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ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE

Wycieczka – zamówienia indywidualne
Polecane dla:

Dzieci , Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

Jednodniowa lub Wielodniowa

Lokalizacja / trasa:

Zgodnie z ustaleniami

Opis:

Na zamówienie opracujemy i zrealizujemy wyjazdy w dowolne miejsce
nieobjęte naszą stałą ofertą.

Dodatkowe informacje:

-

Cena za osobę:

Kalkulacja indywidualna



Realizujemy zamówienia według pomysłu zamawiającego, zorganizujemy spływ kajakowy, rajd
rowerowy i inne.



Na życzenie dostosujemy program wycieczki do indywidualnych potrzeb.



Oferujemy kompleksową obsługę wyjazdów grupowych: teatr, musical, opera, kino, muzea:
wystawy stałe i czasowe.



W małych grupach oferujemy również transport przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich (busy z najazdami i pasami do mocowania
wózków) – kalkulacja indywidualna na zamówienie.
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ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE

Oferta stała




Propozycje wycieczek obejmują w ramach ceny: transport autokarem, noclegi, wyżywienie (śniadania i
obiadokolacje), bilety wstępu do zwiedzanych obiektów zgodnie z opisem wycieczki, opiekę pilota lub
przedstawiciela organizatora, miejscowych przewodników, bezpłatne miejsca i bilety wstępu dla
opiekunów. Propozycje wycieczek dwudniowych lub wielodniowych obejmują dodatkowo w ramach
ceny: transport autokarem, nocleg, wyżywienie zgodnie z ustaleniami.
Dysponujemy chustami ułatwiającymi opiekę nad młodszymi dziećmi.



Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, w zależności od miejsca zakwaterowania i / lub innych
czynników.



Ceny wycieczek zależą od ilości osób płacących przypadających na jeden autokar i podane są w
jednym lub kilku wariantach. Dla grup większych lub mniejszych – kalkulacja indywidualna na
zamówienie. W KAŻDYM PRZYPADKU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY ZALEŻNIE OD
INDYWIDUALNIE USTALONYCH WARUNKÓW WYJAZDU



Podane ceny mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty sprzedaży produktów w
rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów i nie wiążą prawnie. Cena
może ulec zmianie w szczególności ze względu na standard i lokalizację noclegu oraz zmiany cen
poszczególnych atrakcji.
Nasze wycieczki obsługuje firma:
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE

WYCIECZKI JEDNODNIOWE

Warszawa – program indywidualny
Polecane dla:

Dzieci, Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:

Warszawa

Opis:

Program ustalany indywidualnie, do wyboru m.in.














Dodatkowe informacje:

Stare Miasto,
Pałac Kultury i Nauki,
Wilanów,
Łazienki,
Powsin,
Manufaktura Cukierków,
Warszawskie muzea,
Stadion Narodowy,
Hangar 646,
Niewidzialna wystawa,
Centrum Pieniądza NBP
Escape room
Kina, teatry, sale zabaw, inne - zgodnie z ustaleniami.

Cena poniżej zawiera transport, opiekę pilota. Do ceny należy doliczyć koszty
wstępów oraz usługi przewodników, w zależności od wybranej trasy

Cena za osobę:
Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
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Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE

Warszawa – Centrum Nauki Kopernik
Polecane dla:

Dzieci, Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:

Warszawa

Opis:

Centrum Nauki Kopernik:
 wystawy stałe, w tym nowotwarta "Świat w ruchu",
 wystawy czasowe ("Płyń lub giń" i / lub "Patrz: Ziemia"),
 inne atrakcje, spektakle i pokazy naukowe zależnie od dostępności w
dniu pobytu: Majsternia, Strefa Smasunga,Teatr Robotyczny, Teatr
Wysokich Napięć i inne.,
 Ogród na dachu Centrum Nauki Kopernik (zależnie od terminu i pogody).
Opcjonalnie:
Planetarium Niebo Kopernika
Laboratoria naukowe (laboratorium bilogiczne, chemiczne, fizyczne)
Pracownia Robotyczna

Dodatkowe informacje:

Możliwość realizacji indywidualnego programu: wybrane wystawy, program
dla małych dzieci, wizyta w Planetarium itp. lub uzupełnienie programu o
inne elementy. Dysponujemy chustami ułatwiającymi opiekę nad młodszymi
dziećmi.

Cena za osobę:
Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:

40-45 osób
42 zł - Kopernik
56 zł - Kopernik + Planetarium
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE

Warszawa – Stadion Narodowy
Polecane dla:

Dzieci, Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:

Warszawa

Opis:

Wizyta na Stadionie Narodowym: zwiedzanie - "Piłkarskie emocje" (piłkarska
szatnia, ławka zawodników, płyta Stadionu, sala pomeczowych konferencji).
Punkt Widokowy
Zależnie od oczekiwań grupy dostępne są również inne trasy:







Dodatkowe informacje:

"Znani i lubiani" ,
"Poczuj się jak VIP",
"Dotknij historii" / "Lekcja historii",
" PGE Narodowy dla seniora"
" PGE Narodowy dla juniora" - dla dzieci do lat 6
" Ekspresowy PGE Narodowy".

Możliwość realizacji indywidualnego programu, uzupełniająco:
 Czasowe wystawy na Stadionie Narodowym, dotychczas np. Wystawa
Lego, Prehistoryczne Oceanarium, Pompeje itd.
 Lekcje muzealne w Muzeum Narodowym: np. W warsztacie malarza,
Zabawy z barwami, Ożywione obrazy itp. Dla starszych: Muzealne
przeboje, Co mówią obrazy itp.
 Manufaktura Cukierków
 Teatry warszawskie
 Spacer po Starym Mieście z przewodnikiem

Cena za osobę:
Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
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40-45 osób

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

40 zł

Kalkulacja indywidualna
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE

Warszawa – trasy tematyczne
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:

Warszawa

Opis:

Trasy tematyczne / edukacyjne realizowane na terenie Warszawy. Do wyboru m.in.:
 Spacer po Trakcie Królewskim (Pałac Prezydencki, rezydencje arystokratów, pomniki (Kopernika,
Mickiewicza i inne), kościoły (św. Anny, św. Krzyża, sióstr Wizytek), Uniwersytet Warszawski) oraz Stare
Miasto (Zamek Królewski, Rynek Starego Miasta, Kolumna Zygmunta, Mury Starego Miasta - Barbakan,
Katedra św. Jana, kościół św. Anny);
 Bajki i legendy warszawskie: Zobaczyć znaczy więcej niż usłyszeć. Dzieci poznają warszawskie legendy
wędrując ulicami Warszawy.
 Warszawskie pomniki: zależnie od wieku uczestników, m.in. pomniki Starego Miasta: Kolumna Zygmunta,
Syrenka, pomnik Małego Powstańca, pomnik J. Kilińskiego, Grób Nieznanego Żołnierza; pomnik Fryderyka
Chopina, pomniki na Krakowskim Przedmieściu: A. Mickiewicza, J. Poniatowskiego, B. Prusa, M. Kopernika.
 Powstanie warszawskie (Muzeum Powstania Warszawskiego, Stare Miasto, Plac Krasińskich, Powązki);
 Warszawa Króla Stasia (Pałac na Wodzie - letnia rezydencja Króla Polskiego, Teatr na Wodzie, Belweder –
rezydencja polskich prezydentów, Pomnik Fryderyka Chopina, Stara Pomarańczarnia, Biały Domek, Wielka
Oficyna);
 Rezydencje i siedziby magnackie i królewskie (Pałac Kazimierzowski, Zamek Królewski, Zamek Ujazdowski,
Pałac Myśliwski, Pałac na Wodzie, Pałac Belwederski);
 Miejsca walki i męczeństwa (Muzeum Więzienia Pawiak, Mauzoleum Walki i Męczeństwa, dawna siedziba
Gestapo przy Al. Szucha, Plac Krasińskich, Pomnik Powstania Warszawskiego, Pomnik Pomordowanych na
Wschodzie, Grób Nieznanego Żołnierza);
 Żydowska Warszawa (Pomnik Bohaterów Getta, Trakt Pamięci, Męczeństwa i Walki Żydów, Umschlagplatz,
Bunkier Żydowskiej Organizacji Bojowej, fragmenty murów Getta, Plac Grzybowski i ul. Próżna);
 Warszawa Socrealizmu (Pałac Kultury i Nauki (taras widokowy), ulica Marszałkowska, MDM, Plac Konstytucji,
Centrum Bankowo- Finansowe dawna siedziba Polskiej Komunistycznej Partii Robotniczej, Muranów - jedno
z pierwszych powojennych osiedli mieszkaniowych w Warszawie).
 Praga znana i nieznana (Ulica Ząbkowska z XIX wieczną fabryką wódki "Koneser", Cerkiew Prawosławna św.
Marii Magdaleny, Katedra św. Michała i św. Floriana, "Fabryka trzciny", Bazar Różyckiego, Park Praski, Pomnik
Kościuszkowców, Port Praski);
 Warszawa Chopina (Salonik Chopinów, Bazylikę Św. Krzyża, Uniwersytet Warszawski, Plac Zamkowy,
Krakowskie Przedmieście, Ogród Saski, Kościół ewangelicko – augsburski, Pomnik Chopina w Łazienkach,
Muzeum interaktywne im. Fryderyka Chopina).

Dodatkowe informacje:

Kalkulacja indywidualna dostępna na życzenie: info@pienio-travel.pl

Cena za osobę:
Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
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40-45 osób

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE

Z wizytą u króla
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież

Czas trwania:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:

Wilanów

Opis:

Edukacyjna wycieczka łącząca naukę z zabawą na świeżym powietrzu. Do
wyboru atrakcyjne zajęcia dostosowane do poziomu dzieci szkolnych i
gimnazjalnych, realizowane w pałacowych wnętrzach lub pałacowych
ogrodach (zależnie od pogody –program może być zrealizowany we
wnętrzach, również w okresie jesienno-zimowym):
 Lekcje muzealne (Wizyta u króla, Obyczaje w dawnej Polsce, Mitologiczny
kod Wilanowa, Codzienne niecodzienne stroje Jana III Sobieskiego, Na
sarmackim dworze);
 Warsztaty plastyczne/edukacyjne (Papier papierowi nierówny, czyli
historia szeleszczących kartek z drukarni Króla Jana III Sobieskiego,
Kaligrafia – (nie) zapomniana sztuka, Król wydaje gazetę);
 Przedstawienie teatralne (Pan Pasek i wydra, W świecie bajki, Opowieść
wigilijna);
 Spotkania z naturą w ogrodach (Spotkanie z wydrą Robakiem, Zielona
wyprawa, Tajemniczy ogród, Król ogrodnik, Wilanowskie obserwatorium
przyrody, Wilanowskie laboratorium przygody).

