
Wyjazd spod szkoły.
Zakwaterowanie
Obiad
Akcja integracja - zaczynamy 
nasz wyjazd od gier i zabaw, 
podczas których nawiążecie 
komunikację i współdziałanie. 
Wszystko ubrane będzie w for-
mę dobrej zabawy.
Kolacja
Kicz Party

Śniadanie
Kazimierz Dolny - zabierzemy 
Was na fascynującą wycieczkę 
Eko-Busikami po stolicy pol-
skiego renesansu. Po przejaż-
dżce czas na buszowanie po 
straganach, koniecznie musicie 
tez spróbować kazimierskich 
gofrów i lodów 
Obiad
Góra Trzech Krzyży - wesp-
niecie się na szczyt, który jest 
jednym z najlepszych punktów 
widokowych na całą okolicę.
Zamek i Baszta - zwiedzi-

cie słynny zespół zamkowy, 
który składa się z okrągłej 
wieży, zwaną basztą oraz ruin 
zamku Kazimierza Wielkiego.

Śniadanie + suchy prowiant
Nałęczów - w tym słynnym 
uzdrowisku poczujecie lecz-
niczy mikroklimat, zwiedzicie 
Muzeum Stefana Żeromskiego, 
skosztujecie pyszności w Pijal-
ni Czekolady, a także wejdziecie 
na wodny kompleks Aquatonic.
Muzeum kowalstwa - zapro-
simy Was na lekcję historii 
rzemiosła polskiego. Podczas 
warsztatów „Podkowa z masy 
solnej” wykonacie podkowy 
z zachowaniem wszelkich zasad 
ich budowy. Wyroby upieczone 
na miejscu będą doskonałą 
pamiątką z Wojciechowa.
Obiadokolacja
Karaoke

Śniadanie
Albrechtówka - wybierzemy się 
na pieszą wycieczką na jeden 

Zakwaterowanie: 4 noclegi

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

Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł)

Realizacja programu turystycznego, 
opieka koordynatora przez cały czas 

trwania wyjazdu i przewodników 
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    

trójkąt dzień

dzień

lubelski

W  C E N I E

z najpiękniejszych punktów 
widokowych, skąd rozpościera 
się przepiękny widok na pano-
ramę Wisły z jej piaszczystymi 
brzegami oraz Krowią Wyspą.
Piękno otwartej przestrzeni 
pozwoli Wam głębiej odetchnąć, 
odpocząć i nacieszyć oczy, a jest 
czym…
Obiad
Rejs statkiem - tym razem 
niepowtarzalny krajobraz okolic 
Kazimierza będziecie podziwiać 
z pokładu statku. A jest co! 
Prawdziwy kazimierski relaks!
Kolacja
Mam Talent

Śniadanie + suchy prowiant
Wykwaterowanie
Puławy - na zakończenie 
naszej wycieczki zwiedzicie 
miasto, które ze względu na 
swój rozwój kulturalny zyskało 
miano „Polskich Aten”. Czekają 
na Was same perełki polskiej 
architektury: Pałac Czartory-
skich, Świątynia Sybilli oraz 
Domek Gotycki.
Wyjazd powrotny.
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