, co jedli, jak się ubierali.
 Czy mleko jest ze sklepu?: skąd bierze się
mleko – dojenie sztucznej krowy, ściąganie
śmietany, odważanie sera, ubijanie masła.
Gotowe produkty uczestnicy zabierają
ze sobą lub na miejscu próbują, jak smakują
ich wyroby własnoręcznie przez nich
wykonane.
 Warsztaty wyrobu chleba: prelekcja „Co rośnie na polu” (gatunki zbóż,
rodzaje mąk, zaczyn, ...), dodawanie i mieszanie składników, wyrabianie
i formowanie ciasta, wypiek bochenków chleba, degustacja pieczywa.
 Poszukiwanie skarbów z wykrywaczem metali - znalezione skarby
(monety, części umundurowania, guziki, ozdoby, łuski z czasów działań
wojennych) dzieci zabierają ze sobą do domu.
 Szaleństwa na placu zabaw.
Na życzenie możliwość zorganizowania ogniska z kiełbaskami lub obiadu.
Możliwość wyboru innych warsztatów i zajęć – pełna oferta na zamówienie.
Okolice Kołbieli (około 60 km od Warszawy). W godzinach 8 – 15/16:oo.
Wielkość grupy

31-35 os.

36-40 os.

41-45 os.

Cena od osoby

110 zł

99 zł

89 zł

18. CZY MLEKO JEST Z KARTONIKA?
JESTEM
Podczas wizyty w gospodarstwie, poszukamy odpowiedzi
na pytanie, skąd się bierze mleko i masło w naszych
EKO!
domach:
 Zwiedzanie mini zoo (kury, kaczki, gęsi, kuc, osiołek, lama, owce, kozy,
króliki). Przewodnik opowiada o zwyczajach zwierząt.
 Dojenie krowy (na fantomie).
 Sportowe emocje – dostosowane
do wieku i pogody gry i konkursy
(rzuty, zbieranie żabek, łowienie
rybek,
ogromna
planszówka
Farmerska, szachy Wikingów itp.).
 Zwiedzanie skansenu maszyn
rolniczych,
robienie
masła
w maselnicy tradycyjną, ręczną
metodą.
 Wycinanki – łowickie koguty (które później można zabrać do domu).
 Poczęstunek: zupa pomidorowa z makaronem + pieczone kiełbaski, chleb,
herbata.
 Zabawa na zielonej łące: huśtawki, boisko, piaskownica, piracki plac
zabaw.
Okolice Góry Kalwarii (ok. 30 km od Warszawy). W godz. 7:oo – 17:oo
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
Cena od osoby

133 zł

www.paryswycieczki.pl

121 zł

110 zł

9

WYCIECZKI JEDNODNIOWE
19. PEWNEGO RAZU W STAJNI
Bez względu na to, czy to pierwsza, czy kolejna wizyta w stajni
gwarantujemy świetną zabawę w otoczeniu lasu pod czujnym okiem
doświadczonych instruktorów i animatorów.
 O koniach i kucykach mieszkających w stajni.
 Co konie jedzą, gdzie mieszkają, co lubią a czego się boją? Czym różni się
kucyk od źrebaka? Kilka słów o żywieniu i opiece nad koniem.
 Zabawy na ujeżdżalni: przeciąganie liny, rzut podkową, tor przeszkód,
wyścigi w workach.
 Czyszczenie i karmienie koni/kucy.
 Zwiedzamy mini zoo: kozy miniaturki,
króliki.
 Przejażdżka bryczką.
 Przejażdżka
na
koniach/kucach
(oprowadzanie
pod
nadzorem
instruktora).
 Końskie zajęcia plastyczne (dla najmłodszych) lub dosiadanie konia
bez siodła (dla tych nieco starszych).
 Zabawa na placu zabaw i piaszczystym boisku.
 Ognisko z kiełbaskami.
Okolice Wilgi (ok. 50 km od Warszawy). W godz. 8:oo – 16:oo
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
JESTEM

Cena od osoby

159 zł

148 zł

135 zł

EKO!

20. OD ZIARENKA DO BOCHENKA

GOŚCINIEC

Na rozległym terenie gościńca znajdują się: stara
KAWĘCZYN
zagroda wiejska, piekarnia, kuźnia, oryginalne stare
wiatraki, młyn wodny, kapliczka, wozownia oraz całoroczny budynek
gospody i potężne wiaty biesiadne z miejscem na ognisko. Mieszkają tu:
daniele, kozy, osioł, kucyki i konie.
 Staropolskie powitanie chlebem i solą,
poczęstunek dla dzieci i opiekunów.
 Przejażdżka po terenie gościńca
zadaszonym wozem konnym.
 Zwiedzanie starej wiejskiej zagrody
z izbą etnograficzną.
 Spacer przez las do młyna wodnego
i wiatraków, zwiedzanie młyna.
 Opowieść młynarza jak przerabia się żyto na mąkę.
 Szkoła naszych pradziadów – co to jest kałamarz? Czy kiedyś były książki?
 Pokaz sztuki kowalskiej i wybijanie w kuźni monety pamiątkowej.
 Zajęcia w piekarni z pokazem fragmentu cyklu produkcji pieczywa
i urządzeń wykorzystywanych do tego celu.
 Ognisko lub grill z pieczeniem kiełbasek, kolorowa zabawa dyskotekowa.
 Zabawy na świeżym powietrzu lub w pomieszczeniu zamkniętym.
Okolice Tarczyna (ok. 30 km od Warszawy). W godz. 8:oo – 15:oo.
Wielkość grupy
Cena od osoby
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31-35 os.
137 zł

36-40 os.
126 zł

41-45 os.
115 zł

biuro@paryswycieczki.pl
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STREFA EDUKACJI
21. PRZYGODA NA CZARNYM LĄDZIE
Niezapomniana wizyta w afrykańskiej wiosce Kunajamo! Dzieci poznają
radości i trudy życia w plemieniu, uczą się języka i afrykańskich zabaw.
 Poszukiwanie skarbów z mapą na terenie ośrodka, zabawa na orientację
w terenie, przejażdżka ciuchcią „Mombasa Express”.
 Zwiedzanie Muzeum Afrykańskiego, pokaz zgromadzonych zbiorów.
 Gra DJEMBE (bębny afrykańskie) – warsztaty.
 Asiko Song w rytmie bębnów.
 Nauka podstawowych słów w języku suahili.
 Noszenie koszy na głowie, warsztaty o zwierzętach,
ognisko z kiełbaskami.
 Afrykańskie Igrzyska: strzelanie z łuku, rzut dzidą
i inne afrykańskie zabawy.
 Konkurs wiedzy o Afryce oraz przyznanie nagród
i pamiątkowych dyplomów dla najbardziej aktywnych.
Okolice Płońska (ok. 80 km od Warszawy). Godz. 8:oo – 17:oo.
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
Cena od osoby

167 zł

153 zł

139 zł

22. ŚWIAT OGROMNYCH ROBALI
Wizyta w parku „Mikrokosmos”, gdzie spotkamy niezwykle realistyczne
rzeźby „robaków”, wykonane z dużą dbałością o szczegóły ich budowy
morfologicznej. Zapoznajemy się ze światem owadów, wirusów i bakterii!
 Zielona Lekcja – spacer po parku, w czasie którego dzieci poznają
ciekawostki związane z owadami.
 Własnoręczne tworzenie pamiątek – malowanie gipsowych odlewów.
 Szalona zabawa na placu zabaw, torze przeszkód, tyrolce, trampolinie…
Okolice Tomaszowa Maz. (120 km od Warszawy). W godz.9:oo – 16:oo.
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
Cena od osoby

115 zł

105 zł

95 zł

23. TAJEMNICE NIEBIESKICH ŹRÓDEŁ
Sprawdzimy, czy Niebieskie Źródła są naprawdę niebieskie, poszukamy
śladów Zbója Madeja. Upieczemy kiełbaski przy ognisku, oraz dowiemy się,
czy jezioro można „zrobić”!
 Zalew Sulejowski (spacer po zaporze).
 Rezerwat „Niebieskie Źródła”. Cud natury!
 Skansen Rzeki Pilicy – muzeum poświęcone
rzece
oraz
niezwykłym
przedmiotom
z niej wydobytym.
 Groty w Nagórzycach – cud natury czy dzieło
ludzkie? Legenda o Zbóju Madeju. Madejowe ognisko z kiełbaskami.
 Zwiedzamy bunkry w Konewce – podziemna trasa turystyczna.
Okolice Tomaszowa Maz. (120 km od Warszawy). W godz. 7:oo – 19:oo.
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
Cena od osoby

