
Wyjazd spod szkoły.
Zakwaterowanie
Obiad
Integracja warmińska – na 
przełamanie pierwszych lodów 
czekają Was gry i zabawy pod 
okiem animatora, wszystkie 
ubrane będą w formę dobrej 
zabawy, bezpiecznie i z dużą 
dawką humoru 
Kolacja
Dyskoteka

Śniadanie + suchy prowiant
Planetarium – wędrując pośród 
planet, gwiazd i galaktyk zoba-
czycie obiekty bliskiego i dale-
kiego wszechświata. Po prostu 
kosmos na wyciągnięcie ręki!
Obserwatorium – czeka na 
Was 6 pięter pełnych astro-
nomicznych przyrządów m.in. 
do obserwacji ciał niebieskich 
i pomiaru czasu, fragmentów 
materii kosmicznej i teleskopów
Zamek - Muzeum Warmii 
i Mazur – podczas warszta-
tów, będziecie mieli za zadanie 

rozwiązać szereg zagadek, 
poszukując odpowiedzi wśród 
muzealnych eksponatów.
Obiadokolacja
Kręgle Party

Śniadanie
Strzelectwo – pod okiem 
instruktora spróbujecie swoich 
sił w strzelaniu z łuku oraz wia-
trówki do tarczy. Dla najlepszych 
nagrody, do dzieła!
Obiad
Team building – chcecie do-
brze współpracować, stać się 
zgranym zespołem, wybrać spo-
śród siebie prawdziwego lidera 
a przy tym dobrze się bawić? 
To coś specjalnie dla Was!
Kolacja
Podchody

Śniadanie
Muzeum Nowoczesności – 
pasjonująca podróż w czasie, 
podczas której, dowiecie się nie 
tylko jak wykorzystywano liczne 
wynalazki i odkrycia, ale także 
jak wyglądali dawni olsztynia-
nie, jak mieszkali i jakim odda-

Zakwaterowanie: 4 noclegi

Wyżywienie: 4 śniadania, 3 obiady,
1 suchy prowiant, 4 kolacje, 1 ognisko

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    

urocza dzień

warmia

W  C E N I E

wali się rozrywkom.
Obiad
Święto pieczonego ziemniaka 
– zabierzemy Was na niekon-
wencjonalną i szaloną zabawę, 
która łączy w sobie trzy żywioły: 
konie, ogień i muzykę! Razem 
z grajkiem i Warmińskimi 
Dziołchami, zaśpiewamy 
warmińskie piosenki oraz 
nauczymy się łatwych warmiń-
skich kroków tanecznych. Dla 
chętnych istnieje możliwość 
przejażdżki w siodle!
Kolacja
Karaoke

Śniadanie
Wykwaterowanie
Park etnograficzny – w tym jed-
nym z najstarszych skansenów 
w Europie przeniesiecie się w 
czasie. Na terenie ponad 94 ha 
zwiedzicie obiekty dużej i małej 
architektury wiejskiej z Warmii, 
Mazur, Powiśla i Małej Litwy. 
To miejsce pełne uroku, wspo-
mnień i pięknego rzemiosła. 
Naprawdę warto!
Wyjazd powrotny.

2524

1
dzień3

dzień 4
dzień5dzień2

569


