OFERTA

NA ROK SZKOLNY

2021/2022
dla szkół i przedszkoli

Parę słów
o nas!
SeeKrakow jest największą marką w Małopolsce świadczącą usługi w zakresie organizacji wycieczek dla turystów krajowych
i zagranicznych. Bogata, kompleksowa oferta, dostosowanie produktu do potrzeb klienta oraz wysoka jakość usług, a także kilka lat ciężkiej
pracy (działamy na rynku od 2005 r.) i profesjonalnego podejścia to najważniejsze cechy, które stały się kluczem do sukcesu naszej firmy.
Aktualnie współpracujemy z kilkuset obiektami noclegowymi, posiadamy sieć własnych informacji turystycznych (prowadzonych pod marką
KrakowTIP) oraz jesteśmy członkiem Polskiej Izby Turystyki, Krakowskiej Izby Turystyki i Forum Turystyki Przyjazdowej.
Dzięki współpracy z naszą siostrzaną marką – 4transfer by SeeKrakow - dysponujemy własną flotą nowoczesnych, komfortowych
i, co najważniejsze, bezpiecznych samochodów. Tabor naszych pojazdów obejmuje kilkanaście minivanów, busów i autokarów. Od lat
zajmujemy się realizacją transportu dla klientów indywidualnych, grupowych i szkół, a także firm, korporacji czy gości biznesowych.
Posiadamy wszystkie niezbędne licencje oraz certyfikaty i zatrudniamy wyłącznie doświadczonych kierowców.
Od lat obsługujemy grupy szkolne, zarówno w zakresie wycieczek, jak i samego transportu. Otrzymując coraz większą liczbę
zapytań od szkół oraz przedszkoli, zadowolonych ze zrealizowanych przez nas usług, postanowiliśmy stworzyć ofertę dedykowaną wyłącznie
dla nich. Tym samym, z radością oddajemy w Państwa ręce katalog wycieczek szkolnych i przedszkolnych, i zapraszamy do rezerwacji!

Organizacja wycieczki z nami jest najlepszym pomysłem, bo mamy…

WIELOLETNIE
DOŚWIADCZENIE

SPRAWDZONĄ
KADRĘ

WŁASNĄ FLOTĘ

organizujemy wycieczki dla grup od 2005 r.
- do wszystkich podchodzimy
z dużą dozą twórczości i elastyczności

podczas wycieczek zapewniamy
doświadczonych, licencjonowanych
pilotów i przewodników, z odpowiednim
podejściem do dzieci i młodzieży

dbamy o bezpieczeństwo
i stan naszych pojazdów - wszystkie
samochody są nie starsze niż 5 lat
i mają aktualne przeglądy techniczne

KOORDYNACJĘ
WYCIECZEK

WYSOKĄ
JAKOŚĆ USŁUG

ELASTYCZNE
PODEJŚCIE

od momentu rozpoczęcia rezerwacji aż do
zakończenia wycieczki zapewniamy ciągłą
opiekę koordynatora. Na życzenie możemy
przedstawić ofertę w Państwa szkole,
np. w obecności rodziców.

posiadamy wszystkie wymagane certyfikaty.
Podczas każdej z wycieczek zapewniamy
uczestnikom ubezpieczenie OC+NNW.

do każdej z grup podchodzimy z ogromną
elastycznością. Zaproponowane przez nas
wycieczki można modyfikować pod
dowolnym kątem lub zamówić ofertę
dedykowaną wyłącznie Państwa uczniom.

SPIS TREŚCI

STRONA

O NAS

2

DLA NAJMŁODSZYCH

4-7

EDUKACYJNE

8 - 16

HISTORYCZNE

17 - 23

TEMATYCZNE

24 - 32

KOPALNIE

33 - 36

PRZYRODNICZO-REKREACYJNE

37 - 40

ARTYSTYCZNE

41 - 43

PARKI ROZRYWKI

44 - 47

WAŻNE INFORMACJE

48
49

Bajka Pana Kleksa
przedszkola / szkoły podstawowe (klasy I - IV)
Kto nie chciałby, choć na chwilę, przenieść się do magicznego świata Pana Kleksa i zwiedzić Krainę Szpaka Mateusza,
popłynąć statkiem do Bajdocji czy polecieć na Planetę Fantazja? To wszystko (i jeszcze więcej!) możliwe jest
w Bajce Pana Kleksa w Katowicach! W trakcie zwiedzania, z Panem Kleksem we własnej osobie, uczniowie nie tylko poznają
historię stworzoną przez Jana Brzechwę, lecz także nauczą się wiele o przyrodzie, ekologii i astronomii, dzięki magicznym
warsztatom naukowym. A to wszystko w najprzyjemniejszy z możliwych sposobów - przez zabawę!

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY
BILETY WSTĘPU I WARSZTATY
USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW
1 OPIEKUNA / 15 OS.

GRATIS!

LICZBA OSÓB

CENA

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

90 zł
100 zł
120 zł

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
edukacja z zakresu chemii, biologii, ekologii i astronomii (dokładna podstawa programowa jest uzależniona od wybranych warsztatów)

4

DLA NAJMŁODSZYCH

Europejskie Centrum Bajki
im. Koziołka Matołka
szkoły podstawowe (klasy I - VI)
„W Pacanowie kozy kują, więc Koziołek, mądra głowa, błąka się po całym świecie, aby dojść do Pacanowa”. Zapraszamy
wszystkich uczniów do Bajkowego Świata, w którym zapoznają się z najbardziej znanymi baśniowymi bohaterami Królewną Śnieżką, Czerwonym Kapturkiem i - przede wszystkim - Koziołkiem Matołkiem! Wizyta w Pacanowie skupia się
wokół świata fantazji, który nie tylko bawi, ale też, co najważniejsze, uczy. Po zwiedzeniu krainy Koziołka Matołka, uczniowie
wezmą udział w jednych z fantastycznych warsztatów.

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY

LICZBA OSÓB

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

CENA

94 zł
105 zł
127 zł

BILETY WSTĘPU I WARSZTATY
USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW

GRATIS!

1 OPIEKUNA / 15 OS.

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
zachęta do czytania, nauka nowych terminów czytelniczych i prawidłowe ich stosowanie, zaznajomienie się z historią polskiej bajki,
polską animacją i tradycją ludową, przedstawienie wartości pozytywnych i negatywnych, dobra i zła w świecie

DLA NAJMŁODSZYCH
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Interaktywne Centrum
Pszczelarstwa APILANDIA
przedszkola / szkoły podstawowe (klasy I - VI)
Dlaczego pszczoły są dla nas ważne? Na czym polega praca pszczelarza? Czy spotkanie z pszczołą zawsze oznacza użądlenie? Jeśli
Państwa uczniowie nie znają odpowiedzi na którekolwiek z powyższych pytań, oznacza to jedno - konieczność zarezerwowania
wycieczki do Interaktywnego Centrum Pszczelarstwa APILANDIA! Nie jest to zwykłe muzeum, pełne nietykalnych
eksponatów - odwiedzające je dzieci zrobią wirtualny przegląd ula, doświadczą temperatury panującej w pszczelej rodzinie
i dowiedzą się mnóstwa ciekawych rzeczy! Forma nauki taka, jaką lubimy najbardziej - aktywne zwiedzanie i warsztaty.