131 zł

www.paryswycieczki.pl

119 zł

109 zł
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24. DINOPARK - KOŁACINEK
Park Jurajsko – Botaniczny to wspaniałe miejsce, które na chwilę pozwoli
nam przenieść się wiele milionów lat wstecz, wypocząć i dobrze się bawić!
 Spacer
z
przewodnikiem
po
ścieżce
ery
mezozoicznej,
podczas którego poznajemy autentyczne skamieniałości sprzed milionów
lat: kości dinozaurów, amonity, trylobity, gąbki, strzałki. Zobaczymy
również ogromny okruch minerału HALITU z kopalni soli „Kłodawa”.
 Odkopywanie szkieletu dinozaura.
 Folwark Kołaciński – zabytkowe maszyny, których w dawnych czasach
używano do pracy w polu. Kopia dawnej studni tzw. „Żurawia”
do czerpania wody. Stylizowane chaty kryte strzechą z trzciny.
 Wystawa fotograficzna pt. „Czy wyginiemy jak dinozaury?”.
 Szaleństwa na dinozaurowym placu zabaw.
Możliwość zamówienia warsztatów i zajęć edukacyjnych – ok. 8-10 zł/os.
Okolice Skierniewic (ok. 110 km. od Warszawy). W godz. 8:oo – 17:oo.
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
Cena od osoby

102 zł

91 zł

81 zł

25. PIERNIKOWY TORUŃ
Zwiedzanie Torunia – Stare Miasto: Ratusz, Dwór Artusa, kościół Mariacki,
Kamienica pod Gwiazdą, Krzywa Wieża.
 Świat Piernika – warsztaty wypieku
pierników według receptur sprzed
500 lat. Uczestnicy przesiewają mąkę,
ubijają w moździerzu korzenie,
wyrabiają ciasto. Po upieczeniu,
cieplutkie pierniki zabierają do domu.
Dodatkowo proponujemy (w cenie 1 wariant do wyboru):
1. Muzeum Drukarstwa – W średniowiecznym skryptorium młodzież
poznaje historię materiałów piśmienniczych: samodzielnie pisze gęsim
piórem, czerpie papier, drukuje certyfikat odbycia warsztatów.
2. Dom Legend Toruńskich – interaktywny spektakl, przybliżający najbardziej
znane toruńskie legendy. Jak układały się losy królów, rycerzy
i złoczyńców? Dowiemy się, biorąc udział w kolejnych wyzwaniach.
3. Fort IV – zwiedzanie podziemnych tuneli z pochodniami.
4. Seans w Planetarium – prosimy o rezerwację z dużym wyprzedzeniem.
Toruń (od 230 km od Warszawy). W godz. 7:oo– 21:oo.
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
Cena od osoby

165 zł

153 zł

142 zł

26. KAZIMIERZ DOLNY
Zwiedzamy przepiękne zabytki Kazimierza: rynek z XIII-wiecznymi,
drewnianymi elementami, ruiny zamku, basztę z XII w., kościół farny,
kamieniczki na rynku, spichlerze, Górę Trzech Krzyży (z przepięknym
widokiem na Kazimierz i okolicę), wąwozy lessowe, a także zespół
pałacowo-parkowy Czartoryskich w Puławach.
Dodatkowo na życzenie: godzinny rejs statkiem po Wiśle – ok. 12 zł/os.
Kazimierz Dolny (od 160 km od Warszawy). W godz. 8:oo – 19:oo.
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
Cena od osoby
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99 zł

biuro@paryswycieczki.pl

WYCIECZKI JEDNODNIOWE
27. ŁÓDŹ FABRYCZNA / EKSPERYMENTALNA
Historyczna Łódź: ulica Piotrkowska z Aleją
Gwiazd, Ławeczką Tuwima i Fortepianem
Rubinsteina; pałace i fabryki Poznańskiego,
Herbsta, Grohmana; Łódzka Szkoła Filmowa.
WERSJA FABRYCZNA:
 Muzeum Fabryki w Manufakturze:
zwiedzanie
wystawy
multimedialnej
z pokazem pracujących maszyn włókienniczych. Do wyboru warsztaty i gry
edukacyjne, przybliżające dzieciom proces powstawania tkanin, ochronę
środowiska, tematy związane z ekonomią.
WERSJA EKSPERYMENTALNA:
 Wizyta w Experymentarium – centrum nauki, w którym możemy
korzystać z interaktywnych stanowisk i eksponatów, przeprowadzać
doświadczenia, prowadzić obserwacje, zgłębiać tajniki świata. Nauka
poprzez zabawę!
Łódź (ok. 140 km od Warszawy). W godz. 7:oo– 19:3o.
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
Cena od osoby

145 zł

135 zł

125 zł

28. NA WIDELCU – BON TON DLA KAŻDEGO
W pięknych, zabytkowych wnętrzach zamku w Pułtusku poznajemy zasady
dobrego zachowania przy stole.
 Rola serwetki i sposoby jej składania, prawidłowe nakrycie stołu.
 Odczytywanie kodu ułożenia sztućców, potrawy „proste” i „trudne”.
 Zasady zachowania się podczas różnych przyjęć bankietowych.
 Prelekcja o dobrych obyczajach i zasadach gościnności.
 Poznaną wiedzę sprawdzimy przy 4-daniowym obiedzie.
 Krótki spacer po Pułtusku: rynek, zamek, kolegiata.
Dodatkowo na życzenie: rejs gondolami – ok. 8 zł/os.
Pułtusk (ok. 70 km od Warszawy). W godz. 8:oo – 16:oo.
Prosimy o rezerwację
z 6-miesięcznym
wyprzedzeniem!

Wielkość grupy

31-35 os.

36-40 os.

41-45 os.

Cena od osoby

139 zł

129 zł

119 zł

29. KRÓLEWSKIE MIASTO NAD WISŁĄ
SANDOMIERZ
Staropolski gród to żywy świadek historii i kultury naszego państwa,
prawdziwa skarbnica zabytków. Położony na siedmiu wzgórzach, pomiędzy
którymi na spacery zapraszają malownicze lessowe wąwozy.
 Stare Miasto – Rynek, Dom Długosza, Wieża
Opatowska, Katedra, Zamek, urokliwy
Wąwóz Królowej Jadwigi.
 Podziemna trasa turystyczna: system piwnic,
w których kupcy składowali swoje towary.
Sandomierskie lochy owiane są legendami.
Najsłynniejsza mówi o Halinie Krępiance,
która została zasypana wraz z Tatarami w tajemnych korytarzach.
W godz. 7:oo – 21:oo.
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
Cena od osoby

143 zł

www.paryswycieczki.pl

129 zł

121 zł
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AKTYWNIE ZA MIASTEM
30. ADRENALINA POD KONTROLĄ
Zabawa dla bardziej i mniej odważnych, w każdym wieku!
 Zjazd linowy, w uprzęży, z kilkunastometrowej wieży.
 Przejście po mostach linowych i peruwiańskich,
wspinaczka po ścianie alpinistycznej.
 Strzelanie z łuku sportowego i klasycznego, strzelanie
z wiatrówek krótko i długolufowych, przejażdżka
quadami, zapasy w strojach SUMO, poszukiwanie
skarbu z mapą (ćwiczenia na orientację w terenie).
 Ognisko z pieczeniem kiełbasek.
 Zwiedzanie unikalnego Domu Afrykańskiego i wioski
KUANJAMO, przejazd ciuchcią "Mombasa Express”.
 Ponadto, przez cały czas do dyspozycji jest MINI GOLF, stoły do tenisa
stołowego, boiska, piłki, flagi, pachołki, hala zabaw.
Okolice Płońska (ok. 80 km od Warszawy). Godz. 8:oo – 17:oo.
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
Cena od osoby