Dodatkowe informacje:

Możliwość połączenia wyjazdu z seansem kinowym w IMAX lub zabawą w
Fantasy Park.

Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna
zależnie od wybranego zestawu
zajęć oraz ilości dzieci.
Rekomendowany wariant:
zwiedzanie + warsztat plastyczny +
spacer po parku – ok. 50 - 55 zł.
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE

Muzeum Narodowe + …
Czas trwania:

jednodniowa

Lokalizacja / trasa:

Warszawa

Opis:

Muzeum Narodowe – lekcja edukacyjna z elementami warsztatów plastycznych do
wyboru:
"Zabawy z barwami": Postawimy pierwsze kroki w świecie kolorów, zupełnie jak
początkujący artyści. Poszukamy barw ciepłych i zimnych, podstawowych i pochodnych,
kontrastowych i uzupełniających. Zastanowimy się też, co sprawia, że jedne obrazy wydają
się nam wesołe, inne zaś smutne.
"W malarskiej pracowni" Co jest potrzebne malarzowi do pracy? Czym jest talent? Gdzie
pracuje artysta? Podczas spotkania opowiemy, co każdy malarz powinien wiedzieć o
sztuce malowania, jak wygląda pracownia malarska oraz jakich narzędzi używa artysta do
tworzenia swoich prac.
"Pory roku, pory dnia" Natura zawsze była ważnym tematem w sztuce. Przypatrując się
wybranym obrazom, zastanowimy się, czy łatwo jest namalować noc, odkryjemy, jakim
rozrywkom oddawano się zimą w Holandii i jakich środków używali artyści, by namalować
na przykład… upał.
"Ptaki, robaki i inne zwierzaki"
W Muzeum ukryło się wiele znanych nam zwierząt oraz fantastycznych stworów:
latających, pełzających, skaczących. W czasie spotkania poszukamy obrazów, na których są
namalowane. Na koniec wykonamy zwierzątka z papieru.
Pełna oferta lekcji muzealnych, w tym dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów dostępna na życzenie.
W miarę dobrej pogody - spacer po dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego.
Do połączenia ze: zwiedzaniem Stadionu Narodowego (+15 zł), spektaklem teatralnym (+
25-35 zł), Kinem (+12-15 zł), Salą zabaw (+12-15 zł), wizytą w Manufakturze Cukierków (+
10 zł), spacerem po Starym Mieście (+10 zł) itp.

Cena za osobę:
Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

40-45 osób

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe niż
45 osób

40 zł

Kalkulacja indywidualna
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE

Muzeum Etnograficzne (Muzeum dla Dzieci) + …
Czas trwania:

jednodniowa

Lokalizacja / trasa:

Warszawa

Opis:

Muzeum Etnograficzne (oddział „Muzeum dla Dzieci”) – lekcja edukacyjna dostosowana
poziomem do małych dzieci m.in. do wyboru:












Kulinarne podróże. Nowość!
Obyczaje świąteczne na świecie
Muzyczne horyzonty
Palcem po mapie
Obrzędy i tradycje
Dawne zawody i techniki
Polska sztuka ludowa, plastyka obrzędowa
Regiony Polski
Polskie stroje ludowe
Oblicza dzieciństwa
Poznajemy różne kultury

„Palcem po mapie – egzotyczne podróże dookoła świata”: Pełna atrakcji podstawowa
ścieżka zwiedzania Muzeum dla Dzieci, prezentująca poszczególne sale-księgi. Podczas
zajęć dzieci wykonają edukacyjne zadania. W Księdze Opowieści dzieci usłyszą egzotyczną
bajkę. W holu goście poznają patrona Muzeum dla Dzieci Janusza Korczaka i porozmawiają
o prawach dziecka prezentowanych na podłaźniczce. W programie: warsztat plastyczny,
słuchanie opowieści, gry edukacyjne
Opcje:

Do połączenia ze: Spektaklem teatralnym (+ 25-35 zł), Kinem (+12-15 zł), Salą zabaw (+1215 zł), wizytą w Manufakturze Cukierków (+ 10 zł), spacerem po Starym Mieście (+10 zł)
itp.

Cena za osobę:
Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

40-45 osób

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe niż
45 osób

40 zł

Kalkulacja indywidualna
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Śladami Kamieni na Szaniec
Czas trwania:

jednodniowa

Lokalizacja / trasa:

Warszawa

Opis:

Opcje:

Zwiedzanie z przewodnikiem:


al. Szucha – Mauzoleum Walki i Męczeństwa, dawna siedziba Gestapo, gdzie
przesłuchiwany był Jan Bytnar „Rudy” (z wejściem do Mauzoleum),



Liceum im. Stefana Batorego, do której uczęszczali bohaterowie książki „Kamienie na
szaniec (przejazd),



spacer śladami Akcji pod Arsenałem / miejsca związane z akcjami Małego Sabotażu,
m.in. słynna kotwica na Pomniku Lotnika, akcja usunięcia niemieckiej tablicy z pomnika
Mikołaja Kopernika, akcja zerwania hitlerowskich flag z Gmachu „Zachęty,



przejazd do Muzeum Więzienia Pawiak, gdzie przetrzymywano Rudego, w Muzeum
można zobaczyć m.in. pierwsze wydanie „Kamieni na szaniec” (z wejściem do Muzeum),



Cmentarz Powązki Wojskowe, miejsce wiecznego spoczynku Zośki, Alka i Rudego oraz
autora książki Aleksandra Kamińskiego.

Możliwość rezerwacji Muzeum Powstania Warszawskiego (w miarę dostępności biletów)
Do połączenia ze: Spektaklem teatralnym (+ 25-35 zł), Kinem (+12-15 zł), Hangarem 646
itp.

Cena za osobę:
Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

40-45 osób

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe niż
45 osób

60 zł

Kalkulacja indywidualna
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Muzea warszawskie
Opis:

Możliwość organizacji wyjścia do dowolnego muzeum warszawskiego , większość z nich
organizuje lekcje edukacyjne dla dzieci, w tym dzieci młodszych, młodzieży gimnazjalnej i
licealnej:

Muzeum Powstania Warszawskiego,

Muzeum Historii Żydów Polskich,

Muzeum Techniki,

Muzeum Warszawy,

Muzeum Archeologiczne (warsztaty lepienia korali, rysowania inicjałów)

Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści w Konstancinie (do połączenia z
wizytą w Papierni)

Muzeum Drukarstwa (tylko małe grupy)

Muzeum Kolejnictwa

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa (również jesienne lekcje tematyczne
np. o grzybach)

Zamek Królewski
W wybrane dni wstępy do muzeów - gratis. Koszt wyjazdu uzależniony od programu.

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl
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Siedlce: teatr + …
Czas trwania:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:

Siedlce i okolice

Opis:

Teatr w Siedlcach:
Zależnie od aktualnego repertuaru, m.in.: "Lodowa Kraina", "Alicja w Krainie czarów",
"Królowa śniegu", spektakle o tematyce świątecznej, inne.

Opcje:

Do połączenia z:







Salą zabaw (+7-10 zł)
Muzeum Regionalne w Siedlcach - Muzeum posiada w ofercie 32 tematy lekcji
muzealnych i prelekcji ze slajdami. Ich tematyka jest stale rozszerzana
w zależności od potrzeb i zainteresowań nauczycieli oraz uczniów. Wzbogacane
są też formy prowadzenia lekcji (rysowanie, malowanie, wykonywanie monotypii,
pokazy przędzenia lnu, pranie na tarze itp.), np. Legendy i baśnie wschodniego
Mazowsza i południowego Podlasia (+2 zł)
Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu - Zgromadzone na ekspozycji Muzeum
Pożarnictwa w Kotuniu muzealia obrazują dzieje techniki pożarniczej od połowy
XIX do końca XX wieku oraz kulturę i historię polskiego pożarnictwa. Ekspozycja
podzielona jest na cztery tematyczne części: 1. Rozwój techniki pożarniczej od
połowy XIX do końca XX wieku. 2. Podręczny sprzęt gaśniczy. 3. Zabytkowe
pojazdy pożarnicze. 4. Kultura polskiego pożarnictwa (+2-3 zł).
Park Linowy w Nakorach - nielimitowana liczba przejść (ze względu na wzrost
dzieci: trasa niska), strzelanie z łuku, ptaszarnia, możliwość skorzystania z
ogniska (+15 zł)

Cena za osobę:
Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:

40-45 osób
35-45 zł
Zależnie od ceny spektaklu

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób
Kalkulacja indywidualna
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Nadleśnictwo Celestynów
Czas trwania:

Jednodniowa

Lokalizacja / trasa:

Celestynów

Opis:

Centrum Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Celestynów.
Zwiedzanie ekspozycji stałej przedstawiającej mieszkańców lasów warszawskich- jelenie, łosiesymbol nadleśnictwa Celestynów, dziki, sarny, bobry, łasice i wiele innych.
Zwiedzanie sali z makietą „Cykl życia lasu", prezentującą cykl życia drzewostanu od nasionka do
dojrzałego drzewostanu, codzienną pracę leśników oraz ekspozycję budek lęgowych
Ścieżka edukacyjna w lesie "Goździkowe bagno". Ścieżka prowadzi przez niewielkie torfowisko
wysokie położone niedaleko Centrum Edukacji Leśnej. Jego największą atrakcją jest drewniana
kładka, która umożliwia przejście przez bagno suchą stopą oraz obserwację roślin i zwierząt
bagiennych.
Zabawa - plac zabaw ze zjeżdżalnią linową oraz boisko.

Cena za osobę:
Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:

40-45 osób
15 zł (transport oraz zajęcia)
Opcjonalnie ognisko: + 10 zł

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

Grupy mniejsze niż 40 osób i
większe niż 45 osób
Kalkulacja indywidualna
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Od ziarenka do bochenka
Polecane dla:

Dzieci

Czas trwania:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:

Kawęczyn

Opis:

W programie:


Staropolskie powitanie przez gospodarza ubranego w strój ludowy. Jak nakazuje tradycja,
gości witano „chlebem, solą i dobrą wolą”. Świadczyło to naszej słowiańskiej otwartości
i gościnności. Jak przebiegało powitanie zobaczycie na miejscu.