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY
BILETY WSTĘPU I WARSZTATY
USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW
1 OPIEKUNA / 15 OS.

GRATIS!

LICZBA OSÓB

CENA

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

75 zł
85 zł
99 zł

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
edukacja z zakresu przyrody, kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, upowszechnianie wiedzy o wzajemnych
powiązaniach składników środowiska przyrodniczego
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DLA NAJMŁODSZYCH

Rycerze i Indianie
szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
Fascynująca wyprawa przez epoki, kultury i kontynenty. Całodniowa wycieczka do Zamku w Nowym Wiśniczu,
gdzie uczniowie odbędą jedyną w swoim rodzaju, wirtualną podróż w czasie! W drugiej części wyjazdu na dzieci czeka
przygoda w Wiosce Indiańskiej w Szczyrzycu. Poznanie kultury, strojów i zwyczajów Indian Ameryki Północnej oraz udział
w oryginalnych grach i zabawach z całą pewnością zainteresują wszystkich uczestników! Istnieje możliwość zorganizowania
warsztatów indiańskich (za dodatkową opłatą).

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY

LICZBA OSÓB

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

BILETY WSTĘPU

CENA

87 zł
97 zł
113 zł

USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW

GRATIS!

1 OPIEKUNA / 15 OS.

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
poznanie historii Polski i regionu, poznanie innych kultur i tradycji, wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy
oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej

DLA NAJMŁODSZYCH
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Centrum Edukacji Lotniczej
przedszkola / szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
Choć lot samolotem jest już bardzo powszechnym środkiem transportu, to jednak wiele osób nie wie, jak lotnisko funkcjonuje
„od podszewki”. Centrum Edukacji Lotniczej w Balicach to fantastyczny ośrodek edukacyjny, przybliżający zasady działania
lotniska i jego całą organizację. Zajęcia są dostosowane do każdej grupy wiekowej - dla młodszych przygotowano ciekawe
zabawy i teatrzyk, natomiast starsi uczniowie mogą wziąć udział w warsztatach i obejrzeć wyposażenie multimedialne,
uwzględniające najnowsze rozwiązania technologiczne.

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY
BILETY WSTĘPU I WARSZTATY
USŁUGĘ PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW
1 OPIEKUNA / 15 OS.

GRATIS!

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
edukacja techniczna, historyczna
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EDUKACYJNE

LICZBA OSÓB

CENA

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

90 zł
100 zł
119 zł

Centrum Nauki
Leonardo da Vinci
szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
Wystawy multimedialno-mechatroniczne, warsztaty i pokazy naukowe, zajęcia laboratoryjne oraz ekspozycja zewnętrzna
- Centrum Nauki Leonardo da Vinci to świetne miejsce, w którym wszelkie działania skupione są na aktywnej edukacji
dzieci i młodzieży, szczególnie z zakresu nauk przyrodniczych, biologicznych, chemicznych i fizycznych. Podczas wycieczki
uczniowie najpierw dokładnie zwiedzą samo centrum, aby później móc wziąć udział w wybranych zajęciach laboratoryjnych.
Centrum Nauki Leonardo da Vinci idealnie odzwierciedla założenie, że nauka przez zabawę jest możliwa w każdym wieku!

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY

LICZBA OSÓB

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

CENA

75 zł
85 zł
100 zł

BILETY WSTĘPU I WARSZTATY
USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW

GRATIS!

1 OPIEKUNA / 15 OS.

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
edukacja z zakresu przyrody, biologii, chemii i fizyki (dokładna podstawa programowa jest uzależniona od wybranych warsztatów)

EDUKACYJNE
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Muzeum Chleba
szkoły podstawowe
Każdy z nas choć raz w życiu jadł chleb, ale czy każdy zna metody jego produkcji? Dzięki wycieczce do Muzeum Chleba
w Radzionkowie uczniowie dowiedzą się, jak kiedyś wypiekano chleb i dlaczego od tylu pokoleń jest on stałym pokarmem
większości ludzi na całym świecie. Zwiedzaniu muzeum towarzyszy oglądanie urządzeń i narzędzi używanych przez
wcześniejsze pokolenia, a zwieńczeniem wycieczki są warsztaty z własnoręcznego wypiekania chleba.

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY
BILETY WSTĘPU I WARSZTATY
USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW
1 OPIEKUNA / 15 OS.

GRATIS!

LICZBA OSÓB

CENA

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

75 zł
85 zł
100 zł

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
edukacja historyczna, zapoznanie się z tradycją wypiekania chleba, umiejętność wyjaśniania i znaczenia wybranych zwyczajów
i tradycji polskich
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EDUKACYJNE

Muzeum Śląskie i NOSPR
szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
Wycieczka do Strefy Kultury w Katowicach zawsze dostarcza niesamowitych wrażeń! Warsztaty w najlepszej sali koncertowej
w Polsce połączone ze zwiedzaniem wybranej wystawy Muzeum Śląskiego, to główne punkty programu. Warsztaty
zamiast zwiedzania również w Muzeum? Nie ma problemu! „Problem” stanowi tylko wybór, bo propozycji jest mnóstwo malarstwo, historia, literatura, teatr i wiele, wiele innych! Doskonale orientujemy się w tym gąszczu zajęć, więc z ogromną
chęcią pomożemy dopasować najlepsze z nich dla Państwa uczniów.

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY

LICZBA OSÓB

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

CENA

90 zł
100 zł
110 zł

BILETY WSTĘPU I WARSZTATY
USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW

GRATIS!

1 OPIEKUNA / 15 OS.

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
edukacja plastyczna, edukacja muzyczna, edukacja historyczna, edukacja dotycząca regionu (dokładna podstawa programowa jest
uzależniona od wybranych warsztatów)

EDUKACYJNE
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Ośrodek Astroturystyki
- Sopotnia Wielka
szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
Sopotnia Wielka to wyjątkowe miejsce na mapie Polski - w tej niewielkiej miejscowości, zlokalizowanej na Śląsku, znajduje
się Ośrodek Astroturystyki, dysponujący infrastrukturą dydaktyczno-rekreacyjną w oparciu o nauki astronomiczne. Imitacja
wnętrza modułu stacji kosmicznej ISS w skali 1:1, podświetlana makieta-planetarium Sopotni Wielkiej dla roku 2050
czy Mobilne Obserwatorium to atrakcje, które czekają na uczniów chcących zgłębić wiedzę z zakresu astronomii. Cała
wiedza „serwowana” jest w najlepszy z możliwych sposobów - poprzez aktywne uczestnictwo w wybranych warsztatach.

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY
WARSZTATY
USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW
1 OPIEKUNA / 15 OS.

GRATIS!