167 zł

153 zł

139 zł

31. KAJAKIEM PRZEZ ŚWIAT
Odpoczynek na łonie natury pod czujnym
okiem instruktorów. Leniwie płynąca rzeka
z niewielkimi bystrzami sprawia, że przez
cały czas naszej wyprawy możemy
delektować się pięknem przyrody.
Trasy spływu (do wyboru):
 Tomaszów Mazowiecki – Inowłódz
(19 km, czas płynięcia ok. 5 godz.).
 Tomaszów Mazowiecki – Spała (11 km, czas płynięcia ok. 3 godz.).
Po spływie kiełbaska upieczona na ognisku będzie smakować wyśmienicie!
Dodatkową atrakcją spływu może być spotkanie z historią
podczas zwiedzania Spały, ruin Zamku Kazimierza Wielkiego oraz kościółka
św. Idziego w Inowłodzu.
Okolice Spały (ok. 120 km od Warszawy). W godz. 8:oo – 17/18:oo
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
Cena od osoby

130 zł

119 zł

109 zł

32. INTEGRACJA W CHMURACH
Świetna zabawa i sportowa rywalizacja w grupach!
 Zawody na automatycznej kręgielni.
 Park linowy: ponad 330-metrowy tor przeszkód
rozwieszony na wysokości 7 – 12,5 metra.
Do pokonania 22 przeszkody, 6 zjazdów
tyrolskich, w tym jeden 50-metrowy.
 Gra terenowa: zagadki, zadania grupowe związane z miasteczkiem Spała.
Okolice Spały (ok. 120 km od Warszawy). W godz. 8:oo – 17:oo
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
Cena od osoby
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CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA…
33. W KRAINIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
 Spacer po Bajkowej ścieżce z przewodnikiem:
przepiękna, bajkowa scenografia Krainy
Świętego Mikołaja. Spotkamy tutaj postacie
znane z książek, filmów i bajek. W czasie
spaceru odwiedzimy domy Świętego Mikołaja
oraz Dziada Mroza!
 Wizyta w Sali Tronowej Świętego Mikołaja –
obejrzymy, jak wygląda Sala, w której Mikołaj spotyka się z dziećmi,
a także odpisuje na ich listy oraz rozdaje prezenty.
 Poczta Świętego Mikołaja - w Krainie Świętego Mikołaja znajduje się
ogromna skrzynka pocztowa, gdzie Mikołaj oczekuje na listy od wszystkich
dzieci i dorosłych. Trzy najpiękniejsze listy zostaną nagrodzone
upominkiem od Świętego Mikołaja.
 Zabawa na placu zabaw (w hali) – zjeżdżalnie, baseny z kulkami.
 Interaktywna makieta „alpejskie miasteczka” – model alpejskiego
miasteczka z kolejką pokonującą tunele i wzgórza, zatrzymującą się
na stacjach.
Możliwość zamówienia różnych zabaw i warsztatów o tematyce
świątecznej.
Okolice Łodzi (ok 110 km od Warszawy). W godz. 8:oo – 16:oo.
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
Cena od osoby

150 zł

125 zł

115 zł

34. WIZYTA W FABRYCE BOMBEK
Prosimy o rezerwację z minimum 3-miesięcznym
wyprzedzeniem!
 Zwiedzanie Fabryki Bombek: zobaczymy proces
ich powstawania (formowanie z rozgrzanego szkła,
srebrzenie, malowanie, dekorowanie, przygotowanie
do zapakowania). Każdy z etapów jest dodatkowo
przybliżony i objaśniony przez pracowników fabryki.
 Warsztaty dekorowania bombek - ozdabianie szklanych ozdób według
własnego pomysłu pod okiem doświadczonej malarki – każdy uczestnik
chętnie zabiera je ze sobą jako pamiątkę. Po warsztatach można odwiedzić
również firmowy sklepik.
 Warsztaty marcepanowe: uczestnicy zapoznają się z dziejami marcepanu,
popularnego smakołyku pochodzenia wschodniego. Dowiadują się także,
kiedy aptekarze produkowali marcepany
i czy słodycze mogą być lekarstwem. Następnie
przygotowują z naturalnych składników
marcepan, co poświadcza wystawiony dyplom.
 „Na tronie i w koronie” – oglądamy Zamek
Królewski
w
Piotrkowie
Trybunalskim
oraz spacerujemy po Starym Mieście.
Piotrków Trybunalski (ok. 150 km od Warszawy). W godz. 8:oo – 18:oo.
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
Cena od osoby

150 zł

www.paryswycieczki.pl

140 zł

130 zł
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35. TRÓJMIASTO
↘ PROGRAM 2-DNIOWY:
▪ Zwiedzanie Gdańska: Złota Brama, Długi Targ z Fontanną Neptuna, Ratusz
Główny, Długie Pobrzeże, port, organy w Oliwie,
Westerplatte.
▪ Sopot: molo, Monte Casino, Krzywy Domek.
▪ Gdynia: Skwer Kościuszki, statek: ORP
„Błyskawica” lub „Dar Pomorza”.
↘ PRZY 3. DNIACH DODATKOWO:
▪ Grunwald i zamek w Malborku lub w Gniewie.
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
Cena / 2 dni

356 zł

330 zł

315 zł

Cena / 3 dni

492 zł

470 zł

450 zł

36. WYPRAWA W GŁĄB PUSZCZY
↘ PROGRAM 2-DNIOWY:
▪ Muzeum Przyrodniczo-Leśne w Białowieży: innowacyjna, multimedialna
prezentacja dziewiczej przyrody Puszczy Białowieskiej.
▪ Spotkanie z tradycją i kulturą kresową dawnego Podlasia w Siole Budy.
▪ Spacer po Parku Carskim i szlakiem Dębów Królewskich.
▪ Rezerwat pokazowy Żubrów: oglądamy tarpany, żubronie, jelenie, wilki.
▪ Ścieżka przyrodnicza Żebra Żubra.
↘ PRZY 3. DNIACH DODATKOWO:
▪ Park Miniatur Zabytków Podlasia.
▪ Warsztaty kulinarne: własnoręcznie robimy
podlaskie pierogi i obwarzanki.
▪ Poznajemy tajemnice lasu: ścieżka edukacyjna
na temat rysia i grzybów leśnych.
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
JESTEM

EKO!

Cena / 2 dni

305 zł

280 zł

263 zł

Cena / 3 dni

500 zł

465 zł

443 zł

Czasy Krzyżaków, rycerstwa i mieszczan.

37. PODRÓŻ W PRZESZŁOŚĆ

↘

↘ PROGRAM 2-DNIOWY:
▪ Toruńskim szlakiem Mikołaja Kopernika
▪ Odkrywamy tajemnice zamku Golubskiego,
zabawy strzeleckie: strzelanie z łuku,
rzucanie toporem, włócznią pod opieką
Bractwa Rycerskiego.
▪ Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa:
czerpanie papieru, pisanie gęsim piórem i patykiem (warsztaty).
↘ PRZY 3. DNIACH DODATKOWO:
▪ Całodzienny pobyt w Juraparku (Solec Kujawski) – podróż w przeszłość
o miliony lat wstecz i świetna zabawa, LUB:
▪ Gniew: „Wakacje z Duchami” – widowisko multimedialne, Lekcja Żywej
Historii – podróż do czasów rycerstwa i wielkich wojen krzyżackich.
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
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Cena / 2 dni

338 zł

310 zł

293 zł

Cena / 3 dni

501 zł

466 zł

446 zł

tel. 22 678 11 61
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38. MAZURY
↘ PROGRAM 2-DNIOWY:
▪ Wizyta w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie,
Śluza Guzianka, Niedźwiedzi Róg.
▪ Olsztyn: spacer po mieście, Zamek, ratusz.
▪ Mikołajki – „stolica Mazur”. Spacer po mieście, rejs statkiem po jeziorze.
↘ PRZY 3. DNIACH DODATKOWO:
▪ Spacer po Giżycku – żeglarskiej stolicy Polski: Wieża Ciśnień, most
obrotowy, Twierdza Boyen.
▪ Wilczy Szaniec – porośnięte lasem ruiny kwatery głównej Adolfa Hitlera.
▪ Park Miniatur Warmii i Mazur - najpiękniejsze budowle regionu.
Wielkość grupy

31-35 os.

36-40 os.

41-45 os.