Poczęstunek dzieci i opiekunów ciastem i herbatą.



Przejażdżka po terenie Gościńca zadaszonym wozem konnym.



Zwiedzanie starej wiejskiej zagrody z izbą etnograficzną. Nasza zagroda to istny bajkowy
świat, w którym żyły nasze pra pra babcie i nasi pra pra dziadkowie. Tutaj poznacie ich
zwyczaje, czym się na co dzień zajmowali, jak żyli i pracowali. Poznacie przedmioty, które
w dzisiejszych czasach zostały zapomniane. Dowiecie się o praniu na tarze czy ubijaniu
kapusty. Dowiecie się w jakich strojach chodzili nasi przodkowie, jak spali, na czym jedli, co ich
bawiło, a co sprawiało, że byli smutni lub przestraszeni.



Spacer przez las do młyna wodnego i wiatraków. W otoczeniu pięknej przyrody zabierzemy
Was na małą wycieczkę przez las, na końcu której zobaczycie budowle, które dawno zniknęły
z naszego krajobrazu. Kiedyś stanowiły nieodłączny element naszych wsi i ludzie bez nich nie
mogli się obyć. Zobaczycie typowy młyn wodny z początku wieku, dowiecie się jak działał i kto
w nim pracował. Niesamowitą atrakcję dla dzieci stanowią dwa wiatraki. Każdą z tych budowli
będzie można dokładnie obejrzeć i wykonać sobie przy niej zdjęcia pamiątkowe.



Pokaz sztuki kowalskiej i wybijanie monety pamiątkowej w kuźni. Dzieci mogą dowiedzieć
się czym zajmował się kowal i dlaczego był tak ważny w dawnych społecznościach. Poznacie
tu jakie narzędzia były używane w kuźni i do czego służyły. Niezapomnianą atrakcją jest też
wybijanie okolicznościowej pamiątkowej monety, którą każde dziecko może sobie
własnoręcznie wybić pod opieką naszego kowala.



Zajęcia w piekarni z pokazem przygotowywania chleba do wypieku. Nasza piekarnia jest z
początku XX wieku, posiada tradycyjny piec chlebowy ....



Ognisko z pieczeniem kiełbasek pod zadaszeniem.



Kolorowa zabawa w sali tanecznej.

Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

70 zł
75 zł

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób
Kalkulacja indywidualna
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Magiczne ogrody
Czas trwania:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:

Okolice Puław; www.magiczneogrody.com

Opis:

Magiczne Ogrody, w programie: Wizyta w Magicznych Ogrodach: 14 krain
tematycznych, bogactwo zieleni, kwiatów i magicznych, interaktywnych stworzeń.
Zwiedzanie z przewodnikiem, nielimitowana zabawa na licznych placach zabaw
(m.in. park linowy, drewniany gród, dmuchańce i inne).
Atrakcje:

UWAGA
Cena za osobę:
Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:



Spacer po całym terenie



Przejazd kolejką w Kwiatowej Dolinie



Wizyta w krainie wróżek Smużek



Zabawy w Grodzie Krasnoludzkim i Podgrodziu szkoleniowym



Zabawy w krainie Bulwiaków



Zabawy na Robankowej Łące, Smoczym placu zabaw i dmuchańcach



Wstęp na Mroczysko (dla dzieci powyżej 6 roku).

Dojazd ok. 2 godzin. Dodatkowo można wykupić posiłek: kiełbaska z grilla, drugie
danie lub obiad dwudaniowy ( 8,13, 15 zł). opcjonalnie: dodatkowa gra terenowa.
40-45 osób

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe niż
45 osób

100-110 zł

Kalkulacja indywidualna

110-120 zł

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl
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ZOO
Czas trwania:

Jednodniowa, godziny do ustalenia

Lokalizacja / trasa:

Ogród zoologiczny w Warszawie

Opis:

Spacer po Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym: ponad 300 zwierząt, ponad 500
gatunków. W programie mi.n. rekinarium, słoniarnia (jeden z najnowocześniejszych
obiektów w Europie), insektarium, hipoptarium (gdzie można obserwować zachowanie
hipopotamów pod wodą) oraz żyrafiarnia.

Dodatkowe informacje:

Opcjonalnie: realizacja zajęć edukacyjnych / prelekcji przez pracowników Ogrodu
Zoologicznego w cenie 4-6 zł od dziecka (zależnie od wielkości grupy) UWAGA:
konieczność dużo wcześniejszej rezerwacji: 1. Po co komu ogon? (prezentacja
multmedialna) 2. Opieka nad zwierzętami egzotycznymi i domowymi (lekcja warsztatowa)
3. Pingwiny - niezwykłe ptaki (prezentacja multimedialna + spacer do pingwinów) 4. inne
do ustalenia - spacer z przewodnikiem

Cena za osobę:
Wyjazd: Mińsk Maz. i
okolice:

40-45 osób

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe niż
45 osób

Kalkulacja indywidualna
zależnie od wybranego zestawu zajęć
oraz ilości dzieci – ok. 35 - 50 zł.

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl
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Farma Iluzji
Czas trwania / termin:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:

Trojanów

Opis:

Park edukacji i rozrywki. Po rozbudowie Parku zwiedzanie składa się z następujących
elementów:

Dodatkowe informacje:



2 h zwiedzanie z przewodnikiem, a następnie zwiedzanie samodzielne wg
ustalonej ścieżki zwiedzania (3 ścieżki do wyboru, opisy w dalszej części):
Latająca Chata Tajemnic, Muzeum Iluzji + lewitujące piłeczki i „głowa na
talerzu”, Labirynt Luster, Pokój Amesa, Zakręcony Domek, Tunel Zapomnienia +
Lasek doświadczeń, Wiklinowy Labirynt, Ścieżka Trapera, Spotkanie z anakondą
+ tratwy, zagroda ze zwierzątkami (kucyki, kózki, króliczki, kaczki i papugi),
eksponaty i atrakcje dostępne na terenie (latający kran, niemożliwy trójkąt,
studnia nieskończoności, magiczny domek, gigantyczne szachy, meble
olbrzyma, tablice z iluzjami i inne), Zielona Ścieżka Zdrowia, Pole Dmuchańców
+ drewniany plac zabaw, mini tyrolka (tylko dla dzieci), Klubik Filmowy,
Rezerwat Smoków, Kraina Ślepych Zaułków, Strefa Drewnianych Łamigłówek,
Tajemnica Opuszczonej Kopalni, Miasteczko Łowców Smoków, Plac Zabaw
„Pajęczyna” oraz „Kwiaty”, Wioska Kamiennych Stworzeń, karuzela łańcuchowa,
karuzela podłogowa, Drzewo Swobodnego Spadania dla dzieci, Grobowiec
Faraona, mini golf, Zaczarowany Pociąg, Park Linowy, Zadaszona Sala Zabaw,
Park Trampolin, Kolejka Wesołe Kaczuszki, Statek Piracki, Kolejka Górska
„Dragon”, galeria obrazów 3D i inne



Opcje uzupełniające (płatne dodatkowo zgodnie z opisem) pakiety
rozszerzające, lekcje, show chemiczne, warsztaty, ognisko / obiad, wyżywienie,
słodkości, pamiątki i inne

Cena zawiera transport, bilety wstępu dla dzieci i opiekunów (1 na 10 osób), zgodnie z
programem; opieka pilota, oprowadzenie grupy po obiekcie; chusty dla dzieci, celem
zapewnienia im bezpieczeństwa (zwrotne, sprawdzają się zwłaszcza gdy jest dużo grup).
40 + uczestników

Cena za osobę

70 zł

(wariant podstawowy):

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl
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Program podstawowy
(1 opcja do wyboru)

Pierwszy raz na Farmie: Jest to pakiet dedykowany grupom, które po raz pierwszy
odwiedzają Farmę. W ramach niego dzieci zobaczą wszystkie topowe atrakcje ulokowane
w Parku. Przewodnik opowiada także o atrakcjach, które będzie można zobaczyć
samodzielnie w czasie wolnym.
1) Zwiedzanie Muzeum Iluzji oraz Latającej Chaty Tajemnic
2) szukanie rozwiązań zagadki Lewitującego Kranu i zabawa w poszukiwaczy przygód w
Wiklinowym Labiryncie
3) wrażenie lewitacji w Tunelu Zapomnienia oraz spacer przez Lasek Doświadczeń
4) przeprawa tratwami przez Zaklęty Staw oraz przygody na Szlaku Trapera
5) świat do góry nogami, czyli przygoda w Zakręconym Domku
6) zagubienie się w Lustrzanym Labiryncie wraz z jego kolumnadami, wizyta w
tajemniczym Ames Roomie oraz mini-zoo
W poszukiwaniu Nowości: Jest to pakiet dedykowany grupom, które już wcześniej
odwiedzały Farmę i znają jej teren. Przewodnik omija więc główne atrakcje i koncentruje
się na nowościach otwartych w tym lub poprzednim sezonie, przypominając jednocześnie
co warto zobaczyć samodzielnie w czasie wolnym
1) Wyprawa w głąb ziemi w celu odkrycia Tajemnicy Opuszczonej Kopalni (NOWOŚĆ!)
2) Rezerwat Smoków i okazja do zapoznania się z kilkoma przedstawicielami tego gatunku
3) Świat iluzji 3D, gdzie dzieci będą mogły przyjrzeć się kilku niezwykłym obrazom 3D
umieszczonym w naszej galerii
4) Kolejka Górska „Dragon”, w której dzieci przeżyją przygodę lecąc na przyjaznym smoku
nad Miasteczkiem Łowców (NOWOŚĆ!)
5) Karuzela podłogowa, gdzie dzieci wyruszą w spokojną podróż osadzoną w świecie
„Księgi Dżungli” (NOWOŚĆ!)
6) Drzewo Swobodnego Spadania i trzymająca w napięciu podróż ku niebu i z powrotem
(NOWOŚĆ!)
Mali Odkrywcy (młodsze dzieci): Jest to pakiet dedykowany głównie grupom
przedszkolnym. Program zwiedzania dostosowany jest do wieku uczestników, koncentrując
się na atrakcjach, które zwyczajowo dobrze przyjmowane są przez maluchy oraz inicjując
rozwój intelektualny poprzez zadawanie prostych zagadek i zadań.
1) Gra terenowa, w której nagrodą za jej zrealizowanie będzie wizyta w niezwykłej Chacie
Spotkań (dzieci zawsze wygrywają główną nagrodę)
2) Chata Spotkań, gdzie odbędzie się krótka zabawa z naszymi maskotkami – postaciami
ze znanych bajek dla dzieci (NOWOŚĆ!)
3) zwiedzanie Latającej Chaty Tajemnic, Tunelu Zapomnienia oraz przygoda w
Zakręconym Domku (nasze hity, które lubią maluchy)
4) zabawa w Kąciku Malucha (do lat 7), gdzie do dyspozycji dzieci jest placzabaw oraz na
osiedlu domków grzybków „Króliczkowo”
5) Zabawa w poszukiwaczy przygód w Miasteczku Łowców oraz spacer po Wiosce
Magicznych Stworzeń
6) wizyta w zagrodzie ze zwierzętami