LICZBA OSÓB

CENA

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

93 zł
117 zł
133 zł

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
edukacja z zakresu fizyki, astronomii, biologii (dokładna podstawa programowa jest uzależniona od wybranych warsztatów)
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EDUKACYJNE

Park Śląski
szkoły podstawowe
Całodniowa wycieczka do Parku Śląskiego w Chorzowie, a w programie wiele różnorodnych atrakcji i interesujących miejsc
do odwiedzenia, m.in.: Górnośląski Park Etnograficzny, ZOO czy Stadion Śląski. Wyprawę poprowadzi nasz doświadczony
przewodnik, który ciekawie skomentuje oglądane obiekty i będzie współpracował z nauczycielami pod kątem
przekazywanych uczniom informacji. Program poszerza wiedzę z zakresu biologii (przyrody), kultury i sportu.

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY

LICZBA OSÓB

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

BILETY WSTĘPU

CENA

86 zł
107 zł
129 zł

USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW

GRATIS!

1 OPIEKUNA / 15 OS.

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
poszerzenie wiedzy z zakresu przyrody, kultury i sportu, wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz
zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej, rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy
przedmiotowej z różnych dyscyplin

EDUKACYJNE
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Sekrety Jury
Krakowsko-Częstochowskiej
szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
Zapraszamy Państwa uczniów do odkrywania tajemnic Jury na nowo! Oferujemy interdyscyplinarną wycieczkę, łączącą
w sobie elementy przyrody, geografii, historii i kultury. W programie wizyta na jedynej w Europie pustyni - Pustyni
Błędowskiej, poznanie minionych tradycji w Muzeum Dawnych Rzemiosł oraz zwiedzanie Orlego Gniazda, czyli Zamku
w Smoleniu. Na tej wycieczce każdy uczeń znajdzie coś dla siebie!

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY
BILETY WSTĘPU
USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW
1 OPIEKUNA / 15 OS.

GRATIS!

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
rozwijanie wiedzy z zakresu przyrody, geografii i historii
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EDUKACYJNE

LICZBA OSÓB

CENA

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

79 zł
90 zł
112 zł

W rodzinnych stronach
Jana Pawła II
szkoły podstawowe (klasy IV - VIII) / szkoły ponadpodstawowe
Wycieczka w rodzinne strony Jana Pawła II, podczas której uczniowie zwiedzą Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach,
zobaczą słynną Drogę Krzyżową w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz pojadą z wizytą do Lanckorony - jedynego miasteczka
w tej części Polski, które zachowało niepowtarzalny charakter i oryginalną zabudowę z XIX w. Wycieczka odbędzie się
z profesjonalnym przewodnikiem, który wzbogaci program opowieściami i ciekawostkami.

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY

LICZBA OSÓB

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

BILETY WSTĘPU

CENA

70 zł
80 zł
99 zł

USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW

GRATIS!

1 OPIEKUNA / 15 OS.

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji,
wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej,
narodowej, regionalnej i etnicznej, ukierunkowanie ucznia ku wartościom

EDUKACYJNE
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Wykuta lekcja
szkoły podstawowe (klasy IV - VIII) / szkoły ponadpodstawowe
Wycieczka, której celem jest poznanie ciekawych zawodów - kolejarza i kowala. Podczas zajęć, dzięki odtworzeniu klimatu
i realiów pracy kowala, uczniom zostanie przybliżone zanikające rzemiosło. Przy użyciu tradycyjnych metod i narzędzi,
kowal wykuje dla grupy drobne pamiątki. W programie wycieczki jest także niezapomniana przejażdżka zabytkową
kolejką wąskotorową oraz drezynami. Na koniec dnia, po fantastycznym zwiedzaniu, proponujemy ognisko z pieczeniem
kiełbasek, a dla „głodnych” wiedzy - wizytę w Klasztorze Cystersów w Rudach (za dodatkową opłatą).

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY
BILETY WSTĘPU I WARSZTATY
USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW
1 OPIEKUNA / 15 OS.

GRATIS!

LICZBA OSÓB

CENA

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

94 zł
99 zł
117 zł

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
poznanie różnych zawodów i ginącego rzemiosła, wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
i etnicznej, ukierunkowanie ucznia ku wartościom
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EDUKACYJNE

Fabryka Schindlera
- zwiedzanie z przewodnikiem
szkoły podstawowe (VI - VIII) / szkoły ponadpodstawowe
Fascynująca podróż w przeszłość - do Krakowa sprzed prawie 100 lat. Podczas zwiedzania uczniowie poznają losy
trzech grup mieszkańców miasta - Polaków, Żydów i Niemców. W trakcie wycieczki zostanie również przedstawiona
historia życia Oskara Schindlera, znanego wszystkim z lekcji oraz filmu „Lista Schindlera”. Kolejna część ekspozycji dotyczy
zagłady ludności żydowskiej w Krakowie, a zwiedzanie kończy wystawa na temat zdobycia miasta przez Armię Czerwoną.
Niezwykle nowoczesne muzeum i poruszająca opowieść przewodnika sprawią, że ta historyczna wycieczka będzie ciekawa
dla wszystkich uczniów.

CENA OBEJMUJE:
BILETY WSTĘPU

LICZBA OSÓB

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

CENA

USŁUGĘ PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW

50 zł

GRATIS!

1 OPIEKUNA / 15 OS.

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
edukacja historyczna, wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu
i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości
indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej

HISTORYCZNE

17

Historia nieznana Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau
szkoły podstawowe (klasy VII - VIII) / szkoły ponadpodstawowe
Historia obozu Auschwitz-Birkenau nierozerwalnie łączy się z historią naszego kraju, szczególnie tą najbardziej bolesną,
bo okupacyjną. Do dzisiaj pozostało wiele „pamiątek” tamtego dramatu, jednak wciąż niewiele osób wie, że Muzeum
Auschwitz-Birkenau to jedynie mały wycinek dawnego terenu obozu - nazistowski obóz zagłady zlokalizowany był
bowiem nie tylko w Oświęcimiu, lecz także w okolicznych wsiach i stanowił ogromny zakład pracy przymusowej, mającej
doprowadzić do wyniszczenia i śmierci milionów ludzi. Tę zapomnianą, mniej znaną i „niechcianą” historię, uczniowie będą
mogli poznać podczas naszej wycieczki.

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY
BILETY WSTĘPU
USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW
1 OPIEKUNA / 15 OS.

GRATIS!

LICZBA OSÓB

CENA

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

105 zł
120 zł
130 zł

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
rozwijanie przynależności narodowej (lokalny patriotyzm), wzmacnianie przywiązania do historii, edukacja historyczna z zakresu
wiedzy o II wojnie światowej

18

HISTORYCZNE

Muzeum Zamkowe w Pszczynie
- z wizytą u żubrów
szkoły podstawowe
Zamek w Pszczynie to jedna z najpiękniejszych rezydencji magnackich zlokalizowanych w południowej Polsce. Urokliwy
pałac, bajkowe komnaty i wyjątkowy ogród robią wielkie wrażenie. W programie zaplanowaliśmy zwiedzanie zamku
i zbrojowni z przewodnikiem oraz spacer po parku. W drugiej części wyprawy przewidzieliśmy także atrakcję dla miłośników
zwierząt - wizytę w zagrodzie żubrów i lekcję przyrody „Tropem żubra”. Wycieczka łączy w sobie elementy edukacji
przyrodniczej i historycznej.