Cena / 2 dni

320 zł

293 zł

275 zł

Cena / 3 dni

516 zł

479 zł

457 zł

39. NAD ZALEWEM SULEJOWSKIM
JESTEM

↘ PROGRAM 2-DNIOWY:
EKO!
▪ Tajemnice Starego Młyna – zwiedzamy Skansen rzeki Pilicy.
▪ Rezerwat Niebieskie źródła – niezwykle ciekawy rezerwat przyrody.
▪ Groty Zbója Madeja, wyrobiska piasku kwarcowego.
▪ Zwiedzamy Spałę: gra terenowa, tor przeszkód w parku linowym.
▪ Zabawa na automatycznej kręgielni.
↘ PRZY 3. DNIACH DODATKOWO:
▪ Centralny Ośrodek Sportu w Spale.
▪ Inowłódz (zamek Kazimierza Wielkiego).
▪ Konewka – zwiedzamy bunkry z okresu
II Wojny Światowej.
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
Cena / 2 dni

307 zł

283 zł

267 zł

Cena / 3 dni

468 zł

436 zł

420 zł

40. UKRYTA KRAINA CZAROWNIC

Góry Świętokrzyskie

↘ PROGRAM 2-DNIOWY:
▪ Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego – wystawa
multimedialna z wykorzystaniem odgłosów przyrody, Święty Krzyż.
▪ Babyjagowo: spotkamy Świętokrzyską Czarownicę, Jasia i Małgosię,
Zbója Madeja oraz wiele innych bajkowych postaci. Dla najodważniejszych
dom na kurzej stópce i tunel strachu.
▪ Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach – „w co bym się bawił, gdybym
urodził się 40 lat temu?”, Rezerwat Kadzielnia, Dąb Bartek…
↘ PRZY 3. DNIACH DODATKOWO:
▪ JuraPark w Bałtowie: wędrówka z przewodnikiem przez kolejne etapy
dziejów życia na Ziemi, prehistoryczne oceanarium…
LUB Krzemionki Opatowskie – podziemna trasa turystyczna.
▪ Wizyta w średniowiecznej osadzie – osadowa gra terenowa.
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
Cena / 2 dni

327 zł

300 zł

283 zł

Cena / 3 dni

549 zł

510 zł

486 zł

www.paryswycieczki.pl
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WYCIECZKI WIELODNIOWE
41. SZLAKIEM PIASTÓW

Wielkopolska

↘PROGRAM 2-DNIOWY:
▪ Katedra i Drzwi Gnieźnieńskie, Muzeum Początków Państwa Polskiego.
▪ Ostrów Lednicki – przeprawa przez jezioro, Muzeum Pierwszych Piastów.
▪ Biskupin: zrekonstruowany, drewniany gród osadników sprzed tysięcy
lat, przejazd kolejką wąskotorową.
▪ Mysia Wieża i legenda o królu Popielu.
↘ PRZY 3 DNIACH DODATKOWO:
▪ Pobiedziska – Wielkopolska w Miniaturze.
▪ Ścianka wspinaczkowa, quady, park linowy
LUB Poznań – Stary Rynek, Ostrów Tumski.
Wielkość grupy

31-35 os.

36-40 os.

41-45 os.

Cena / 2 dni

345 zł

317 zł

300 zł

Cena / 3 dni

560 zł

518 zł

493 zł

42. SZLAK ORLICH GNIAZD
↘ PROGRAM 2-DNIOWY:
▪ Ojcowski Park Narodowy – najmniejszy park
narodowy w Polsce z ciekawymi formami
skalnymi: Grota Łokietka (z którą wiąże się
historia króla), Maczuga Herkulesa, zamek
w Pieskowej Skale.
▪ Ogrodzieniec: największy zamek na Śląsku, przykład kunsztu dawnych
budowniczych.
▪ Park Miniatur i Rozrywki: dla najodważniejszych – Dom Strachów!
↘ PRZY 3. DNIACH DODATKOWO:
▪ C.d. Szlaku Orlich Gniazd: Olsztyn, Bobolice – ruiny średniowiecznych
zamków zbudowanych na skałach – jaki jest ich los w dzisiejszych czasach?
▪ Klasztor Jasnogórski w Częstochowie.
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
Cena / 2 dni

346 zł

317 zł

304 zł

Cena / 3 dni

568 zł

524 zł

502 zł

43. KOPALNIA MOŻLIWOŚCI

Tarnowskie Góry

↘ PROGRAM 2-DNIOWY:
▪ Zabytkowa kopalnia srebra w Tarnowskich Górach (obiekt na liście
UNESCO), Sztolnia Czarnego Pstrąga (przeprawa łodzią pod ziemią),
przejażdżka kolejką skansenową.
▪ Park Śląski w Chorzowie (atrakcje
do wyboru, np. przejażdżka nizinną kolejką
linową, Skalna Kotlina Dinozaurów).
↘ PRZY 3. DNIACH DODATKOWO:
▪ Park Miniatur, gdzie zobaczyć można
makiety zamków i warowni Szlaku Orlich
Gniazd, repliki maszyn oblężniczych z okresu średniowiecza.
▪ Fragmenty Jury Krakowsko-Częstochowskiej: zamek Ogrodzieniec.
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
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Cena / 2 dni

348 zł

322 zł

307 zł

Cena / 3 dni

567 zł

526 zł

501 zł

tel. 22 678 11 61

biuro@paryswycieczki.pl

WYCIECZKI WIELODNIOWE
44. SERCE DOLNEGO ŚLĄSKA

Wrocław

↘ PROGRAM 2-DNIOWY:
▪ Wrocław Szlakiem Krasnali: Stare Miasto,
Katedra, Ostrów Tumski.
▪ 49. piętro Sky Tower: niezapomniany
widok z wysokości 200 m!
▪ Wizyta w Hali Stulecia – wizytówce
miasta. Centrum Poznawcze: specjalnie
zaadaptowane wnętrza Hali Stulecia, tworzące ścieżkę edukacyjnopoznawczo-rekreacyjną, kompleksowo prezentującą architektoniczny
i historyczny rys Hali Stulecia, Wrocławia oraz całego regionu.
▪ Kolejkowo: ten miniaturowy świat to nie tylko makiety kolejowe,
ale także budynki, pojazdy i codzienne życie mieszkańców Dolnego Śląska.
▪ Ogród Japoński – unikatowy fragment kultury japońskiej we Wrocławiu.
▪ Hydropolis - interaktywne instalacje, wierne repliki i modele oraz bogate
w informacje ekrany ukazujące wodę z różnych, fascynujących
perspektyw.
↘ PRZY 3. DNIACH DODATKOWO:
▪ Fragmenty Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego (Aula Leopoldyńska,
Oratorium Marianum, Wieża matematyczna z tarasem widokowym.
▪ Rejs Statkiem po Odrze, zwiedzanie Stadionu Wrocław.
Wielkość grupy 31-35 os. 36-40 os. 41-45 os.
Cena / 2 dni

380 zł

345 zł

325 zł

Cena / 3 dni

545 zł

500 zł

480 zł

45. KRÓLEWSKIE MIASTO KRAKÓW
↘ PROGRAM 3-DNIOWY:
▪ Kraków: Stare Miasto (Sukiennice, Rynek, Barbakan, Kościół Mariacki),
Wawel (Katedra, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie). Możliwe
zwiedzanie tematyczne, np. Szlakiem Młodej Polski.
▪ Widowisko audiowizualne „podziemia Rynku”:
zwiedzający mogą nie tylko zobaczyć, ale i dotknąć historii.
▪ Energylandia – największy w Polsce Park Rozrywki.
▪ Zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni lub Wieliczce.
↘ PRZY 4. DNIACH DODATKOWO:
▪ Ojcowski Park Narodowy – najmniejszy park narodowy
w Polsce z ciekawymi formami skalnymi: Grota Łokietka (z którą wiąże się
historia króla), Maczuga Herkulesa, zamek w Pieskowej Skale.
Wielkość grupy

31-35 os.

36-40 os.

41-45 os.

Cena / 3 dni

537 zł

487 zł

460 zł

Cena / 4 dni

695 zł

635 zł

605 zł

Uwaga! Cena nie zawiera biletu wstępu do Energylandii – w zależności
od wieku uczestników wynosi ona 59 zł – 99 zł/os.

www.paryswycieczki.pl
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46. A MOŻE…. NAD MORZE!