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl
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Dodatkowe opcje:

Pakiety rozszerzające:
Tajemnice Egiptu: 1) Grobowiec Faraona (Interaktywna wystawa. Dzieci wraz z
Przewodnikiem wkraczają do wnętrza grobowca ozdobionego kopiami autentycznych
malowideł i reliefów. a także uczestniczą w show wzbogaconym o elementy grozy oraz
straszenia) - ok. 20 minut ) Wystawa muzealna poświęcona tematyce Starożytnego Egiptu
(w tym m.in. królewski rydwan, narzędzia, biżuteria, stroje, insygnia królewskie, itp.) – ok.
20 minut 3) Pokaz Mumifikacji – show, w ramach którego animator przebrany za
egipskiego kapłana, przedstawia jak wyglądał proces mumifikacji – ok. 10 minut, 4)
Interaktywny panel edukacyjny przedstawiający najważniejsze wydarzenia oraz
ciekawostki historyczne z okresu Starożytnego Egiptu
+ 10 zł / dziecko
W świecie legend i mitów: 1) Wizyta w sali lekcyjnej, gdzie dzieci kolorują zawieszkę w
kształcie smoka, która staje się oryginalną pamiątką z wizyty – ok. 15 minut (miniwarsztaty), 3) Spacer przez Zagajnik Magicznych Stworzeń, zamieszkujących swoje
legowiska – ok. 15-20 minut, 2) Wizyta w Pałacu Bajek oraz dodatkowo w Komnacie,
Magicznych Postaci i Stworzeń oraz zabawa w „gubienie cienia” na podstawie bajki o
Piotrusiu Panu – ok. 15-20 minut, 4) Rozszerzona wersja wizyty w Samotni Łowców i
Rezerwacie Smoków wraz z przewodnikiem, który opowie legendy o naszych bohaterach
(ok. 20 minut)
+ 12 zł / dziecko
Lekcja edukacyjna „Iluzja na wesoło” 25-minutowa lekcja obejmuje pogadankę z zakresu
fizyki i optyki dostosowaną do wieku uczestników, z wykorzystaniem tablic i eksponatów
iluzjonistycznych. Jest ona wstępem do zrozumienia świata złudzeń wzrokowych i
optycznych. Podczas lekcji pokazywane są również dwa triki magiczne.
+8 zł / dziecko
Show chemiczne. 30-minutowe chemiczne show w postaci niezwykłego pokazu dla dzieci
w klimacie nauki o eliksirach z książek o Harrym Potterze. Podczas pokazu przedstawione
będą atrakcyjne wizualnie eksperymenty pełne dymu i piany.
+9 zł / dziecko
Warsztaty plastyczne. 30-minutowe warsztaty, podczas których dzieci pod okiem
prowadzącej osoby, samodzielnie ozdabiają drewnianą zawieszkę-obrazek w kształcie
Latającej Chaty Tajemnic z uprzednio przygotowanych materiałów (np. kredkami,
naklejkami, itp.) oraz wykonują proste prace plastyczne.
+8 zł / dziecko

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl
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Pieczenie kiełbasek na ognisku: Zestaw obejmuje: kiełbaskę (ok. 100g), owocowy napój
200 ml (rozlewany do kubeczków), pieczywo, ketchup, musztardę, papierowe talerzyki i
plastikowe sztućce. Zryczałtowana cena za usługę zawiera przygotowanie drewna na
ognisko oraz pomoc osoby w pieczeniu kiełbasek. Dla bezpieczeństwa dzieci kiełbaski są
pieczone na ogniu na ruszcie.
+10 zł / dziecko
Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w kwocie do 10 000 / osoba pod
warunkiem dostarczenia listy uczestników wycieczki (imię i nazwisko, PESEL) min. 7 dni
przed terminem wycieczki.
+ 2 zł / dziecko
Niezależnie od wyboru powyższej opcji uczestnicy wyjazdu będą podlegali ubezpieczeniu
NNW przewoźnika w kwocie min.10 000 zł / osoba. Ubezpieczenie dotyczy wyłącznie
zdarzeń w trakcie przewozu.

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl
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Na ludowo
Polecane dla:

Dzieci

Czas trwania:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:

Okolice Mińska Mazowieckiego

Opis:

Wizyta w gospodarstwie agroturystycznym:
zajęcia plastyczne w zakresie sztuki ludowej (motywy zdobnicze różnych regionów,
zajęcia tematyczne), gry i zabawy rekreacyjne na terenie gospodarstwa
agroturystycznego, do wyboru wiele atrakcji, takich jak:


wyrób chleba,



obróbka lnu,



uprawa roli, ekspozycja maszyn i urządzeń rolniczych, zajęcia gospodarskie tj:
młocka cepami, pranie na tarze,



warzywnik, wysiew nasion, zbiory, wykopki, kwaszenie kapusty i ogórków,



przetwórstwo krowiego i koziego mleka, ser, masło,



zajęcia twórczości regionalnej tzw: wyplatanki z siana i słomy ptaszków,
wyroby artystyczne z bibuły oraz wycinanki kołbielskie,



biwaki, ogniska, zajęcia sportowe,



spływy kajakowe Świdrem, grzybobranie, wędkowanie,



przejazd bryczką, a w okresie zimowym kulig,



wędrówki z wykrywaczem metali tzw. poszukiwanie skarbów,



wycieczka szlakiem siedmiu młynów nad Piaseczną,



wycieczki regionalne,



wycieczki etnograficzne,



ścieżka przyrodnicza, wycieczki rowerowe.



trasa archeologiczna.

Swobodna zabawa (lina do zjeżdżania, plac zabaw, ognisko).
Dodatkowe informacje:

-

Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

70-90 zł
85 zł

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób
Kalkulacja indywidualna
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Sierpc
Polecane dla:

Dzieci

Czas trwania:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:

Sierpc

Opis:

Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu: skansenu,
powozowni, przejażdżka wozem, Lekcja muzealna do wyboru (temat do ustalenia
zależnie od preferencji i wieku dzieci: Od ziarnka do chleba, Magia i wierzenia,
Zwyczaje świąteczne – wiosna, Ziołolecznictwo wiejskie, Zwyczaje i obrzędy rodzinne,
Polska wycinanka ludowa, Nie święci garnki lepią, Święci Pańscy). Ognisko (prowiant:
kiełbaska, pieczywo, ketchup, musztarda, naczynia jednorazowe, nie obejmuje
napojów).

Dodatkowe informacje:

Muzeum proponuje bardzo bogatą ofertę edukacyjną – możliwość indywidualnego
wyboru z wielu dodatkowych zajęć edukacyjnych (oferta udostępniana na życzenie).
Możliwość zamiany ogniska na zupę lub obiad.

Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

85-95 zł

Warszawa i okolice:

Kalkulacja indywidualna

85-95 zł

Łowicz
Polecane dla:

Dzieci

Czas trwania:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:

Łowicz, Maurzyce

Opis:

Muzeum w Łowiczu, lekcja "Wycinanka łowicka" lub "Moda z malowanej skrzyni"
Skansen w Maurzycach, zwiedzanie z przewodnikiem
"Stajnia u kowala" - pobyt w gospodarstwie agroturystycznym, ognisko z kiełbaskami,
napój, plac zabaw

Dodatkowe informacje:

-

Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

80 zł
80 zł

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób
Kalkulacja indywidualna
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Kazimierz Dolny
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:

Kazimierz Dolny

Opis:

Przejazd do Kazimierza Dolnego. Przejażdżka meleksami, Trasa Wąwóz
Korzeniowy Dół - najciekawsze zabytki Kazimierza Dolnego. Miejscem
docelowym przejazdu jest wąwóz Korzeniowy Dół. W trakcie przejazdu – audio
przewodnik. Rejs statkiem w górę Wisły, obok zamku w Janowcu, do Mięćmierza
i z powrotem. Spacer po rynku, czas na zakupienie pamiątek i wypieków. Spacer
z przewodnikiem do kościoła farnego, zamku oraz na Górę Trzech Krzyży.

Dodatkowe informacje:
Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

80 zł
90 zł

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób
Kalkulacja indywidualna
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Dynioland
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:

Wieliszew

Opis:













Interaktywny wykład o dyni, jej historii, pochodzeniu, właściwościach
zdrowotnych, zastosowaniu kulinarnym, połączony z degustacją naszej
pysznej zupy dyniowej oraz prażonych pestek dyni.
Spacer po polu dyniowym, oglądanie dyń z całego świata (ponad 60
odmian) oraz dyń gigantów ważących nawet ponad 300 kg.
Zwiedzanie dyniowych kompozycji.
Wizyta w mini zoo, w którym mieszkają kury, kaczki, koziołki i króliki.
Wysłuchanie krótkiej opowieści o życiu zwierząt, możliwość
nakarmienia zwierząt, pogłaskania koziołków, królików.
Zabawy w słomianym miasteczku i ze słomianymi zwierzętami.
Zabawy w labiryncie słomianym.
Ognisko z kiełbaskami.
Sklepik z ręcznie wyrabianymi pamiątkami ( sianoludki, kolczyki,
naszyjniki, malowane dynie, tykwy, lampy z tykw i inne)
Każdy uczestnik wycieczki na koniec dostaje dynię!