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY

LICZBA OSÓB

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

CENA

90 zł
100 zł
114 zł

BILETY WSTĘPU I WARSZTATY
USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW

GRATIS!

1 OPIEKUNA / 15 OS.

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
poznanie historii regionu oraz zwyczajów dworskich w dawnych wiekach, poszerzenie wiedzy z zakresu przyrody, wzmacnianie
poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej

HISTORYCZNE

19

Podziemia Rynku
- zwiedzanie z przewodnikiem
przedszkola / szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
W Podziemiach Rynku Głównego prezentowana jest ekspozycja - szlak turystyczny „Śladem europejskiej tożsamości
Krakowa”. Podczas badań, pod płytą Rynku odkryto ogromne bogactwo śladów wielowiekowej historii, dzięki
czemu stworzono unikatowy rezerwat archeologiczny, dający możliwość podziwiania odnalezionych skarbów
i poznania burzliwych dziejów średniowiecznego Krakowa. Starszym uczniom proponujemy tradycyjne zwiedzanie,
opatrzone ciekawym komentarzem przewodnika, natomiast najmłodszym zapewnimy interesujące warsztaty.

CENA OBEJMUJE:
BILETY WSTĘPU LUB WARSZTATY
USŁUGĘ PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW
1 OPIEKUNA / 15 OS.

GRATIS!

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:

LICZBA OSÓB

CENA

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

48 zł

WARSZTATY DLA
PRZEDSZKOLI (GRUPA 15-OS.)

35 zł

edukacja historyczna, wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i regionalnej

20

HISTORYCZNE

Szlak Orlich Gniazd
szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
Fascynująca wycieczka legendarnym Szlakiem Orlich Gniazd, jak nazywano warownie budowane na Jurze KrakowskoCzęstochowskiej za czasów Kazimierza Wielkiego. Wyprawa daje fantastyczną okazję do poznania historii Polski,
zwyczajów rycerskich oraz innych tajemnic Jury. W programie odwiedziny Zamku Ogrodzieniec (porównywanego niegdyś
z samym Wawelem!), warowni w Bobolicach (odbudowanej w XX w.) oraz Zamku w Smoleniu. Wycieczka tylko z naszym
doświadczonym przewodnikiem!

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY

LICZBA OSÓB

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

BILETY WSTĘPU

CENA

96 zł
106 zł
126 zł

USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW

GRATIS!

1 OPIEKUNA / 15 OS.

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
poszerzenie wiedzy z zakresu historii i kultury Polski dawnych wieków, wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej,
narodowej, regionalnej i etnicznej, rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki

HISTORYCZNE
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Twierdza Kraków
- zwiedzanie z przewodnikiem
szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
Twierdza Kraków to XIX-wieczna austriacka fortyfikacja ulokowana wokół Krakowa, która powstała na rozkaz cesarza
Franciszka Józefa. Obecny szlak liczy ponad 100 obiektów, natomiast w czasie naszej wycieczki uczniowie zobaczą
Fort Cytadelowy 2 „Kościuszko”, ruiny Fortu 53 „Bodzów”, Bastion III „Kleparz” i Fort 12 „Luneta Warszawska”. Pod koniec
zwiedzania grupa przejedzie także do Fortu 49 ¼ „Grębałów”. W każdym z miejsc nasz licencjonowany przewodnik
przedstawi uczniom najważniejsze i najciekawsze informacje. Wyprawa szlakiem Twierdzy jest bogatą lekcją historii oraz
sztuki (z zakresu architektury obronnej).

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY
USŁUGĘ PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW
1 OPIEKUNA / 15 OS.

GRATIS!

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
edukacja historyczna, artystyczna

22

HISTORYCZNE

LICZBA OSÓB

CENA

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

80 zł
95 zł
98 zł

Zamek w Wiśniczu
- Bastion VR
szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
Oryginalna wycieczka historyczna, która na pewno zainteresuje wszystkich uczniów! Na początek - spacer z przewodnikiem
po XVII-wiecznym Zamku w Wiśniczu, w którego programie została uwzględniona Trasa Nietoperza - przejście z dziedzińca
do podziemi i bastionu południowo-zachodniego. Zwiedzanie zakończy tzw. Bastion VR - wirtualny lot przez XVII-wieczny
zamek, dzięki któremu uczniowie zobaczą wnętrza i życie jego mieszkańców - połączenie historii z nowoczesnością
w edukacyjnym wydaniu! W drugiej części wycieczki przewidziano warsztaty, które (na życzenie) zakończą
się wspaniałą, staropolską ucztą.

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY

LICZBA OSÓB

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

CENA

100 zł
110 zł
125 zł

BILETY WSTĘPU I WARSZTATY
USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW

GRATIS!

1 OPIEKUNA / 15 OS.

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
rozwijanie przynależności narodowej (lokalny patriotyzm), wzmacnianie przywiązania do historii, zapoznanie z tradycjami poprzez
aktywne uczestnictwo, edukacja historyczna z zakresu wiedzy na temat czasów XVII-wiecznych

HISTORYCZNE
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Kraków śladami Jana Pawła II
- zwiedzanie z przewodnikiem
szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
Jan Paweł II niewątpliwie był postacią znaną w każdym zakątku na ziemi. Zachęcamy do zabrania uczniów
w niezwykłą podróż śladami człowieka, który wywarł ogromny wpływ na życie społeczne i duchowe ludzi na całym
świecie. Wycieczka, której towarzyszy opowieść prywatnego przewodnika, pozwoli cofnąć się do czasów studiów i służby
kapłańskiej papieża Polaka. Zwiedzanie może być realizowane w dwóch opcjach - krótszej (obejmującej spacer po Starym
Mieście) lub dłuższej (z przejazdem do Łagiewnik i wizytą w Muzeum Jana Pawła II).

CENA OBEJMUJE:
BILETY WSTĘPU
USŁUGĘ PRZEWODNIKA
BILETY TRAMWAJOWE (wersja 5 h)
UBEZPIECZENIE OC+NNW
1 OPIEKUNA / 15 OS.

GRATIS!

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
edukacja historyczna

24

TEMATYCZNE

LICZBA
OSÓB

CENA
(3 h)

CENA
(5 h)

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

50 zł
55 zł
60 zł

65 zł
70 zł
75 zł

Kraków śladami Noblistów
- zwiedzanie z przewodnikiem
szkoły ponadpodstawowe
W 2013 r. Kraków otrzymał zaszczytny tytuł Miasta Literatury UNESCO. To tutaj mieszkali i tworzyli, m.in.: Asnyk, Gałczyński,
Lem, Mrożek, Szymborska i Miłosz. Podczas naszej pieszej wycieczki uczniowie poznają historię kandydatów i laureatów
Literackiej Nagrody Nobla oraz dowiedzą się nowych faktów na temat każdego z twórców.

CENA OBEJMUJE:
BILETY WSTĘPU

LICZBA OSÓB

CENA

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

45 zł
50 zł
55 zł

USŁUGĘ PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW

GRATIS!