Jastrzębia Góra

↘ W PROGRAMIE:
▪ Gdańsk: Złota Brama, Długi Targ
z Fontanną Neptuna, Ratusz Główny,
Dwór Artusa, Długie Pobrzeże, port,
organy w Oliwie, Westerplatte
(w miarę czasu wolnego i chęci).
▪ Muzeum Obrony Wybrzeża – dawny
„Rejon
Umocniony
Hel”,
gdzie podczas II wojny światowej znajdowała się wieża kierowania ogniem
i jedno ze stanowisk artyleryjskich baterii Schleswig-Holstein, największej
z baterii nadbrzeżnych świata (406 mm).
▪ Hel: Promenada na cyplu, latarnia morska (z zewnątrz), Fokarium
(jeśli będziemy mieć trochę szczęścia zobaczymy karmienie fok!).
▪ Słowiński Park Narodowy: największy w Europie pas ruchomych wydm.
Przejazd melexami do Wyrzutni Rakiet tajnego niemieckiego poligonu
z 1940 r., a następnie spacer na Górę Łącką.
▪ Rejs statkiem po jeziorze Łebsko.
▪ Spacer po Rozewiu – gdzie mieszkają Kaszubi? Windą na plażę? Latarnia
Żeromskiego?
▪ Władysławowo: Aleja Gwiazd Sportu,
Ośrodek Przygotowań
Olimpijskich „Cetniewo”, zabawa w parku linowym.
▪ Sopot: najdłuższe w Europie drewniane molo w Europie, Monte Cassino,
Krzywy Domek.
▪ Spacery nad morzem, poszukiwania bursztynów, plażowanie.
Wielkość grupy

31-35 os.

36-40 os.

41-45 os.

Cena 5 dni

865 zł

819 zł

779 zł

47. WIELKOPOLSKA

Piastowskim Szlakiem

↘ W PROGRAMIE:
▪ Kruszwica: Mysia Wieża i legenda o Popielu.
▪ Biskupin (prasłowiańska osada): zwiedzanie skansenu, warsztaty
pokazujące życie i codzienne zajęcia w prehistorycznych osadników.
▪ Strzelno: romańska rotunda św. Prokopa, kościół św. Trójcy.
▪ Muzeum Kolejnictwa w Wenecji, przejażdżka kolejką wąskotorową, ruiny
zamku „Diabła Weneckiego”.
▪ Gniezno: Katedra i Drzwi, Muzeum
Początków Państwa Polskiego.
▪ Ostrów
Lednicki:
przeprawa
promem przez jezioro.
▪ Wielkopolska w Miniaturze: Szlak
Piastowski w wersji mini.
▪ Najciekawsze miejsca Poznania:
Stary Rynek, Ostrów Tumski.
▪ Zajęcia sportowe na terenie i w najbliższej okolicy miejsca noclegowego.
▪ Zajęcia integracyjne, gry terenowe, ognisko z pieczeniem kiełbasek,
dyskoteka.
▪ Kurnik, Rogalin – wspaniałe rezydencje magnackie, chluba Wielkopolski.
Wielkość grupy
31-35 os.
36-40 os. 41-45 os.
Cena 5 dni
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890 zł

827 zł

790 zł
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48. ŚREDNIOWIECZNA PRZYGODA
Szlakiem zamków krzyżackich.
↘ W PROGRAMIE:
▪ Toruń: zwiedzanie miasta.
▪ Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa
w Grębocinie – zajęcia warsztatowe:
czerpanie
papieru,
drukowanie
certyfikatu, pisanie gęsim piórem
i patykiem…
▪ Zajęcia rekreacyjno-sportowe na terenie
i w najbliższej okolicy ośrodka.
▪ Wycieczka do Brodnicy – fortyfikacje i ruiny zamku.
▪ Opanuj Gniew:
 Spektakl „Wakacje z Duchami” – widowisko audiowizualne, podczas
którego widzowie przeniosą się do nieistniejącego świata duchów,
tych przyjaznych i złych, do świata walących się murów, płonących
stropów, pękających okien i bezgłowych rycerzy.
 Lekcja Żywej Historii – podróż do czasów Rycerstwa i wielkich wojen
krzyżackich. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z ubiorem, zbroją
i bronią rycerską.
 Wędrówka po warsztatach dawnych rzemieślników: płatnerski,
kowalski, drukarski (z prasą Gutenberga), garncarski, mincerski
oraz Strzelnica Zamkowa.
▪ Malbork – zwiedzanie zamku i lekcja historii w formie ciekawej gry
terenowej z zagadkami dla uczestników.
▪ W drodze do Warszawy zwiedzamy zamek w Golubiu – Dobrzyniu.
Wielkość grupy

31-35 os.

36-40 os.

41-45 os.

Cena 5 dni

935 zł

866 zł

823 zł

49. SZLAKIEM WIELU KULTUR

Podlasie i Wilno

↘ W PROGRAMIE:
▪ Interaktywne
Muzeum
Ikon
w Supraślu, Madonna Szafkowa,
Augustów – Kanał Augustowski,
Sejny – klasztor podominikański.
▪ Park Grutas – Muzeum Komunizmu,
gdzie zostały zgromadzone przeróżne
eksponaty stworzone przed laty
na chwałę
idei
komunistycznej.
Doskonała, żywa lekcja historii dla uczniów i nauczycieli!
▪ Wilno – „Ateny Północy”: Sanktuarium Matki Boskiej w Ostrej Bramie,
zabytkowe kościoły i cerkwie, Cmentarz na Rossie, Katedra, Uniwersytet
Wileński, Muzeum Adama Mickiewicza, Wzgórze Trzech Krzyży; Troki:
Zamek Wielkich Książąt Litewskich.
Uwaga: do przekroczenia granicy polsko-litewskiej niezbędne są paszporty
lub dowody osobiste.

Wielkość grupy

31-35 os.

36-40 os.

41-45 os.

Cena 5 dni

940 zł

890 zł

850 zł

www.paryswycieczki.pl
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50. W KRAINIE TYSIĄCA JEZIOR

Mazury

↘ W PROGRAMIE:
▪ Galindia: odkrywamy tajemniczą
krainę Galindów oraz bierzemy
aktywny udział w ich obrządkach.
▪ Safari na Mazurach – największy
w Polsce Park Dzikich Zwierząt
w Kadzidłowie: zobaczymy z
bliska różne gatunki dzikich
zwierząt, dowiemy się, gdzie
mieszkają, co jedzą i jak żyją.
▪ Śluza Guzianka – ważny węzeł komunikacyjny na szlaku Wielkich Jezior,
działający od ponad 100 lat!
▪ Rejs statkiem po jednym z mazurskich jezior.
▪ Kwatera Hitlera „Wilczy Szaniec” – porośnięte lasem ruiny kwatery
głównej Adolfa Hitlera z czasów II wojny światowej.
▪ Twierdza Boyen w Giżycku – ważna pruska fortyfikacja w kształcie
gwiazdy położona pomiędzy mazurskimi jeziorami, Kisajno i Niegocin.
▪ Park Miniatur Warmii i Mazur – najpiękniejsze budowle regionu
w miniaturze.
▪ Mikołajki – spacer po mieście: rynek, zabytkowe kamienice, ratusz,
rezerwat „Łukajno”, port, deptak.
▪ Ognisko, zajęcia sportowe na terenie ośrodka.
Wielkość grupy
31-35 os.
36-40 os. 41-45 os.
Cena 5 dni

879 zł

815 zł

780 zł

51. NAD ZALEWEM SULEJOWSKIM
↘ W PROGRAMIE:
▪ Groty Zbója Madeja, wyrobiska
piasku kwarcowego.
▪ Zwiedzamy Spałę (gra terenowa).
▪ Spływ kajakowy rzeką Pilicą.
▪ Inowłódz (ruiny zamku Kazimierza
Wielkiego).
▪ Centralny Ośrodek Sportu w Spale:
zobaczymy miejsca oraz sale
sportowe, gdzie na co dzień
trenują nasi lekkoatletyczni
Mistrzowie! Jeśli będziemy mieć trochę szczęścia, być może uda nam się
ich spotkać podczas treningu.
▪ Turniej na automatycznej kręgielni sportowej.
▪ Konewka – kolejowe bunkry z okresu II Wojny Światowej.
▪ Tajemnice Starego Młyna – Skansen rzeki Pilicy. Oglądamy młyńskie koła
i wozy pancerne wyciągnięte z dna rzeki.
▪ Ognisko, dyskoteka, zajęcia sportowe, integracyjne na terenie
oraz w najbliższej okolicy ośrodka.
▪ Rezerwat Niebieskie źródła – czy naprawdę są niebieskie? Niezwykle
rzadkie formy polodowcowe.
Wielkość grupy
31-35 os.
36-40 os. 41-45 os.
Cena 5 dni
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783 zł