Dodatkowe informacje:
Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

80 zł
80 zł

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób
Kalkulacja indywidualna
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Jabłkowy zawrót głowy
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

1 dzień, tylko jesienią (terminy do potwierdzenia)

Lokalizacja / trasa:
Opis:

Program wyjazdu obejmuje następujące punkty:
Wizyta w sadzie jabłkowym.
W trakcie wizyty dzieci poznają Pana sadownika, który opowie im o pracach
związanych z prowadzeniem sadu. Następnie wsiądą do wózków sadowniczych i
podczas przejażdżki po sadzie przyjrzą się rosnącym w nich jabłoniom oraz ich
owocom. Obejrzą maszyny i urządzenia sadownicze tj. ciągnik czy opryskiwacz
oraz zwiedzą miejsce służące do przechowywania jabłek. Poznają różne odmiany
jabłek.
Kurkowo
Spacer z przewodnikiem po „Kurkowie” połączony z karmieniem zwierząt i
wysłuchaniem krótkich historyjek o każdym z nich. Na zakończenie spaceru
konkurs z wiedzy o zwierzętach z nagrodami.
Gry i zabawy na terenie gospodarstwa z animatorem (do dyspozycji ogrodzony
teren, zielona trawka, plac zabaw, piaskownica, domek na drzewie oraz sprzęt
animacyjny).
Ognisko lub grill (kiełbaski własne).

Dodatkowe informacje:
Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

75 zł
90 zł

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób
Kalkulacja indywidualna
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Święto Ziemniaka - Dolina Bobrów
Czas trwania:

1 dzień, tylko jesienią

Lokalizacja / trasa:

Wólka Dłużewska

Opis:

Wizyta w gospodarstwie agroturystycznym „Dolina Bobrów”.
W programie:

Wykopki ziemniaczane w polu  - gry i zabawy na kartoflisku

Placki ziemniaczane znane i nieznane - dzieci uczestniczą w przygotowaniu
placków ziemniaczanych, które następnie mogą zjeść

OPCJONALNIE: Spacer do rezerwatów przyrody "Wólczańska Góra" i "Świder":
grzybobranie, poszukiwanie śladów zwierząt (charakterystycznymi cechami
obszaru są: duża ilość lasów, wiele łąk, gęsta sieć strumyków i rzeczek. Żyje tu
wiele zwierząt prawnie chronionych i zagrożonych wyginięciem) - ok. 1h.

Po powrocie – ognisko, kiełbaski oraz pieczone ziemniaki (własnoręcznie
wcześniej zebrane).

Cena za osobę:
Wyjazd: Mińsk Maz. i
okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

40-45 osób
70 zł
80 zł

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe niż
45 osób
Kalkulacja indywidualna
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Święto pieczonego ziemniaka - Powsin
Polecane dla:

Dzieci

Czas trwania:

1 dzień, tylko jesienią

Lokalizacja / trasa:

Powsin

Opis:

„Święto Pieczonego Ziemniaka”
W programie:


zbieranie ziemniaków,



konkursy i zagadki, bajanie i śpiewanie na kartoflaną nutę,



cudaki kartoflaki na warsztatach,



konkurencje sportowe,



ognisko - pieczenie kiełbasek i ziemniaków. Dodatkowo - zupa pomidorowa
w cenie wycieczki.

Cena za osobę:
:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

40-45 osób
75 zł
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Wioska pod kogutem
Polecane dla:

Dzieci

Czas trwania:

1 dzień,

Lokalizacja / trasa:

Okolice Warszawy / Góra Kalwaria

Opis:

7.30 Wyjazd
Przejazd do Wioski pod Kogutem (okolice Góry Kalwarii).
W programie:


Zwiedzanie mini zoo, (edukacyjnie czyje to pióro, czyje jajo)



Animacja sportowa – gry i konkursy na łące (rzuty, zbieranie żabek, łowienie rybek,
itp)



Zwiedzanie skansenu maszyn rolniczych, skansenu masła oraz robienie masła starą
ręczną metodą



Samodzielna zabawa na łące zabaw: huśtawki, boisko, piaskownica, piracki plac
zabaw



Zwiedzanie indiańskich namiotów TIPI



Zupa pomidorowa z makaronem pod zadaszeniem lub w sali



Ognisko z kiełbaskami na patyku lub pieczone kiełbaski, chleb, herbata

Czas pobytu w Wiosce - Około 5h
Powrót ok. 16.00
Cena za osobę:
:

40-45 osób
80 zł

Cena zawiera wszelkie koszty wyjazdu: transport, opiekę pilota, bilety wstępu do zwiedzanych obiektach, ubezpieczenie
NNW 10 000 zł / osoba, wyżywienie zgodnie z programem, uczestnictwo opiekunów gratis (1 na 10 dzieci).

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl
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Ziołowy zawrót głowy
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:
Opis:

Program wyjazdu obejmuje następujące punkty:
 Zwiedzanie Podlaskiego Ogrodu Ziołowego i „Gawędy o ziołach”
 Zabawa w „Młodego Zielarza” (własnoręczne przygotowywanie
mieszanek ziołowych i pachnących woreczków)
 Wizyta w zagrodzie zwierząt gospodarskich
 Zwiedzanie firmy zielarskiej „Dary Natury” – dzieci obserwują cały
proces przygotowania herbatek ziołowych, przypraw.
Gry i zabawy na terenie gospodarstwa (do dyspozycji ogrodzony teren, , plac
zabaw).

Dodatkowe informacje:

Opcjonalnie:


dodatkowe warsztaty „Komponowanie własnej herbatki ziołowej” –
8 zł od osoby



ognisko – 10 zł od osoby (wraz z prowiantem) lub 3 zł od osoby –
przygotowanie ogniska (prowiant własny)

możliwość zakupu produktów zielarskich, herbat, przypraw.
Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

75 zł
90 zł

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób
Kalkulacja indywidualna
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Lublin, Kozłówka lub Majdanek
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:
Opis:

Lublin: spacer po Starym Mieście: Zamek Lubelski (z zewnątrz), Archikatedra
św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, spacer po deptaku lubelskim,
Brama Krakowska, Ratusz, renesansowe kamienice, Podziemna Trasa
Turystyczna, Neogotycka Wieża Trynitarska z 1819 roku (wieża widokowa,
dla chętnych, miejsce o stromym i ciasnym wejściu).
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce: zwiedzanie z przewodnikiem pałacu
Zamoyskich, kaplica pałacowa, muzeum socrealizmu, park (przy sprzyjającej
pogodzie).
Opcjonalnie: obiad

Dodatkowe informacje:

Opcjonalnie: zmiana Muzeum Zamoyskich w Kozłówce na zwiedzanie
Muzeum na Majdanku, mieszczącego się w miejscu byłego hitlerowskiego
obozu koncentracyjnego

Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

90 zł
100 zł

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób
Kalkulacja indywidualna
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Płock
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:
Opis:

Przyjazd do Plocka. Zwiedzanie Płocka z przewodnikiem: Wzgórze Tumskie –
malownicze punkty widokowe. Bazylika Katedralna na Wzgórzu Tumskim,
prezentująca elementy trzech stylów architektonicznych: romańskiego,
gotyckiego i renesansowego. Wewnątrz katedry wiele cennych zabytków:
drzwi płockie, nagrobki, epitafia, ołtarze z okresu od XVI do XIX w. Spacer
Wzgórzu Tumskim i po płockiej Starówce, zwiedzanie Starego Rynku i
okolic: Ratusz, Zamek Książąt Mazowieckich (z zewnątrz), kamienica w której
miała objawienie siostra Faustyna, Liceum Małachowskiego itd.
Rejs statkiem po Wiśle (45 min)
Wizyta w płockim ZOO
Powrót.

Dodatkowe informacje:

Opcjonalnie: obiad. Muzeum Diecezjalne z kolekcją pasów słuckich. Muzeum
Żydów Mazowieckich.

Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

100 zł
100 zł

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób
Kalkulacja indywidualna
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Szlakiem trzech kultur: Tykocin, Supraśl, Kruszyniany
Polecane dla:

Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:

Tykocin - Supraśl - Kruszyniany

Opis:

Tykocin - zwiedzanie Wielkiej Synagogi z przewodnikiem, przejazd do Kościoła Św. Trójcy,
Duży Rynek, przejazd do Zamku w Tykocinie (z zewnątrz).
Supraśl : Muzeum Ikon, Cerkiew, zwiedzanie z przewodnikiem
Kruszyniany - zwiedzanie: (meczet z przełomu XVIII i XIX wieku, mizar z końca XVII wieku).
Obiad w Jurcie Tatarskiej (opcjonalnie) np. 35 zł obiad tatarski dwudaniowy (II danie, deser),
45 zł obiad tatarski trzydaniowy (zupa, II danie, deser). Możliwe jest również zamówienie
zwykłego obiadu w wybranym miejscu, przeciętnie ok. 25 zł.

Dodatkowe informacje:

-

Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

100 zł
110 zł

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób
Kalkulacja indywidualna
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Sandomierz
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:

Sandomierz

Opis:

Zwiedzanie Sandomierza i okolic: Podziemna Trasa Turystyczna, Brama
Opatowska, Bazylika Katedralna, Dziedziniec zamkowy, Dom Długosza,
Collegium Gostomianum, Rynek, Zamek, Ratusz, Kamienice, Synagoga,
kościół Świętego Michała, kościół Świętego Ducha, kościół Świętego Józefa,
kościół Świętego Jakuba wąwozy lessowe Sandomierza, Ucho Igielne.
Zależnie od pogody: ew. Góry Pieprzowe: najstarsze góry Europy, rezerwat
przyrody i największe skupisko dziko rosnącej róży (przejazd autokarem, 1h
spacer). W trakcie - obiad dwudaniowy.