1 OPIEKUNA / 15 OS.

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
edukacja historyczna, edukacja polonistyczna

TEMATYCZNE
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Kraków śladami S. Wyspiańskiego
- zwiedzanie z przewodnikiem
szkoły podstawowe (klasy VII - VIII) / szkoły ponadpodstawowe
Stanisław Wyspiański był w czołówce twórców młodopolskich oraz jednym z najważniejszych artystów pochodzących
z Krakowa. Całe jego życie związane było z tym miastem i dzięki temu do dzisiaj możemy odnaleźć wiele śladów, które po
sobie pozostawił. Na trasie zwiedzania znajdą się, m.in.: Muzeum Narodowe, Teatr Słowackiego, Akademia Sztuk Pięknych,
Kościół Franciszkanów i Bazylika Mariacka. Dzięki spacerowi uczniowie będą mogli na własne oczy docenić geniusz artysty.
Wycieczka ma szeroki wachlarz dostosowania do potrzeb grupy.

CENA OBEJMUJE:
USŁUGĘ PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW
1 OPIEKUNA / 15 OS.

GRATIS!

OPIEKĘ KOORDYNATORA

LICZBA OSÓB

CENA

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

40 zł

PODSTAWA PROGRAMOWA:
zapoznanie z tradycjami (poczucie przynależności do swojego kraju), edukacja polonistyczna, historyczna i historia sztuki
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TEMATYCZNE

Rejsy po Wiśle
przedszkola / szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
A gdyby tak zobaczyć miasto z zupełnie innej perspektywy? Rejs fragmentem najdłuższej polskiej rzeki zawsze przynosi
uczniom ogrom emocji! Możliwość popłynięcia statkiem i spojrzenie na zabytki „ze strony wody”, na pewno wpłyną
pozytywnie na lepsze przyswojenie informacji na temat historii miasta. W ofercie rejsy dla wszystkich grup wiekowych,
z ciekawym komentarzem licencjonowanego przewodnika.

CENA OBEJMUJE:

LICZBA OSÓB

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

REJS

CENA

USŁUGĘ PRZEWODNIKA

od 55 zł

UBEZPIECZENIE OC+NNW

GRATIS!

1 OPIEKUNA / 15 OS.

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
w zależności od wybranej trasy - edukacja historyczna, kształtowanie poczucia przynależności do kraju, edukacja ekologiczna,
zapoznanie z tradycjami miasta

TEMATYCZNE
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Rowerem do Tyńca
szkoły podstawowe (klasy VI - VIII) / szkoły ponadpodstawowe
Tylko u nas - bezpieczna wycieczka rowerowa do Tyńca! W programie Skałki Twardowskiego i pomnik Elvisa Presleya
oraz zwiedzanie Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Wyprawa została zaplanowana w taki sposób, aby trasa przebiegała
wyłącznie po wydzielonych, bezpiecznych ścieżkach rowerowych, a grupę poprowadzą doświadczeni przewodnicy.
Dodatkową atrakcją będą zadania i zagadki do rozwiązania, rozmieszczone na trasie.

CENA OBEJMUJE:
WYPOŻYCZENIE ROWERÓW
BILETY WSTĘPU
USŁUGĘ PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW
1 OPIEKUNA / 15 OS.

GRATIS!

LICZBA OSÓB

CENA

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

120 zł

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
poznanie historii miejsca, tradycji i zwyczajów mnichów benedyktyńskich, wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, narodowej,
regionalnej i etnicznej, rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej

28

TEMATYCZNE

Szlak Literacki
- woj. świętokrzyskie
szkoły ponadpodstawowe
Rej, Sienkiewicz, Żeromski… Te nazwiska znają wszyscy uczniowie i zazwyczaj kojarzą je z obszernymi powieściami
(nie zawsze chętnie czytanymi). To właśnie dla nich (ale nie tylko!) stworzyliśmy wycieczkę Szlakiem Literackim,
dzięki której poznają sylwetki wielkich pisarzy, odwiedzając miejsca, w których żyli, tworzyli i spędzali czas.
Dlaczego Mikołaj Rej pisał zeznanie podatkowe? Dlaczego Henryk Sienkiewicz, choć Oblęgorek otaczały
malownicze widoki, a powietrze było „prawie górskie”, zadecydował, że „mieszkać przez cały rok tu niepodobna”?
W której ławce siedział Stefan Żeromski? Gwarantujemy, że po naszej wycieczce uczniowie z zapałem zabiorą się
do czytania „Potopu” lub „Przedwiośnia”, a „Żywot człowieka poczciwego” będzie dla nich bardziej zrozumiały!

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY
BILETY WSTĘPU I WARSZTATY

LICZBA OSÓB

CENA

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

110 zł
120 zł
145 zł

USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
OBIAD
UBEZPIECZENIE OC+NNW

GRATIS!

1 OPIEKUNA / 15 OS.

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
edukacja polonistyczna, historyczna i regionalna, poznanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych
informacji o epokach, w których tworzyli, nabycie umiejętności sytuowania utworów i twórców literackich w poszczególnych
okresach, nabycie umiejętności wykorzystywania w interpretacji utworów literackich kontekstów biograficznych, historycznych,
historycznoliterackich, kulturowych, filozoficznych, społecznych

TEMATYCZNE
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Szlak Młodej Polski
- Zakopane
szkoły ponadpodstawowe
„Sercem” życia literacko-artystycznego epoki Młodej Polski był nie tylko Kraków, lecz także Zakopane. Na wycieczce szlakiem
twórców młodopolskich zabierzemy uczniów w podróż w czasie, podczas której poznają architekturę, malarstwo, literaturę
i atmosferę epoki, odwołującej się tak szeroko, m.in. do romantyzmu. W programie zaplanowaliśmy zwiedzanie Muzeum
Jana Kasprowicza, Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma, Muzeum Stylu Zakopiańskiego i Galerii Sztuki XX wieku
w willi Oksza. Wycieczka wyłącznie z najlepszym, doświadczonym przewodnikiem!

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY
BILETY WSTĘPU
USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW
1 OPIEKUNA / 15 OS.

GRATIS!

LICZBA OSÓB

CENA

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

105 zł
120 zł
135 zł

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
zapoznanie z tradycjami (poczucie przynależności do swojego kraju), edukacja polonistyczna, historyczna i regionalna
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TEMATYCZNE

Śladami bohemy krakowskiej
- zwiedzanie z przewodnikiem
szkoły ponadpodstawowe
Kraków od zawsze był miastem pisarzy, malarzy, ludzi teatru, kultury i sztuki. W trakcie naszej wycieczki uczniowie będą
mogli poznać miejsca, gdzie na przełomie XIX i XX w. tętniło artystyczne życie Krakowa - odwiedzą lokal, w którym kawę
pił Kossak, zobaczą miejsce, gdzie przedstawienia wystawiał Kabaret Zielony Balonik oraz zrobią sobie zdjęcie przed domem
rodzinnym Stanisława Wyspiańskiego. W programie spaceru zwiedzanie, m.in.: Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach,
Pałacu Sztuki, Kawiarni Noworolski, Domu Józefa Mehoffera czy Jamy Michalika. Ciekawa opowieść przewodnika
gwarantuje sukces wycieczki.