734 zł

712 zł
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52. GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
↘ W PROGRAMIE:
▪ Wędrówki górskie: Muzeum
Przyrodnicze Świętokrzyskiego
Parku Narodowego – oryginalna
wystawa
multimedialna
z wykorzystaniem
odgłosów
przyrody,
Święty
Krzyż,
zdobywamy Łysicę.
▪ Babyjagowo – można tu spotkać
Świętokrzyską Czarownicę, Jasia
i Małgosię, Zbója Madeja oraz wiele innych bajkowych postaci.
Dla najodważniejszych – dom na kurzej stópce i tunel strachu.
▪ Kielce: Muzeum Zabawy i Zabawek, Rezerwat Kadzielnia, Dąb Bartek…
▪ JuraPark w Bałtowie: wędrówka z przewodnikiem przez kolejne etapy
dziejów życia na Ziemi, prehistoryczne oceanarium.
▪ Park Rozrywki Sabat Krajno – aleja miniatur, park linowy, kino 6D.
▪ Jaskinia Raj (przy zamówieniu z min. półrocznym wyprzedzeniem).
Wielkość grupy
31-35 os.
36-40 os. 41-45 os.
Cena 5 dni

899 zł

838 zł

802 zł

53. KRÓLEWSKA MAŁOPOLSKA
↘ W PROGRAMIE:
▪ Kraków: Stare Miasto (Sukiennice, Rynek, Barbakan, Kościół Mariacki),
Wawel (Katedra, Dzwon Zygmunta, podziemia - Groby Królewskie),
Kazimierz.
Możliwe
zwiedzanie
tematyczne,
np. Szlakiem Młodej Polski.
▪ Widowisko audiowizualne
„podziemia Rynku”, gdzie
można nie tylko zobaczyć,
ale i dotknąć historii.
▪ Zwiedzanie Kopalni Soli.
▪ Wizyta w Parku Edukacji
Rozwojowej
(zwiedzanie
wioski domów z różnych
części świata: tradycyjna ghańska wioska, indiańskie tipi, eskimoskie igloo,
jurta z Mongolii),
LUB
▪ Pozostałości po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym
i zagłady Auschwitz-Birkenau (powyżej 14 lat).
▪ Energylandia – największy w Polsce Park Rozrywki.
▪ Ojcowski Park Narodowy – najmniejszy park narodowy w Polsce
z ciekawymi formami skalnymi: Grota Łokietka (z którą wiąże się historia
króla), Maczuga Herkulesa, zamek w Pieskowej Skale.
Wielkość grupy

31-35 os.

36-40 os.

41-45 os.

Cena 5 dni

957 zł

885 zł

842 zł

Uwaga! Cena nie zawiera biletu wstępu do Energylandii – w zależności
od wieku uczestników wynosi ona 59 zł– 99 zł.

www.paryswycieczki.pl
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54. PIENINY
↘ W PROGRAMIE:
▪ Jaworki, Wąwóz Homole – niezwykłe
i malownicze kaskady, wysokie kolorowe
ściany, osobliwości przyrody żywej
i nieożywionej. Zwiedzanie Elektrowni
Wodnej (obraz 3D „Moc Żywiołów”).
▪ Ruiny zamku w Niedzicy, rejs po jeziorze
Czorsztyńskim.
▪ Trzy Korony: Krościenko – Przełęcz Szopka – Trzy Korony – Góra
Zamkowa.
▪ Zakopane: Krupówki; wjazd kolejką na Gubałówkę, spacer w kierunku
Batorowego Wierchu – oglądanie panoramy Tatr; skocznie narciarskie…
▪ Szczawnica – uzdrowisko malowniczo położone nad potokiem Grajcarek:
Plac Dietla z Pijalnią Wód Mineralnych, piękne wille, promenada
spacerowa.
▪ Wieczór z grami: kręgielnia, piłkarzyki, cymbergaj itp.
Baseny termalne, park linowy – dodatkowo na życzenie.
Wielkość grupy
31-35 os.
36-40 os. 41-45 os.
Cena 5 dni

889zł

824 zł

784 zł

55. SZLAKIEM ORLICH GNIAZD
↘ W PROGRAMIE:
Jura Krakowsko - Częstochowska
▪ Ojcowski Park Narodowy – najmniejszy park narodowy w Polsce
z ciekawymi formami skalnymi: Grota Łokietka (z którą wiąże się historia
króla), Maczuga Herkulesa, zamek w Pieskowej Skale.
▪ Ogrodzieniec - jedne z największych ruin zamkowych w Polsce.
▪ Park Miniatur i Rozrywki – dla najodważniejszych Dom Strachów!
▪ Mirów, Bobolice – ruiny średniowiecznych zamków zbudowanych
na skałach: jaki jest ich los w dzisiejszych czasach?
▪ Tarnowskie Góry: zwiedzanie Sztolni Czarnego Pstrąga (podziemne łódki).
▪ Gry i zabawy sportowe na terenie ośrodka, ognisko, dyskoteka.
▪ ENERGYLANDIA – największy park rozrywki w Polsce.
Wielkość grupy
31-35 os.
36-40 os. 41-45 os.
Cena 5 dni

916 zł

848 zł

807 zł

56. W POSZUKIWANIU BIESZCZADZKICH ANIOŁÓW
↘ W PROGRAMIE:
▪ Sandomierz – królewskie miasto
położone na wzgórzach, nad Wisłą.
▪ Iłża – ruiny zamku.
▪ Zespół
Elektrowni
Wodnych
Myczkowce-Solina, wejście na Kiczorę,
Połonina Wetlińska lub Caryńska.
▪ Wyzwanie Bieszczadzkiego Trapera: gry
terenowe z wykorzystaniem technik survivalowych, ognisko z kiełbaskami.
▪ Połonina Wetlińska lub Caryńska, Sanok (m.in. skansen).
Wielkość grupy
31-35 os.
36-40 os. 41-45 os.
Cena 5 dni
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925 zł

851 zł

810 zł
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57. KRAINA ZŁOTEM PŁYNĄCA

Kotlina Kłodzka

↘ W PROGRAMIE:
▪ Wrocław: Rynek, Ostrów Tumski,
Stadion (z zewnątrz), Hydropolis.
▪ Masyw Śnieżnika: Wodospad Wilczki,
Błędne Skały (sieć skalnych labiryntów).
▪ Kudowa Zdrój: Park Zdrojowy, pijalnia
wód, muszla koncertowa, „Droga 100
zakrętów”, Rezerwat Błędne Skały,
Kaplica Czaszek, Wambierzyce (katedra, ruchome szopki, Sanktuarium
i droga krzyżowa).
▪ Park Nauki i Ewolucji Człowieka: najnowocześniejsze Muzeum Ziemi
w Europie, przedstawiające dzieje naszych przodków przy pomocy
nowoczesnej technologii: promu kosmicznego i wehikułu czasu
▪ Złoty Stok - Kopalnia Złota, Twierdza Kłodzka z podziemnymi
labiryntami, przejście mostem - miniatura Mostu Karola w Pradze.
Wielkość grupy
31-35 os.
36-40 os. 41-45 os.
Cena 5 dni

902 zł

836 zł

796 zł

58. KARKONOSZE
↘ W PROGRAMIE:
▪ Jawor - Kościół Pokoju (wpisany na listę UNESCO).
▪ Uzdrowisko Świeradów Zdrój, „Zakręt Śmierci” - punkt widokowy
na Karkonosze i Kotlinę Jeleniogórską, zamek Chojnik, zamek Czocha.
▪ Wycieczka
na
Śnieżkę:
wejście piesze na Kopę
(ok. 2,5 godz.) i dalej, jeśli
będą chętni, na szczyt
Śnieżki.
Zejście:
Dolina
Małego Stawu, Samotnia
i Strzecha
Akademicka,
zwiedzanie Świątyni Wang.
▪ Park Miniatur Zabytków
Dolnego Śląska.
▪ Tajemnicze Grobowce rodziny von Reuss.
▪ Dom Kata – ekspozycja narzędzi i urządzeń tortur.
▪ Western City: miasteczko rodem z amerykańskiego Dzikiego Zachodu:"
Chata Traperska", "Biuro Szeryfa" z więzieniem, "Bank", "Kuźnia",
"Saloon". W programie: jazda konna – spacer, przejazd kolejką, strzelnica
indiańska, rzut włócznią, wejście na "Pal Męczarni”.
▪ Wodospad Szklarki – drugi co do wysokości wodospad w Karkonoszach.
▪ Sztolnie Kowary: inny wymiar Zwiedzania! Podążymy tajemniczą
i magiczną ścieżką odkrycia przez XII-wiecznych Gwarków – Walonów rud
żelaza i innych cennych kruszców. Usłyszymy niedawno ujawnioną
historię kopalni uranu!
Możliwość jednodniowego wypadu na teren Czech, np. do Skalnego Miasta
lub Pragi (na indywidualne zapytanie).
Wielkość grupy

31-35 os.

