
Wyjazd spod szkoły.
Zakwaterowanie
Obiad  
Akcja - integracja – zajęcia 
ubrane będą w formę dobrej 
zabawy, bezpiecznie i z dużą 
dawką humoru.  Zaczynamy 
przygodę!
Kolacja
Dyskoteka
 

Śniadanie
Wycieczka rowerowa z prze-
wodnikiem – długość trasy 
dostosujemy do Waszych moż-
liwości. Zapewniamy kaski oraz 
kamizelki odblaskowe.
Obiad
Sporty wodne – pod okiem ra-
townika do Waszej dyspozycji 
kajaki lub rowery wodne. Jeżeli 
woda to nie jest Wasz żywioł - 
możecie po prostu pozostać na 
brzegu i korzystać z piaszczy-
stej plaży 
Ognisko

Śniadanie + suchy prowiant
Wigierski Park Narodowy – 
wspólnie z przewodnikiem 
przejdziemy jeden ze szlaków 
pieszych, zobaczycie Jezioro 
Wigry oraz Klasztor Kamedu- 
łów (prawdziwa perła, a jedno-
cześnie najcenniejszy obiekt 
sakralny Suwalszczyzny). Na 
zakończenie dnia czeka Was re-
laksująca przejażdżka wigierską 
kolejką wąskotorową.
Obiadokolacja
Karaoke 

Śniadanie + suchy prowiant
Suwalski Park Krajobrazo-
wy – wespniecie się na Górę 
Cisową (256 m n.p.m.), na-
zywaną również „Suwalską 
Fudżijamą”, odwiedzicie punkt 
widokowy „U Pana Tadeusza”  
gdzie kręcone były sceny do 
filmu A. Wajdy, a także poko-
nacie jedną z najpiękniejszych 

Zakwaterowanie: 4 noclegi

Wyżywienie: 4 śniadania, 2 obiady, 
2 suche prowianty, 3 kolacje, 1 ognisko

Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł)

Realizacja programu turystycznego, 
opieka: koordynatora przez cały czas 

trwania wyjazdu, przewodników 
lokalnych, ratownika wodnego

Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji

C E N A  O D
w i ęc ej  i n fo r m acj i :

P L N

minimum 20 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników

Cena nie zawiera kosztu transportu (istnieje możliwość 
zamówienia autokaru z dowolnego miejsca w Polsce).
Kolejność programu może ulec zmianie.
Istnieje możliwość skrócenia wycieczki. 792-514-726

dzieciakiwpodrozy.pl    

baśniowa dzień dzień

dzień

dz ień

dz ień

suwalszczyzna

W  C E N I E

tras pieszych Suwalszczyzny, 
która wiedzie do najgłębsze-
go jeziora w Polsce – Hańcza. 
Będzie pięknie, zielono i bar-
dzo swojsko – nic tylko wędro-
wać!
Obiadokolacja
Mam talent

 

Śniadanie
Wykwaterowanie z hotelu.
Studzieniczna  – Sanktuarium 
Maryjne, miejsce pielgrzymki 
Papieża Jana Pawła II – to wy-
jątkowe miejsce, zdecydowanie 
warte odwiedzenia.
Augustów – letnia stolica woje-
wództwa podlaskiego. Podczas 
spaceru zobaczycie Rynek Zyg-
munta Augusta, Kanał Bystry, 
molo; będziecie mieli także 
niepowtarzalną okazję zrobić 
sobie zdjęcie ze słynną Beatą 
z piosenki „7 dziewcząt z Al-
batrosa” Janusza Laskowskiego.
Wyjazd powrotny.
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