CENA OBEJMUJE:
USŁUGĘ PRZEWODNIKA

LICZBA OSÓB

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

CENA

UBEZPIECZENIE OC+NNW

GRATIS!

40 zł

1 OPIEKUNA / 15 OS.

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
zapoznanie z tradycjami (poczucie przynależności do swojego kraju), edukacja polonistyczna, historyczna i historia sztuki

TEMATYCZNE
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Zwiedzanie miasta z przewodnikiem
(obszar do wybrania)
szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
Jeśli chcą Państwo pokazać swoim uczniom, jak wyglądało życie w średniowiecznym Krakowie, przedstawić słynne
legendy, zapoznać z historią II Wojny Światowej lub zainteresować tematyką okresu PRL-u, służymy pomocą! Zachęcamy
do uczestnictwa w stworzonych specjalnie dla Państwa uczniów wycieczkach pieszych po mieście.
Przykładowe tematy oprowadzania:
- Stare Miasto
- Żydowski Kraków
- Średniowieczny Kraków
- Legendy Krakowskie
- Kraków podczas II Wojny Światowej
- Wycieczka po Nowej Hucie
- Podgórze

CENA OBEJMUJE:

LICZBA OSÓB

USŁUGĘ PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW
1 OPIEKUNA / 15 OS.

GRATIS!

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

CENA

45 zł
37 zł

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
edukacja historyczna oraz zapoznanie z tradycjami (dokładna podstawa programowa jest uzależniona od wybranej trasy zwiedzania)

32

TEMATYCZNE

Kopalnia Soli Bochnia
przedszkola / szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni jest swoistą podróżą w czasie - dzięki niej jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak
wyglądało życie w czasach Bolesława Wstydliwego i jego żony, św. Kingi. Uczniowie będą mogli również zobaczyć
i zrozumieć, jakie warunki pracy obowiązywały wówczas w kopalni. Programy zwiedzania dostosowywane są do wieku
i zainteresowań grupy - „Zagadkowa kopalnia”, „Dar Księżnej Kingi” czy „Królestwo Skarbnika”, to tylko przykładowe tematy
podziemnych lekcji i tras, w które mogą się wybrać uczniowie.

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY

LICZBA OSÓB

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

BILETY WSTĘPU

CENA

85 zł
95 zł
110 zł

USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW

GRATIS!

1 OPIEKUNA / 15 OS.

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
edukacja historyczna, polonistyczna, regionalna, przyrodnicza, umiejętność scharakteryzowania zawodu górnika – na czym polega
praca, czym różni się od innych zawodów, jakimi narzędziami posługuje się górnik itp.

KOPALNIE
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Kopalnia Soli „Wieliczka”
przedszkola / szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
Wycieczka do najsłynniejszej i największej kopalni soli w Polsce. Program zwiedzania obejmuje wyrobiska wykute od XIV
do XIX w., znajdujące się na głębokości nawet 125 m! Wielkie solne komory, podziemne jeziora, dawne maszyny i narzędzia
pracy górników oraz największy skarb - Kaplica św. Kingi. Zwiedzanie kopalni może odbywać się według kilku programów,
odpowiednio dostosowanych do wieku dzieci.

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY
BILETY WSTĘPU
USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW
1 OPIEKUNA / 15 OS.

GRATIS!

LICZBA OSÓB

CENA

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

80 zł
90 zł
100 zł

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
edukacja historyczna, polonistyczna, regionalna, przyrodnicza, umiejętność scharakteryzowania zawodu górnika – na czym polega
praca, czym różni się od innych zawodów, jakimi narzędziami posługuje się górnik itp.
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KOPALNIE

Sztolnia Królowa Luiza
i Park 12C
szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
Poznać pracę górnika to niełatwa sprawa - żadne opowiadania, filmy czy zdjęcia nie oddadzą tego, jak naprawdę czują się
pracownicy kopalni. Dzięki wizycie w Sztolni Królowa Luiza uczniowie choć przez chwilę „staną się” prawdziwymi górnikami
- poznają ich wieloletnie zwyczaje, tajniki zawodu i, w zależności od wybranych warsztatów, nauczą się śląskich piosenek,
zobaczą tradycyjne stroje, zapoznają się z narzędziami górniczymi oraz metodami wydobycia węgla. Po chwili odpoczynku
uczniowie zwiedzą Park 12C i wezmą udział w niesamowitej zabawie edukacyjnej Bajtel Gruba!

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY

LICZBA OSÓB

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

CENA

90 zł
100 zł
120 zł

BILETY WSTĘPU I WARSZTATY
USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW

GRATIS!

1 OPIEKUNA / 15 OS.

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
edukacja historyczna, polonistyczna, regionalna, przyrodnicza, umiejętność scharakteryzowania zawodu górnika – na czym polega
praca, czym różni się od innych zawodów, jakimi narzędziami posługuje się górnik itp.

KOPALNIE
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Zabytkowa Kopalnia Srebra
- Tarnowskie Góry
szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
Czy wiecie, że Tarnowskie Góry były kiedyś znane z produkcji srebra i ołowiu?
Czy wiecie, że górnicy mieli przenośne toalety?
Czy wiecie, że pracowników kopalni obowiązywał bardzo surowy kodeks pracy?
Jeśli Państwa uczniowie nie znają odpowiedzi na powyższe pytania, to te (i inne) zagwozdki zostaną wyjaśnione podczas
wycieczki do Zabytkowej Kopalni Srebra, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO! W programie zwiedzanie
Trasą z łodziami i wejście do Sztolni Czarnego Pstrąga.

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY
BILETY WSTĘPU
USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW
1 OPIEKUNA / 15 OS.

GRATIS!

LICZBA OSÓB

CENA

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

120 zł
130 zł
150 zł

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
zapoznanie z tradycjami (poczucie przynależności do swojego kraju), edukacja regionalna (geograficzna), wprowadzenie uczniów
w krąg informacji dotyczących pracy w specyficznych warunkach, wartości surowców naturalnych dla kraju, społeczeństwa i nauki
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KOPALNIE

Czorsztyn i Niedzica
szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
Wycieczkę do Czorsztyna i Niedzicy można opisać jako turystyczne bogactwo - dwa zamki, jezioro i piękne widoki. Podczas
zwiedzania uczniowie dowiedzą się, jak produkowany jest prąd w słynnej zaporze na Jeziorze Czorsztyńskim, poznają proces
jej powstawania, a następnie odkryją historię obydwu zamków. Malownicze okoliczności przyrody, w których można odpocząć
od trudów szkolnej codzienności, są w cenie wycieczki!

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY

LICZBA OSÓB

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

BILETY WSTĘPU

CENA

95 zł
109 zł
139 zł

USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW

GRATIS!