Dodatkowe informacje:

Opcjonalnie: zamiast Gór Pieprzowych - rejs statkiem po Wiśle (13 zł) lub
zwiedzanie Muzeum Żywej Porcelany w Ćmielowie (23-40 zł). Możliwość
rozszerzenia programu do 2-4 dni, np.:









Cena za osobę:

Baranów Sandomierski
Muzeum Żywej Porcelany w Starej Fabryce w Ćmielowie
Kazimierz Dolny
Lublin
Kielce - zwiedzanie miasta, Geomuzeum, Rezerwat Kadzielnia
Krzemionki Opatowskie – zwiedzanie z przewodnikiem prehistorycznej
kopalni krzemienia pasiastego, Starachowice, zwiedzanie z
przewodnikiem EKO MUZEUM im Pazdura pięć ekspozycji stałych: zakład
wielkopiecowy, Wielki Piec z 1899 roku, technika samochodowa,
paleontologia i archeopark.
Bałtów - Jura Park
dzień aktywny: park linowy, zajęcia integracyjne (team building)
40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

100-130 zł
120-150 zł

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób
Kalkulacja indywidualna
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Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:

Sochaczew

Opis:

Szereg scenariuszy wyjazdów do wyboru:
Wyjazdowa lekcja muzealna w sezonie kursowania pociągu Retro (od maja
do października): zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem, przejazd
pociągiem Retro do Puszczy Kampinoskiej, podczas którego odbywają się
elementy edukacyjne, zajęcia w trakcie spaceru po Puszczy Kampinoskiej,
przejazd pociągiem Retro do Tułowic, ognisko z kiełbaskami w Osadzie
Puszczańskiej w Tułowicach, połączone z elementami edukacyjnymi, powrót
pociągiem Retro do Sochaczewa, podczas którego odbywają się elementy
edukacyjne.
Dzień w świecie wąskich torów - czyli duża dawka edukacji i zabawy:
Zwiedzanie muzealnego skansenu - w trakcie zwiedzania dzieci zobaczą
prawdziwe urządzenia kolejowe jak zwrotnica czy semafor. Dowiedzą się do
czego służą, poznają też zasady bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym i
na peronie. Lekcja w Salonce Jaruzelskiego - uczestnicy dowiedzą się kto i
kiedy zbudował pierwszy parowóz, a także gdzie uruchomiono pierwszą linię
kolejową. Zajęcia w sali edukacyjnej - Podczas zajęć w sali edukacyjnej dzieci
poznają zawody wykonywane na kolei. Atrybuty maszynisty, dyżurnego ruchu
oraz konduktora uatrakcyjnią zajęcia i pozwolą lepiej zrozumieć uczestnikom
sens opowiadanych historii. W tej części spotkania zaplanowane zostały
zabawy ruchowe oraz zajęcia plastyczne. Ognisko w muzealnym skansenie.
Zabawa w skansenie - gra muzealna pn. „Przyroda na wyciągnięcie ręki”.
Inne programy: CHOINKOWA LEKCJA MUZEALNA: Spotkanie z Mikołajem w
Muzeum, PODRÓŻ W CZASIE KOLEJĄ WĄSKOTOROWĄ: Stoi na stacji
lokomotywa, OPOWIEŚCI STARYCH LOKOMOTYW.

Dodatkowe informacje:
Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od wybranego programu
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE

Białowieża
Polecane dla:

Dzieci

Czas trwania:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:

Białowieski Park Narodowy - Białowieża

Opis:

Zwiedzenie:


Park Pałacowy - carskie założenie parkowe w stylu angielskim



Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy (z zewnątrz, cerkiew obecnie jest w remoncie),



Muzeum Przyrodniczo-Leśne - nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz
flory i fauny Puszczy Białowieskiej, wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe
w Muzeum Przyrodniczym,



Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / wstęp,



Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich - szlak tworzą
kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy
Białowieskiej

Ognisko w cenie wycieczki.
Dodatkowe informacje:

Możliwość realizacji alternatywnych lub rozszerzających (przy pobytach dłuższych niż 1
dzień)podstawowe zwiedzanie programów:


“Białowieża nieznana - z dala od utartych szlaków”- wycieczka rowerowa 4-godzinna
. Do przebycia około 16 km . Podczas rajdu poznajemy miejsca, które leżą z dala od
utartych szlaków turystycznych i nie dla oka każdego turysty są przeznaczone .
Warunek: chęci + rower własny lub wypożyczony.



“Puszcza budzi się” - wycieczka piesza (wyjście o świcie), trwająca 3 godziny podczas
której mamy duże szanse zaobserwowania rzadkich ptaków zamieszkujących
Białowieską Puszczę. Wędrówka 8-kilometrowa.



“Puszcza o zmierzchu” - wycieczka piesza (wyjście późnym popołudniem), trwająca 3
godziny podczas której mamy okazję zaobserwowania rzadkich ptaków a w
szczególności sów oraz należących do ssaków kilkunastu gatunków nietoperzy
.Trasa liczy sobie 8 kilometrów.



Rezerwat ścisły czyli oficjalnie "Obszar Ochrony Ścisłej" – wycieczka piesza trwająca
około 3 godziny, podczas której zapoznamy Państwa z podstawowymi prawami
rządzącymi przyrodą w Puszczy Białowieskiej . Trasa liczy około 8 km.

Cena za osobę:
Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

40-45 osób
110 - 120 zł
130- 140 zł

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe niż 45 osób
Kalkulacja indywidualna
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE

Biebrzański Park Narodowy
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież

1 dzień

1 dzień

Lokalizacja / trasa:

Biebrzański Park Narodowy - Goniądz

Opis:

Zajęcia w Biebrzańskim Parku Narodowym:


"Sekretne życie bobra" - wyprawa z przewodnikiem do królestwa bobrów
(warsztaty terenowe z ekologii bobra, praca z pomocami, konkursy)"



"W świecie owadożernej rosiczki" - pełna wrażeń wizyta w miejscu o
najgłębszych bagnach, w otoczeniu drapieżnych i halucynogennych roślin,
pająków olbrzymów i kąśliwych węży... warsztaty terenowe na szlaku,
konkursy)



"W klimacie Carskiej Twierdzy" - lekcja historii na wesoło: podziemne
wędrówki po Twierdzy Osowiec, nigdy nie zdobytej twierdzy, której
lokalizacja wykorzystywała naturalne uwarunkowania rozlewiska Biebrzy.)

Ognisko - podsumowanie wrażeń
Dodatkowe informacje:

Własny prowiant lub możliwość zamówienia obiadu

Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

110 zł
120 zł

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób
Kalkulacja indywidualna
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE

Narwiański Park Narodowy
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież

1 dzień

1 dzień

Lokalizacja / trasa:

Narwiański Park Narodowy - Kurowo

Opis:

Zajęcia w Narwiańskim Parku Narodowym:
 Ekspozycja przyrodnicza prezentująca walory przyrodnicze i kulturowe doliny
Narwi;
 ścieżka przyrodnicza "Kładka wśród bagien" 1 km
 „Narew nasza rzeka” - uczestnicy zajęć poznają cechy charakterystyczne systemu
rzeki anastomozującej, oznaczają jakość wody na podstawie składników
fizykochemicznych wody i indeksu biotycznego,
 „Roślinność Narwiańskiego Parku Narodowego” - zajęcia na ścieżce
dydaktycznej, zapoznanie ze zbiorowiskami roślinności występującej na terenie
NPN, oznaczanie gatunków, porównanie budowy morfologicznej traw i turzyc,
 „Gleba naszym bogactwem” – uczestnicy zapoznają się ze strukturą gleby, jej
właściwościami fizycznymi i chemicznymi oraz rozpoznają podstawowe
organizmy glebowe.
Ognisko - podsumowanie wrażeń

Cena za osobę:
Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

40-45 osób
110 zł
120 zł

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób
Kalkulacja indywidualna
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE

Tajemnica niebieskich źródeł
Polecane dla:

Dzieci

Czas trwania:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:

Tomaszów Mazowiecki

Opis:

Zalew Sulejowski: spacer po tamie w Sulejowie,widok na krajobraz przeksztalcony
przez człowieka i dzika rzekę Pilicę, historia zapory, funkcje zbiorników wodnych
Podziemna Trasa Turystyczna „Groty Nagórzyckie” - spacer z przewodnikiem po
kopalni piasku we wnętrzu góry. Piasek na potrzeby hut szkła kopano pod
Tomaszowem Mazowieckim już w końcu XVIII w. Po tamtej eksploatacji pozostały
Groty Nagórzyckie zwane także Grotami Madejowymi (legendarna siedziba zbója
Madeja).
Przystanek przy kopalni piasku „Biała Góra”, miejscu wydobycia najczystszego piasku
w Polsce
Skansen Rzeki Pilicy – zwiedzanie zabytkowego mlyna uruchamianego nurtem rzeki
Pilicy, ekspozycja stała, spacer do rezerwatu „Niebieskie źrodła”, rozwikłanie tajemnicy
niebieskich źródeł
ognisko w Skansenie lub obiad (opcja)
Konewka, zwiedzanie z przewodnikiem: bunkier kolejowy i towarzyszące mu bunkry
pomocnicze powstały podczas drugiej wojny światowej dla ochrony pociągów
sztabowych przywożących hitlerowskich dowódców do Naczelnego Dowództwa
Wojskowego "Wschód" mieszczącego się w Spale.

Dodatkowe informacje:
Cena za osobę:
Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

40-45 osób
100 - 110 zł
120-130 zł zł

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób
Kalkulacja indywidualna
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE

Park Jurajski Bałtów
Polecane dla:

Dzieci

Czas trwania:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:

Bałtów

Opis

JuraPark (park dinozaurów) – zwiedzanie z przewodnikiem. Park zwiedzamy
poruszając się wzdłuż ścieżki dydaktycznej, która w przejrzysty sposób została
podzielona na okresy geologiczne. Wzdłuż niej ustawiono liczne tablice, które
w czytelny sposób obrazują miliony lat ewolucji życia na naszej planecie.

