
Wyjazd spod szkoły.
Kruszwica – wejdziecie na 
sam szczyt Mysiej Wieży po 109 
krętych schodach, gdzie czeka 
Was wspaniały widok na jezioro 
Gopło oraz okolicę.
Jezioro Gopło – rejs statkiem 
„Rusałka” po największym i naj-
piękniejszym jeziorze Pojezie-
rza Wielkopolsko-Kujawskiego 
z pewnością na długo pozosta-
nie w Waszej pamięci.
Zakwaterowanie
Obiadokolacja
Kicz Party

 

Śniadanie
Integracja Piastowska – gry 
i zabawy na terenie ośrod-
ka, z dużą dawką adrenaliny 
i humoru
Obiad
Biskupin – odwiedzicie jedno 
z największych odkryć arche-
ologicznych w Polsce, gdzie 

na własne oczy zobaczycie jak 
żyli mieszkańcy osady z epoki 
kamienia.
Kolacja
Wyginamy śmiało ciałooo

Śniadanie + suchy prowiant
Gniezno – zwiedzicie wzniesio-
ną na Wzgórzu Lecha Katedrę 
Gnieźnieńską, a także  Muzeum 
Początków Państwa Polskiego, 
w którym podczas lekcji muze-
alnej dowiecie się jak powstało 
państwo polskie.
Gród Pobiedziska – niezapo-
mniana przygoda w formie 
żywej lekcji historii. Pozna-
cie technikę oblężniczą jak 
i architekturę obronną wojsk 
piastowskich, weźmiecie też 
udział w pokazach działań 
średniowiecznych katapult.
Obiadokolacja
Karaoke

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, opieka przewod-

ników lokalnych

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    

szlak dzień

dzień

p iastowski

W  C E N I E

Śniadanie
Wenecja – w programie 
przejazd kolejką oraz wizyta 

1110

1
dzień3

dzień 4

dzień5
2

w Muzeum Kolejki Wąskotoro-
wej. Poznacie historię niezwy-
kłej kolei, która niegdyś łączyła 
Wenecję  z Rzymem.
Obiad
Zajęcia dydaktyczne „Arche-
ologiem być” – wprowadzimy 
Was w tajemniczy i ciekawy 
świat archeologii. Wcielicie się 
w rolę badaczy, odnajdując 
repliki zabytkowych przedmio-
tów.
Ognisko
 

Śniadanie + suchy prowiant
Wykwaterowanie
Zaurolandia – zabierzemy Was 
w podróż w czasie, kiedy to 
Ziemią rządziły dinozaury! 
Przechodząc przez wszystkie 
ery geologiczne  zobaczycie 
pierwsze gady, wielkie owa-
dy, a także najsławniejszego 
dinozaura ery mezozoicznej – 
tyranozaura, triceratopsa czy 
stegozaura.
Wyjazd powrotny.