1 OPIEKUNA / 15 OS.

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
edukacja historyczna, geograficzna, przyrodnicza

PRZYRODNICZO-REKREACYJNE
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Ojcowski Park Narodowy
szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
Założony w 1956 r. Ojcowski Park Narodowy znajduje się zaledwie 25 km od centrum Krakowa. Nasz doświadczony
przewodnik odkryje przed uczniami wszystkie sekrety tej pięknej, naturalnej krainy, pełnej tajemniczych jaskiń,
niesamowitych zamków, ruin i wapiennych skał. Podczas wycieczki dzieci odwiedzą Zamek Pieskowa Skała i zobaczą stojącą
przed nim samotnie Maczugę Herkulesa. Następnym przystankiem będzie Jaskinia Łokietka - według legendy schronienie
króla Władysława Łokietka podczas najazdu Czech. Po spacerze doliną rzeki Prądnik możemy zorganizować dla uczniów
pyszny posiłek na łonie natury (za dodatkową opłatą).

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY
BILETY WSTĘPU
USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW
1 OPIEKUNA / 15 OS.

GRATIS!

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
edukacja historyczna, przyrodnicza, geograficzna
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PRZYRODNICZO-REKREACYJNE

LICZBA OSÓB

CENA

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

75 zł
87 zł
95 zł

Spływ Dunajcem
szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
Przełom Dunajca to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych przełomów rzecznych w całej Europie. Cieszący się ogromnym
zainteresowaniem spływ, organizowany jest w jednym z najbardziej urzekających, pod kątem krajobrazowym, parków –
Pienińskim Parku Narodowym. Uczniowie będą mogli przepłynąć ze Sromowców Niżnych do Szczawnicy tratwami lub
pontonami. Po emocjonującej wyprawie przez rzekę proponujemy 1 h czasu wolnego w Szczawnicy.

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY

LICZBA
OSÓB

CENA

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

125 zł
145 zł
175 zł

(tratwy)

CENA

SPŁYW

(pontony)

135 zł
150 zł
180 zł

USŁUGĘ PILOTA
UBEZPIECZENIE OC+NNW

GRATIS!

1 OPIEKUNA / 15 OS.

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
edukacja przyrodnicza, edukacja geograficzna

PRZYRODNICZO-REKREACYJNE
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Warsztaty robienia oscypków
- Zakopane
szkoły podstawowe
Jednym z symboli polskich gór i lokalnego folkloru jest oscypek - duma Podhala. Dzięki warsztatom robienia oscypka
uczniowie poznają metody produkcji tego tradycyjnego góralskiego sera oraz posłuchają opowieści na temat życia
juhasów wypasających owce w Tatrach. Co więcej, w trakcie wyjazdu możliwe będzie zwiedzanie wnętrza bacówki oraz
zapoznanie się z ekspozycją sprzętów pasterskich i góralskiego gospodarstwa domowego. Wycieczkę zakończy ognisko
z pysznymi kiełbaskami.

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY
BILETY WSTĘPU I WARSZTATY
USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
OGNISKO
UBEZPIECZENIE OC+NNW
1 OPIEKUNA / 15 OS.

GRATIS!

LICZBA OSÓB

CENA

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

95 zł
110 zł
125 zł

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
edukacja historyczna, zapoznanie się z tradycją wytwarzania lokalnych produktów, umiejętność wyjaśniania i znaczenia wybranych
zwyczajów i tradycji polskich
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PRZYRODNICZO-REKREACYJNE

Zalipie
szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
„Malowana wieś” to prawie równorzędna nazwa małej wioski Zalipie, położonej niedaleko Tarnowa. Dzięki wycieczce
uczniowie zapoznają się z lokalną tradycją, zobaczą jedne z najpiękniejszych i najoryginalniejszych dzieł sztuki ludowej
i porozmawiają z ich twórcami. Warsztaty przygotowane w Zagrodzie im. F. Curyłowej pozwolą odkryć nawet najbardziej
ukryte talenty plastyczne! Na życzenie, po zakończeniu wycieczki, istnieje możliwość zorganizowania grilla w tradycyjnej
Zagrodzie Edukacyjnej Państwa Trójniaków.

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY

LICZBA OSÓB

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

WARSZTATY

CENA

75 zł
85 zł
105 zł

USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW

GRATIS!

1 OPIEKUNA / 15 OS.

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
rozwijanie przynależności narodowej (lokalny patriotyzm), rozwijanie umiejętności plastycznych, zapoznanie ze zwyczajami
i tradycjami innych regionów, poznanie dziedzictwa kulturowego najbliższego otoczenia, edukacja historyczna, rozwijanie umiejętności
uczestnictwa w kulturze oraz wyrażania swych spostrzeżeń i przeżyć za pomocą plastycznych środków wyrazu

ARTYSTYCZNE
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Szlak Architektury
Drewnianej
szkoły podstawowe (klasy IV - VIII) / szkoły ponadpodstawowe
Wycieczka Szlakiem Architektury Drewnianej to fascynująca podróż w czasie, której celem jest pokazanie życia oraz
różnorodności kulturowej i religijnej dawnej Polski. Program obejmuje zwiedzanie (z licencjonowanym przewodnikiem)
Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu oraz dwóch najsłynniejszych drewnianych cerkwi, znajdujących się na liście
światowego dziedzictwa UNESCO - w Kwiatoniu i Brunarach.

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY
BILETY WSTĘPU
USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW
1 OPIEKUNA / 15 OS.

GRATIS!

LICZBA OSÓB

CENA

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

76 zł
89 zł
116 zł

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
poznanie kultury i zwyczajów historycznych w Galicji, poznanie dorobku kulturowego Łemków, wprowadzanie uczniów w świat
wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji
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ARTYSTYCZNE

Świat bajek
- magia teatru i filmu
szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
Fascynująca wycieczka w świat bajek, podczas której uczniowie odwiedzą Teatr Lalek Banialuka i Studio Filmów
Rysunkowych w Bielsku-Białej, gdzie wyprodukowano niezapomniane seriale animowane, takie jak, m.in. „Bolek i Lolek”
czy „Reksio”. W programie wyjazdu oglądanie studia, pokaz filmów rysunkowych oraz zajęcia z edukacji filmowej,
dostosowane do wieku uczestników. W drugiej części wycieczki przewidziane jest zwiedzanie Teatru Lalek „od kuchni”,
a dodatkowo uczestnicy wezmą udział w warsztatach teatru cieni.

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY

LICZBA OSÓB

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

CENA

84 zł
94 zł
116 zł

BILETY WSTĘPU I WARSZTATY
USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW

GRATIS!

1 OPIEKUNA / 15 OS.

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej,
kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowotwórczymi, wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji

ARTYSTYCZNE
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Energylandia
szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
Energylandia to największy park rozrywki w Polsce, w którym w kilku strefach umieszczono mnóstwo atrakcji dla różnych
grup wiekowych. W Energylandii każdy znajdzie coś dla siebie, bo na jej terenie znajduje się ponad 75 różnych urządzeń,
począwszy od najbardziej ekstremalnych, a skończywszy na atrakcjach dla najmłodszych. Hyperion, Abyssus, Happy
Loops, Aqualantis - te tajemnicze nazwy zapowiadają świetną, niezapomnianą zabawę! Gwarantujemy, że wycieczka do
Energylandii (np. z okazji Dnia Dziecka) będzie najlepszym prezentem dla uczniów w każdym wieku!

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY
BILETY WSTĘPU
USŁUGĘ PILOTA
UBEZPIECZENIE OC+NNW
1 OPIEKUNA / 15 OS.