(atrakcje do wyboru zależnie od
długości pobytu)

Prehistoryczne Oceanarium - miejsce, w którym głębia oceanu przenika się z
głębią trójwymiarowego przekazu. Jak wygląda podwodne życie? Jak to życie
wyglądało tysiące lat temu? Oceanarium prehistoryczne to miejsce, które
sprawi, że przeniesiesz się w świat podwodnego życia ogromnych gadów. To
sceny, w których zapoznasz się „oko w oko” z gatunkami, które żyły na Ziemi
tysiące lat temu.
Cinema 5D – Kino Emocji : Zastosowana technologia 5 D pozwala widzom
stać się aktywnym uczestnikiem scen rozgrywanych na ekranie. Prócz
trójwymiarowego obrazu widzom dostarczane są inne wrażenia zmysłowe:
dźwiękowe, ruchowe, dotykowe. Repertuar: „8 minut z historii powstania
wszechświata”, „Noc w sklepie z zabawkami”, „Sea Monsters”.
Park Rozrywki: karuzele, statek piracki, family coaster, urządzenia wodne,
gokarty, eurobungy, baseny z kulkami i wiele innych;
Zwierzyniec Bałtowski (górny i dolny): Przez „górną część” Zwierzyńca
podróżujemy amerykańskim schoolbusem. Ponad 400 zwierząt biegających
swobodnie żyje w warunkach zbliżonych do ich naturalnego środowiska:
wielbłądy, lamy, bydło zebu (tzw. „święte krowy”), australijskie emu,
azjatyckie antylopy nilgau i wiele innych gatunków oraz słuchając opowieści
przewodnika ubarwiającej podróż, można dowiedzieć się wiele o zwyczajach
zwierząt. Spacer „dolną częścią” bałtowskiego Zwierzyńca, to spotkanie z
różnobarwnym światem ptaków. Dopełnieniem tego obrazu są liczne ssaki,
wśród których uwagę dzieci przykuwają kuce, osły i zabawne małpki makaki.
Pełna lista atrakcji dostępna na życzenie: info@pienio-travel.pl
Dodatkowe informacje:

Opcjonalnie – obiad +18-25 zł,

Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna: od 100 zł

UWAGA: Możliwość organizacji wycieczki dwudniowej: np. Bałtów + Pacanów, Bałtów + Góry Świętokrzyskie, Bałtów
+ Sandomierz/Kazimierz

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE

Toruń
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież

Czas trwania:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:

Toruń

Opis:

Fabularyzowane zwiedzanie Torunia w strojach historycznych z przewodnikiem:
średniowieczne mury miejskie, bramy (Klasztorna, Mostowa), baszty (słynna Krzywa
Wieża), spichlerze; Rynek Staromiejski z Ratuszem i pięknymi kamienicami (toruńska
perełka baroku słynna Kamienica pod Gwiazdą), Dwór Artusa, Gospoda Flisacza,
pomnik Kopernika i Flisaka, toruński pręgierz, średniowieczne kościoły –
Najświętszej Marii Panny, katedra śś. Janów z dzwonem Tuba Dei. Muzeum
Toruńskiego Piernika. Zakup pierników. Opcjonalnie - obiad.

Dodatkowe informacje:

Możliwość rozszerzenia programu do 2-4 dni, np.












Twierdza Toruń Fort IV - zwiedzanie z elementami zabwa aktywnych: gry
forteczne, podchody
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
rejs statkiem po Wiśle
Centrum Popularyzacji Kosmosu "Planetarium"
Dom Legend Toruńskich
Golub Dobrzyń (zwiedzanie i/lub warsztaty),
Sierpc (zwiedzanie i/lub warsztaty),
Żelazowa Wola,
Płock,
Biskupin (zwiedzanie i/lub warsztaty),
Gniezno.

Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób
Kalkulacja indywidualna
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WYCIECZKI DWUDNIOWE (Z MOŻLIWOŚCIĄ WYDŁUŻENIA PROGRAMU)

WYCIECZKI DWUDNIOWE (Z MOŻLIWOŚCIĄ WYDŁUZENIA PROGRAMU)

Kraków, Wieliczka
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

2 dni (z możliwością wydłużenia)

Lokalizacja / trasa:

Kraków, Wieliczka,

Opis:

1 dzień: zwiedzanie Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, Kopiec
Kościuszki lub Ogród Doświadczeń Obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie Krakowa - przejście Drogą Królewską:
Wzgórze Wawelskie: Katedra Wawelska z Dzwonem Zygmunta i
Podziemiami, Smocza Jama, Pałac Biskupów (Okno Papieskie), Collegium
Maius, Mury Obronne, Rynek Główny: Ratusz, Sukiennice, Podziemia Rynku,
Kościół Mariacki. Obiad.

Dodatkowe informacje:

Możliwość rozszerzenia programu do 3-4 dni, np.








Cena za osobę:

ENERGYLANDIA - Park Rozrywki
dzień aktywny: park linowy, zajęcia integracyjne (team building)
Ojcowski Park Narodowy: Trasa dnem Doliny Prądnika od Ruin Zamku
Kazimierzowskiego w Ojcowie poprzez malownicze utwory skalne, m.in.
Skały Panieńskie, Igłę Deotymy, Jaskinię Krowią, Bramę Krakowską i
zespół Skał Góry Koronnej z ukrytą pośród nich Rękawicą. Wąwóz Ciasne
Skałki, najwyższe wzniesienie w Ojcowskim Parku Narodowym – Góra
Chełmowa i na jej szczycie: najdłuższa jaskinia na terenie objętym przez
park - Grota Łokietka.
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Wadowice, Częstochowa
Zakopane i okolice
40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu
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WYCIECZKI DWUDNIOWE (Z MOŻLIWOŚCIĄ WYDŁUŻENIA PROGRAMU)

Góry Świętokrzyskie
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

2 dni (z możliwością wydłużenia)

Lokalizacja / trasa:

Góry Świętokrzyskie

Opis:

1 dzień: Wyjście w góry z przewodnikiem do Świętokrzyskiego Parku Narodowego: Św. Krzyż
(klasztor, Muzeum Misyjne, Gołoborza). Osada Średniowieczna - zwiedzanie oraz warsztaty
(garncarstwo, tkactwo, wikliniarstwo - do wyboru). Zakwaterowanie, obiadokolacja, dyskoteka.
2 dzień: Śniadanie, Jaskinia Raj, Zamek w Chęcinach, Dąb Bartek. Obiad w drodze powrotnej.

Dodatkowe
informacje:

Uwaga, zwiedzanie Jaskini Raj wymaga rezerwacji z bardzo dużym wyprzedzeniem, każdorazowo
potwierdzamy dostępność wejściówek na wybrany termin. Zwiedzanie Geomuzeum wymaga
zgłoszenia nie później niż do 10 września 2017 r.
Możliwość rozszerzenia programu do 3-4 dni, np.:
dzień aktywny: park linowy, zajęcia integracyjne (team building)
Zamek w Chęcinach
Krzemionki Opatowskie – zwiedzanie z przewodnikiem prehistorycznej kopalni krzemienia
pasiastego, Starachowice, zwiedzanie z przewodnikiem EKO MUZEUM im Pazdura pięć
ekspozycji stałych: zakład wielkopiecowy, Wielki Piec z 1899 roku, technika samochodowa,
paleontologia i archeopark.
 Kielce  zwiedzanie miasta,
 Geomuzeum,
 Rezerwat Kadzielnia (podziemna trasa turystyczna,
 Energetyczne Centrum Nauki w Kielcach
 Centrum Nauki Leonarda Da Vinci w Podzamczu Chęcińskim
 Ostoja Dworska - Zagroda Edukacyjna, warsztaty dla dzieci
 Park Miniatur Zabytków regionu świętokrzyskiego, Oceanika
 Park Miniatur Sabat Krajno - cały świat w jednym miejscu
 Wioska Rycerska - gród Pędzików
 Bałtów - Jura Park
 Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni - zwiedzanie, zajęcia edukacyjne, integracyjne
 EkoMuzeum Starachowice - pięć ekspozycji stałych: zakład wielkopiecowy, Wielki Piec z
1899 roku, technika samochodowa, paleontologia i archeopark
 Krzyżtopór, Sandomierz - zwiedzanie z przewodnikiem, winnice w Sandomierzu - dla grup
dorosłych




Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu
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WYCIECZKI DWUDNIOWE (Z MOŻLIWOŚCIĄ WYDŁUŻENIA PROGRAMU)

Sandomierz
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

2 dni (z możliwością wydłużenia)

Lokalizacja / trasa:

Góry Świętokrzyskie

Opis:

1 dzień: Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie - zwiedzanie z
przewodnikiem. Opcjonalnie - warsztaty. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe zwiedzanie z przewodnikiem. Zakwaterowanie, obiadokolacja, dyskoteka.
Spacer po nocnym Sandomierzu (zależnie od chęci grupy i lokalizacji noclegu)
2 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie Sandomierza i okolic: Podziemna Trasa
Turystyczna, Brama Opatowska, Bazylika Katedralna, Dziedziniec zamkowy,
Dom Długosza, Collegium Gostomianum, Rynek, Zamek, Ratusz, Kamienice,
Synagoga, kościół Świętego Michała, kościół Świętego Ducha, kościół
Świętego Józefa, kościół Świętego Jakuba wąwozy lessowe Sandomierza,
Ucho Igielne, Góry Pieprzowe: najstarsze góry Europy, rezerwat przyrody i
największe skupisko dziko rosnącej róży. W trakcie - obiad.

Dodatkowe informacje:

Możliwość rozszerzenia programu do 3-4 dni, np.:








Cena za osobę:

dzień aktywny: park linowy, zajęcia integracyjne (team building)
Krzemionki Opatowskie – zwiedzanie z przewodnikiem prehistorycznej
kopalni krzemienia pasiastego, Starachowice, zwiedzanie z
przewodnikiem EKO MUZEUM im Pazdura pięć ekspozycji stałych: zakład
wielkopiecowy, Wielki Piec z 1899 roku, technika samochodowa,
paleontologia i archeopark.
Bałtów - Jura Park
Baranów Sandomierski
Kazimierz Dolny
Lublin
Kielce - zwiedzanie miasta, Geomuzeum, Rezerwat Kadzielnia
40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu
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WYCIECZKI DWUDNIOWE (Z MOŻLIWOŚCIĄ WYDŁUŻENIA PROGRAMU)

Podlasie
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

Dwudniowa

Lokalizacja / trasa:

Podlasie

Opis:

1 dzień: Wyjazd. Tykocin - zwiedzanie Wielkiej Synagogi z przewodnikiem, przejazd do
Kościoła Św. Trójcy, Duży Rynek, przejazd do Zamku w Tykocinie (z zewnątrz). Supraśl :
Muzeum Ikon, zwiedzanie z przewodnikiem. Monaster Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
(wewnątrz lub z zewnątrz, zależnie od etapu prac budowlanych, cerkiew jest obecnie w
remoncie). Kruszyniany - zwiedzanie: (meczet z przełomu XVIII i XIX wieku, mizar z końca
XVII wieku). Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg,
2 dzień: Śniadanie. Muzeum Wsi Podlaskiej: zwiedzanie skansenu wraz z lekcją: Zdobnictwo
domów drewnianych na Podlasiu (również elementy warsztatów plastycznych) - kultura
wiejska Podlasia. Muzeum Historyczne w Białymstoku: lekcja muzealna " Mozaika kulturowa
Podlasia" oraz zwiedzanie z przewodnikiem. Ekspozycja stała przedstawia życie codzienne,
kulturę i zwyczaje miejskie na Podlasiu i w Białymstoku. Gra miejska sprawdzająca znajomość
województwa podlaskiego oraz pokazująca jego historię i ciekawe miejsca. Obiad.