36-40 os.

41-45 os.

Cena 5 dni

931 zł

862 zł

820 zł

www.paryswycieczki.pl
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59. WILNO TROKI KOWNO

4 DNI

LITWA – kraj zielonych pagórków, równin, rzek, strumyków i jezior, z licznymi
polskimi śladami. WILNO – na przestrzeni dziejów wiele razy plądrowane
i niszczone, zdołało jednak zachować swój unikatowy charakter.
↘ W PROGRAMIE:
▪ Kowno – zwiedzanie miasta: starówka z Placem Ratuszowym, Dom
Peruna, „Szlakiem Adama Mickiewicza”, Muzeum Diabłów.
▪ Zwiedzanie Wilna z przewodnikiem: Sanktuarium Matki Boskiej w Ostrej
Bramie, kościół Św. Teresy, cerkiew Św. Ducha, Brama Bazyliańska,
zabytkowe kościoły, pałac Tyszkiewiczów i Radziwiłłów, Cmentarz
na Rossie, Katedra z grobami królewskimi, ul. Giedymina, Uniwersytet
Wileński i kościół Św. Jana, Pałac Prezydencki, Zaułek Literacki, Pomnik
i Muzeum A. Mickiewicza.
▪ Troki – zamek Wielkich Książąt Litewskich nad jeziorem Galve.
Wielkość grupy:
31-35 os.
36-40 os.
41-45 os.
Cena od

700 zł

Program turystyczny

640 zł

590 zł

od 18 €

60. PRAGA

4 DNI

Praga ma niepowtarzalną atmosferę, która jest mieszanką jej sławnej
przeszłości i ciekawej teraźniejszości. Zwana jest „miastem o stu wieżach"
i „matką miast" – a każde z tych określeń doskonale określa jej charakter.
↘ W PROGRAMIE:
▪ Zwiedzanie Pragi z przewodnikiem lokalnym:
 Stare Miasto – Brama Prochowa, Rynek Starego Miasta, Ratusz
z zegarem „Orloj”, Kościół św. Mikołaja, Plac Wacława, Most Karola.
 Hradczany – dzielnica królewska: Pałac Królewski, Katedra św. Wita,
Złota Uliczka, tarasy widokowe, Kościół Loreta, Dzielnica Żydowska.
 Rejs statkiem po Wełtawie.
▪ Adrspasko–teplickie Skalne Miasto lub Kutna hora, zwiedzanie Wrocławia.
Wielkość grupy:

31-35 os.

Cena od

700 zł

Program turystyczny
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36-40 os.

41-45 os.

640 zł

590 zł

od 18 €

biuro@paryswycieczki.pl
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61. BERLIN WYSPA TROPIKALNA

4 - 5 DNI

Berlin, stolica naszego zachodniego sąsiada, to miasto, gdzie rozgrywały się
najważniejsze wydarzenia historyczne w Europie. Dawniej przedzielony
murem, dzisiaj jednoczy ludzi i kultury. Zapraszamy do zwiedzania tego
nowoczesnego i świetnie zorganizowanego miasta, którego historię
opowiadają liczne zabytki.
↘ W PROGRAMIE:
▪ Poczdam: zespół pałacowo – parkowy Sanssouci (spacer po dawnej
cesarskiej rezydencji). Stary Rynek, Nowy Rynek, kościół Św. Mikołaja,
bramy miejskie – w tym Brama Brandenburska i Brama Myśliwska,
Dzielnica Holenderska, Aleksandrówka – dawna kolonia rosyjska.
▪ Zwiedzanie Berlina z przewodnikiem:
 Brama Brandenburska, dzielnica rządowa z Reichstagiem.
Pospacerujemy historyczną Aleją Unter den Linden, podziwiając
m. in. Gmach Opery, katedrę Św. Jadwigi, Arsenał, Pruską Bibliotekę
i Pałac Cesarski.
 Zatrzymamy się na Wyspie Muzealnej z kompleksem pięciu muzeów
w tym Muzeum Pergamonu. Popatrzymy na berlińską katedrę,
która jest nekropolią Hohenzollernów, „odwiedzimy” Czerwony Ratusz.
 Zobaczymy także: Muzeum Ziemi, Katedra Św. Mikołaja, fragmenty
Muru Berlińskiego, Check Point Charlie – d. przejście graniczne, Plac
Poczdamski (obecnie centrum handlowe i kulturalne Berlina), Stadion
Olimpijski (miejsce Igrzysk Olimpijskich w 1936 r.), Ku-Damm
(Kurfürstendamm
Strasse)
–
„Berlińskie
Pola
Elizejskie”
(reprezentacyjna ulica miasta), Dworzec ZOO, nowoczesny
Hauptbanhof, Kościół Pamięci, Pomnik Pomordowanych Żydów Europy,
Aleksander Platz z Wieżą Telewizyjną, Muzeum Techniki, Muzeum
Czekolady.
 Popłyniemy w rejs statkiem po Szprewie lub po berlińskich kanałach.
▪ Pobyt na Tropical Island – „jeden dzień w raju”. Świetna zabawa
w największym na świecie tropikalnym lesie, w cieplutkim Morzu
Południowym z piaszczystą plażą, z podziemnymi ślizgawkami, rzeką
i wodospadami oraz wieloma innymi atrakcjami… pod dachem.
Wielkość grupy:
31-35 os.
36-40 os.
41-45 os.
Cena od

960 zł

Program turystyczny

www. paryswycieczki.pl

895 zł

855 zł

od 45 €
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62. WŁOCHY PÓŁNOCNE

8 DNI

Włochy – miejsce, gdzie historia łączy się z nowoczesnością. To kraj o wielu
twarzach, gdzie wspaniałe zabytki architektury wplecione są w przepiękne
krajobrazy: błękitne niebo, szum morza, malowniczą zieleń wzgórz. Oferuje
nam tak wiele, że jedna podróż by go poznać, to z pewnością za mało.
↘ W PROGRAMIE:
▪ Padwa – bazylika Św. Antoniego, Plac Prato Della Valle, Uniwersytet.
▪ Werona – miasto Romea i Julii. Zwiedzanie: Arena, teatr grecki, pomnik
Dantego Alighieri, Dom Julii.
▪ Sirmione – położone na cyplu Jeziora Garda, stare miasto z plątaniną
uliczek i zaułków oraz Zamkiem Scaligerich otoczone fosą pełną wody.
▪ Genua – otoczona górami i morzem stolica Ligurii z unikalną zabudową:
Stare Miasto poprzecinane uliczkami niczym mroczny labirynt,
Via Garibaldi z systemem pałaców, Piazza de Ferrari z olbrzymią fontanną,
Pałac Dożów, Wieża Grimaldina, Katedra Św. Wawrzyńca, pałace (na listę
UNESCO zostały wpisane 42 obiekty), Dom Krzysztofa Kolumba, Porto
Antico, Akwarium (jedno z największych w Europie), Galeon „Neptun”.
▪ Cinque Terre – najpiękniejszy park narodowy we Włoszech. Zapierające
dech w piersiach widoki, urokliwe miasteczka przyklejone do stromych
gór, malowniczo opadających do morza.
▪ Piza - Campo dei Miracoli (Pole Cudów) z katedrą o przepięknej fasadzie,
koliste Baptysterium, Krzywa Wieża – charakterystyczna budowla,
która powstawała prawie 200 lat!
▪ Wenecja: rejs tramwajem wodnym lub statkiem. Spacer uliczkami miasta,
Plac św. Marka – najpiękniejszy salon Europy, pełna bizantyjskiego
przepychu Bazylika Św. Marka, Pałac Dożów, Most Westchnień, pałace,
kościoły oraz wizytówka Wenecji - Canale Grande.
Wielkość grupy:

31-35 os.