GRATIS!

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
nie dotyczy
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PARKI ROZRYWKI

CENA

CENA

LICZBA
OSÓB

(bilety ulgowe
- do 140 cm)

(bilety
normalne)

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

115 zł
125 zł
135 zł

165 zł
175 zł
190 zł

Zatorland
przedszkola / szkoły podstawowe
Zatorland to miejsce, w którym spotyka się rozrywka i edukacja. Przygotowano tu kilka tematycznych parków –
Park Dinozaurów, Park Owadów oraz Park Mitologii - w każdym z nich uczniowie zdobędą nową wiedzę, której nie znajdą
w szkolnych podręcznikach. Wycieczka do Zatorlandu umożliwi dzieciom odkryć tajemnice odległej przeszłości, poznać
fascynujące historie i eksplorować tajniki niesamowitej przyrody. Dodatkowo, dla najbardziej spragnionych rozrywki,
dostępny jest także Lunapark.

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY

LICZBA OSÓB

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

BILETY WSTĘPU

CENA

90 zł
95 zł
100 zł

USŁUGĘ PILOTA
UBEZPIECZENIE OC+NNW

GRATIS!

1 OPIEKUNA / 15 OS.

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
nie dotyczy

PARKI ROZRYWKI
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Park Miniatur
w Inwałdzie
przedszkola / szkoły podstawowe
W jeden dzień dookoła świata i podróż w czasie? Z nami taka wyprawa jest możliwa, dzięki całodniowej wycieczce
do dwóch fantastycznych atrakcji - Parku Miniatur i średniowiecznej warowni w Inwałdzie! Najpierw uczniowie obejrzą znane
na całym świecie budowle w ich miniaturowych wersjach - Wieżę Eiffla, Bazylikę św. Piotra, Operę w Sydney i wiele innych.
W drugiej części, dzięki wizycie w warowni, poczują się jak księżniczki lub rycerze. Istnieje także możliwość zorganizowania
tzw. „żywej lekcji historii” (za dodatkową opłatą).

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY
BILETY WSTĘPU
USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW
1 OPIEKUNA / 15 OS.

GRATIS!

LICZBA OSÓB

CENA

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

84 zł
94 zł
109 zł

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
poznanie zwyczajów, zawodów i tradycji oraz życia ludzi w średniowieczu, rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie
wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin, tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek
w poczuciu bezpieczeństwa, rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki
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PARKI ROZRYWKI

Twinpigs
- Amerykański Park Rozrywki
szkoły podstawowe
Twinpigs to przygoda na Dzikim Zachodzie na wyciągnięcie ręki. Całodniowa wycieczka do amerykańskiego parku rozrywki
pozwoli poznać kulturę i tradycje ludzi żyjących za oceanem. Meksyk, Hawaje, Las Vegas, Zwierzyniec i wiele innych atrakcji,
gwarantują uczniom dzień pełen wrażeń i dobrej zabawy!

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT I WSZYSTKIE OPŁATY

LICZBA OSÓB

41- 50 os.
31- 40 os.
21- 30 os.

BILETY WSTĘPU

CENA

100 zł
110 zł
125 zł

USŁUGĘ PILOTA I PRZEWODNIKA
UBEZPIECZENIE OC+NNW

GRATIS!

1 OPIEKUNA / 15 OS.

OPIEKĘ KOORDYNATORA

PODSTAWA PROGRAMOWA:
rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, poznawanie kultury innych narodów, edukacja
przyrodnicza, edukacja geograficzna

PARKI ROZRYWKI
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DLA NAUCZYCIELA
NASZE WYCIECZKI MOŻEMY:
modyfikować pod kątem cen, wielkości grupy i przedstawionych programów
poszerzać o dodatkowe obiekty do zwiedzania na trasie lub warsztaty
urozmaicać poprzez zapewnienie posiłku (w formie obiadu lub lunchboxu)
„uszyć na miarę”, zupełnie od nowa
zaprezentować podczas spotkania „na żywo” i opowiedzieć o nich o wiele więcej! :)

DLA UCZNIA
NA WYCIECZCE TRZEBA MIEĆ:
legitymację szkolną
maseczkę i mały płyn do dezynfekcji
butelkę wody i coś do jedzenia
wygodne buty
uśmiech na twarzy i dobry humor! :)

INFORMACJE DODATKOWE:
ceny wycieczek przedstawionych w katalogu zostały skalkulowane z uwzględnieniem miejsca ich
rozpoczęcia i zakończenia w Krakowie - jeśli Państwa przedszkole/szkoła mieści się poza granicami miasta
Krakowa, prosimy o kontakt - jak najszybciej prześlemy odpowiednią kalkulację
niezależnie od nas, ceny biletów w poszczególnych obiektach mogą wzrosnąć - staramy się sprawdzać je na
bieżąco i uaktualniamy wówczas cenniki naszych wycieczek
niektóre obiekty zwiedzane są tylko z zewnątrz - zawsze podajemy taką informację podczas prezentowania
oferty konkretnej wycieczki
w bardzo wyjątkowych przypadkach program wycieczki, w czasie jej trwania, może ulec zmianie - decyduje
o tym pilot, a grupa jest informowana o powodach podjętej decyzji
w cenie każdej wycieczki zawarte jest grupowe zdjęcie - fantastyczna pamiątka dla wszystkich uczniów
i nauczycieli!

Jeśli wśród zaproponowanych przez nas wycieczek nie znaleźli Państwo oferty dla
swoich uczniów, prosimy o kontakt - wspólnie zaplanujemy nową, świetną przygodę!

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej
oraz Facebook’owego fanpage’a

wyjazdyszkolne.pl

http://bit.ly/SeeKrakow_Szkoly

...i brania udziału w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami!
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W RAMACH MARKI 4TRANSFER
OD WIELU LAT ŚWIADCZYMY USŁUGI TRANSPORTOWE
DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ZAKRESIE:
wycieczek zorganizowanych krajowych i zagranicznych
(we współpracy z naszą siostrzaną marką SeeKrakow Szkoły)
przejazdów na terenie miasta i okolic (m.in. do kin, teatrów, muzeów, ZOO itp.)
wyjazdów kolonijnych i na obozy
wycieczek typu “zielone szkoły”
przejazdów na konkursy i występy międzyszkolne, do domów kultury itp.
Profesjonalni i doświadczeni kierowcy, nowoczesna, komfortowa oraz bezpieczna ﬂota samochodów
(minivany, busy i autokary), wszystkie niezbędne certyﬁkaty i gwarancje, aktualne przeglądy
techniczne oraz niezawodna obsługa - te cechy sprawiają, że od lat cieszymy się zaufaniem
nauczycieli i rodziców, powracających do nas z kolejnymi zamówieniami.

Na życzenie rodziców najmłodszych dzieci zapewniamy podkładki do pojazdów.

WAŻNE

W naszej ﬂocie dysponujemy samochodem dostosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

+48 506 221 628

www.4transfer.pl

info@4transfer.pl

wyjazdyszkolne.pl
+48 796 233 331
info@wyjazdyszkolne.pl