36-40 os.

41-45 os.

Cena od

1520 zł

1450 zł

1400 zł

Program turystyczny
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od 60 €

biuro@paryswycieczki.pl
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63. SZLAKIEM HRABIEGO DRAKULI

8 DNI

Rumunia dotychczas nieznana, powoli zyskuje popularność wśród turystów
jako niebanalna kraina pełna wspaniałych górskich szczytów, skarbów
natury, niezwykłych zabytków czy urokliwych małych miasteczek. Warto
sprawdzić, co kryje Transylwania i czy Hrabia Dracula istniał naprawdę,
zobaczyć przełom Dunaju oraz na własne oczy przekonać się,
dlaczego Bukareszt zwany jest „Paryżem Bałkanów”.
↘ W PROGRAMIE:
▪ Turda – dawna kopalnia soli przekształcona we wspaniały park rozrywki
z podziemnym jeziorem
▪ Alba Iulia – jedna ze stolic Siedmiogrodu: twierdza Alba Carolina,
tysiącletnia katedra katolicka, katedra prawosławna.
▪ Sybin – dawniej najważniejsze miasto warowne w Europie Środkowej,
miejsce zwycięstwa gen. J. Bema.
▪ Sighisoara – najlepiej zachowane i najpiękniejsze średniowieczne miasto
w tej części Europy; Kościół na Wzgórzu, Kościół Mariacki, dom w którym
urodził się hrabia Drakula, Wieża Zegarowa.
▪ Braszów – jedno z najstarszych miast Siedmiogrodu; starówka z XIV w.
z ratuszem i Czarnym Kościołem, zabytkowe budowle, klimatyczne zaułki.
Rejon Braszowa został spustoszony przez Włada III Palownika (Drakulę).
▪ Bran – średniowieczny zamek uchodzący za siedzibę wampira Drakuli.
▪ Sinai – zamek Peles – jeden z najpiękniejszych zamków w Europie.
▪ Bukareszt – „Paryż Bałkanów”: Pałac Parlamentu (konkurent Pentagonu),
Plac Uniwersytecki, stare miasto, cerkiew.
▪ Przejazd widokową trasą w pobliżu tamy „Żelazne Wrota”.
▪ Drobeta-Turnu Severin – starożytny cud techniki: Most Trajana.
Wielkość grupy:

31-35 os.

Cena od

1470 zł

Program turystyczny

www. paryswycieczki.pl

36-40 os.

41-45 os.

1400 zł

1350 zł

od 50 €
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64. SŁOWACKI RAJ

4 DNI

SŁOWACJA – idealne miejsce dla miłośników aktywnego spędzania wolnego
czasu. Turystów zachwyca tutaj piękno przyrody, mnóstwo zabytków,
skansenów, zamków oraz malowniczych gór.
↘ W PROGRAMIE:
▪ „W sercu Bielskich Tatr” – Bachledowa Dolina – spacer ścieżką
w koronach drzew (na wysokości ponad 20 m), wieża widokowa.
▪ Park Narodowy „Słowacki Raj” – krasowy płaskowyż z licznymi jarami,
wąwozami, wodospadami, jaskiniami. Na turystów czekają
też dodatkowe „atrakcje” w postaci metalowych lub drewnianych kładek,
mostków, drabin, łańcuchów, stalowych półek, połamanych drzew.
▪ Jaskinia Bielska – najpopularniejsza ze słowackich jaskiń.
Wielkość grupy:
31-35 os.
36-40 os.
41-45 os.
Cena od

700 zł

Program turystyczny

640 zł

590 zł

Od 19 €

65. WIEDEŃ Z WIZYTĄ U HABSBURGÓW

4 DNI

Wiedeń – przez wieki stolica monarchii Habsburgów, której ślady widoczne
są na każdym kroku. Miasto muzeów i wspaniałych zbiorów. Światowa
stolica muzyki, którą dosłownie czuć w powietrzu, kolebka operetki i walca.
↘ W PROGRAMIE:
▪ Zwiedzanie Wiednia – Ringstrasse z najważniejszymi budowlami miasta:
Uniwersytet, ratusz, Parlament, teatr dworski, muzea, opera, parki
i ogrody miejskie.
▪ Kolorowy „Dom Hundertwassera”, Belweder i ulica Rennwegg.
▪ Wiedeńska starówka: cesarska rezydencja Hofburg z apartamentami
cesarskimi, ulice Kohlmarkt, Graben, katedra św. Szczepana, siedziba
zakonu krzyżackiego, dom Mozarta.
▪ Wesołe miasteczko Prater.
▪ Cesarska rezydencja Schönbrunn i spacer po ogrodach.
▪ Zwiedzanie Valticko – Lednickiego Królestwa w rejonie Brna.
Wielkość grupy:
31-35 os.
36-40 os.
41-45 os.
Cena od
Program turystyczny
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900 zł

840 zł

790 zł

od 20 €

biuro@paryswycieczki.pl

DLA NAUCZYCIELI
Dzień Nauczyciela to wyjątkowe święto tych, którzy swoją wiedzę
przekazują dalej, a swoją pasją zarażają kolejne pokolenia młodych
ludzi. Biuro PARYS docenia niezwykły trud codziennej pracy
Pedagogów. By uczcić ten dzień, przygotowaliśmy dla wszystkich
nauczycieli propozycje wyjazdów integracyjnych.
Wystarczy wybrać lokalizację, określić ilość dni i gotowe!
Zachęcamy również do skorzystania z naszych gotowych propozycji:

DZIEŃ NAUCZYCIELA PO KOWBOJSKU
Jeżeli chcą Państwo przeżyć niezapomniane
chwile „na Dzikim Zachodzie”, zobaczyć
typowe miasteczko westernowe, przybrać
barwy Indian z plemienia Wichita, rywalizować
w kowbojskich i indiańskich konkurencjach,
posłuchać muzyki country i potańczyć w jej
rytmie w prawdziwym Saloonie, odpocząć
przy ognisku – to tylko na Ranczu w Dolinie!
W programie także degustacja tradycyjnych potraw ranczerów.

CENA od: 120 zł/os.

POJEZIERZE BRODNICKIE – 2 DNI
Dla wszystkich miłośników relaksu na łonie
przyrody. Ośrodek położony nad brzegiem
Jeziora Zbiczno pośród lasu gwarantuje ciszę
i spokój.
Zwiedzanie
średniowiecznego
zamku w Golubiu-Dobrzyniu, który powita
nas wystrzałem z armaty, wprowadzi
nas w atmosferę
czasów
krzyżackich,
a uroczysta kolacja z muzyką i przepysznymi
potrawami pozwoli na zintegrowanie zespołu.

CENA od: 480 zł/os.

KURPIOWSKA KRAINA – 2 DNI
Zapraszamy na relaks i integrację
w sercu malowniczej Kurpiowszczyzny,
jednego
z najciekawszych
regionów
Polski. Piękna przyroda, ciekawa kultura:
zwyczaje, rzeźby, tkaniny, ozdoby,
wycinanki, stara gwara są jego wizytówką.
Kurpiowskie Muzeum w Wachu zadziwi
nas bogactwem i różnorodnością zbiorów,
a także zaprosi na Kurpiowską Biesiadę, złożoną z samych regionalnych
potraw. Całości dopełni uroczysta kolacja.

CENA od: 460 zł/os.

tel. 22 678 11 61

biuro@paryswycieczki.pl
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Specjalizujemy się w organizacji imprez dla dzieci i młodzieży.
Organizujemy także imprezy dla dorosłych. Już od prawie 30 lat
(od 1991 roku) przygotowujemy dla Państwa:
 imprezy dla dzieci i młodzieży: turystyczne, aktywne,
edukacyjne (zgodne z programami MEN)
 wycieczki, zielone szkoły (krajowe i zagraniczne)
 kolonie, obozy letnie i zimowe
 wycieczki dla dorosłych: pobytowe i objazdowe; krajowe
i zagraniczne
 firmowe podróże motywacyjne, integracyjne, szkoleniowe
 imprezy firmowe (eventy, pikniki), seminaria i konferencje

Właściciel firmy – Ryszard Pasternak
– nauczyciel, pedagog z ponad 30 –
letnim stażem, przewodnik, pilot,
były instruktor harcerski, od wielu lat
zajmuje się organizacją imprez
turystycznych i jest gwarancją
rzetelnie wykonanej usługi.