Dodatkowe
informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu: 3-4 dni, np.:










dzień aktywny: spływ kajakowy: Kurowo - reduta „Koziołek” - „zerwany most” - Kurowo
/10km/
Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy
Rejs gondolą wycieczkową po Narwi: FlisakPark - Rodzinny ogród edukacji i rozrywki w
Tykocinie.położony w centrum
Kopna Góra: Arboretum, zajęcia edukacyjne ,mini
Muzeum historii Puszczy
Knyszyńskiej. Dostępna również ścieżka edukacyjna "Kopna Góra.
zwiedzanie Białegostoku z przewodnikiem.
Pentów: wizyta w dworku szlacheckim w Pentowie, na terenie którego znajduje się
największe na Podlasiu skupisko gniazd bocianich, obserwacja życia bocianów
Kiermusy: zwiedzanie: pierwsza w Polsce prywatna Ostoja Żubrów, kompleks budynków
przybliżający czasy sarmackie – Dwór nad Łąkami, Czworaki, karczma Rzym, kasztel zwiedzanie, Muzeum Oręża Polskiego w kasztelu
Ogród Leśny Silvarium w Poczopku: zegary słoneczne, Strigiforium (dom sów), Ptasia
Chata, Tropinka – ścieżka śladami leśnych mieszkańców, aleja drzew" Feng Shui", Park
Megalitów czyli wędrujące skały- zbiór potężnych głazów narzutowych ułożonych w
formie celtyckiego kręgu. Galeria Na Skraju Puszczy, wewnątrz której można podziwiać
zwierzęta, owady i rośliny których nie udało się zobaczyć podczas wędrówek po Puszczy
Knyszyńskiej.

Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu
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WYCIECZKI DWUDNIOWE (Z MOŻLIWOŚCIĄ WYDŁUŻENIA PROGRAMU)

Mazury
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

2 dni (z możliwością wydłużenia)

Lokalizacja / trasa:

Grunwald – Olsztynek – Olsztyn – Giżycko – Kętrzyn / Gierłoż - Święta Lipka

Opis:

1 dzień: Grunwald - muzeum i pola bitwy. Zwiedzanie z przewodnikiem,
pokaz filmu. Olsztynek - Park Etnograficzny, prezentujący zabytki
budownictwa ludowego obszaru Warmii, Mazur i okolic. Zwiedzanie z
przewodnikiem. Olsztyn – Pokaz w Planetarium. Zwiedzanie z
przewodnikiem: Starówka, Rynek, Stary Ratusz, zabytkowe kamieniczki,
fragmenty murów miejskich, XVI-wieczna katedra pw. św. Jakuba, Zamek
Kapituły Warmińskiej. Obiadokolacja. Zakwaterowanie, rekreacja na terenie
ośrodka, spacer, nocleg.
2 dzień: Śniadanie, suchy prowiant. Giżycko – Twierdza Boyen; most
obrotowy; dawny zamek; port giżycki oraz marina; zabytkowe budynki miasta.
Zwiedzanie z przewodnikiem. Kwatera Hitlera Wilczy Szaniec w Gierłoży pod
Kętrzynem. Zwiedzanie z przewodnikiem. Św. Lipka - jedno z najbardziej
znanych w Polsce sanktuariów maryjnych. Koncert organowy wraz z pokazem
ruchomych figur. Reszel – Rynek z ratuszem, zabytkowa fara, Zamek
Biskupów Warmińskich – spacer z przewodnikiem

Dodatkowe informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu: 3-4 dni, np.:





Cena za osobę:

dzień aktywny: park linowy, zajęcia integracyjne (team building), spływ
kajakowy
Park Wodny Tropicana w Mikołajkach
Mazurskie Safari
rejs statkiem w Giżycku
40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu
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WYCIECZKI DWUDNIOWE (Z MOŻLIWOŚCIĄ WYDŁUŻENIA PROGRAMU)

Szlak Piastowski - Gniezno, Biskupin
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież

Czas trwania:

2 dni (z możliwością wydłużenia)

Lokalizacja / trasa:

Gniezno, Biskupin

Opis:

1 dzień: Zwiedzanie Gniezna z przewodnikiem: Katedra Gnieźnieńska
(relikwie św. Wojciecha, Drzwi Gnieźnieńskie). Rynek Wzgórze Panieńskie,
Muzeum Początków Państwa Polskiego, lekcja muzealna: W GRODZIE interaktywna lekcja z użyciem tabletów. Zakwaterowanie, obiadokolacja,
zajęcia rekreacyjne na terenie ośrodka: piłka nożną, siatkówka, spacer nad
jezioro Biskupińskie, dyskoteka
2 dzień: śniadanie, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, zwiedzanie z
przewodnikiem (2 godz.). Lekcja muzealna (do wyboru). Przejazd kolejką
wąskotorową do Wenecji. Zwiedzanie Muzeum Kolei Wąskotorowej w
Wenecji oraz ruin średniowiecznego zamku "Diabła Weneckiego". Obiad w
drodze powrotnej.

Dodatkowe informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu: 3-5 dni, np.:
 Ostrów Lednicki i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,
 Skansen Pobiedziska,
 Poznań - zwiedzanie miasta
 Kruszwica - Mysia Wieża, Kolegiata św. Piotra i Pawła, rejs statkiem
„Rusałka po jeziorze Gopło.
 Zaurolandia - jeden z największych w Polsce parków dinozaurów,
park rozrywki, park linowy
 Silverado City - miasteczko westernowe

Cena za osobę:
Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

40-45 osób

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu
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WYCIECZKI DWUDNIOWE (Z MOŻLIWOŚCIĄ WYDŁUŻENIA PROGRAMU)

Lublin – Kozłówka – Kazimierz Dolny
Polecane dla:

Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

Dwudniowa

Lokalizacja / trasa:

Lublin – Kozłówka – Kazimierz Dolny

Opis:

1 dzień: Lublin - szlak zabytków Architektury (kościoły, kamienice, zamek),
szlak Unii lubelskiej. Majdanek - obóz koncentracyjny. Kozłówka - rezydencja
Zamojskich. Na terenie rezydencji jedyna w Polsce, nieznana w innych krajach
Galeria Sztuki Socrealizmu. Dodatkowo zwiedzanie tematyczne, ekspozycje
czasowe, powozownia. Zakwaterowanie, obiadokolacja, spacer / zajęcia
integracyjne.
2 dzień: Śniadanie. Kazimierz Dolny – Rynek, ruiny zamku, kościół farny św.
Jana, kamieniczki na rynku, spichlerze, Górę Trzech Krzyży, wąwozy lessowe.
Obiad.

Dodatkowe informacje:

Możliwość rozszerzenia programu do 3-4 dni:






Cena za osobę:

Nałęczów - park zdrojowy, palmiarnia, Muzeum Stefana Żeromskiego.
Roztocze
Janowiec
Zamość
Sandomierz
40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu
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WYCIECZKI WIELODNIOWE

WYCIECZKI WIELODNIOWE (W TYM ZAGRANICZNE)

Kraków, Ojców, Wieliczka
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież., Dorośli

Czas trwania:

Wielodniowa

Opis:

1dzień: Ojców: Trasa dnem Doliny Prądnika od Ruin Zamku
Kazimierzowskiego w Ojcowie poprzez malownicze utwory skalne, m.in. Skały
Panieńskie, Igłę Deotymy, Jaskinię Krowią, Bramę Krakowską i zespół Skał
Góry Koronnej z ukrytą pośród nich Rękawicą. Wąwóz Ciasne Skałki,
najwyższe wzniesienie w Ojcowskim Parku Narodowym – Góra Chełmowa i na
jej szczycie: najdłuższa jaskinia na terenie objętym przez park - Grota
Łokietka. Obiadokolacja. Nocleg (okolice Krakowa).
2 dzień: Śniadanie, suchy prowiant. Kraków: przejście Drogą Królewską.
Wzgórze Wawelskie: Katedra Wawelska z Dzwonem Zygmunta i
Podziemiami, Pałac Biskupów (Okno Papieskie), Collegium Maius, Mury
Obronne, Rynek Główny: Ratusz, Sukiennice, Kościół Mariacki. Precle
krakowskie - degustacja  Obiadokolacja, nocleg, rekreacja na terenie
ośrodka.
3 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce oraz Muzeum Żup
Krakowskich. Obiad w drodze powrotnej. Powrót w godzinach wieczornych.

Dodatkowe informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu: 3-5 dni, np.:




Cena za osobę:

dzień aktywny: park linowy, zajęcia integracyjne (team building)
ENERGYLANDIA
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu
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WYCIECZKI WIELODNIOWE

Wieliczka, Zakopane, Kraków - AKTYWNIE !!!
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież., Dorośli

Czas trwania:

Wielodniowa

Opis:

1 dzień: zwiedzanie Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, przejazd do
Zakopanego, obiadokolacja, wieczór regionalny: prelekcja na temat gór,
górali, zwyczajów góralskich, nauka tańców góralskich, muzyka góralska
2 dzień: śniadanie, suchy prowiant. Wycieczka górska - Morskie Oko lub
Dolina Chochołowska lub Dolina Kościeliska (Jaskinia Mroźna): z opieką
przewodnika tatrzańskiego, obiadokolacja lub ognisko
3 dzień: śniadanie, suchy prowiant. Wycieczka górska – Dolina
Chochołowska lub Dolina Kościeliska (Jaskinia Mroźna) lub nieco krótsza
trasa: Dolina Strążyska (wodospad Siklawica) z opieką przewodnika
tatrzańskiego (suchy prowiant). Spacer po Zakopanem: skocznia, Krupówki,
czas wolny
4 dzień: śniadanie. Przejazd do Krakowa: zwiedzanie Krakowa - przejście
Drogą Królewską: Wzgórze Wawelskie: Katedra Wawelska z Dzwonem
Zygmunta i Podziemiami, Smocza Jama, Pałac Biskupów (Okno Papieskie),
Collegium Maius, Mury Obronne, Rynek Główny: Ratusz, Sukiennice,
Podziemia Rynku, Kościół Mariacki. Obiad w drodze powrotnej.

Dodatkowe informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu: 3-5 dni, np.:








Cena za osobę:

dzień aktywny: park linowy, zajęcia integracyjne (team building)
Termy (różne lokalizacje) - cieplicowe parki wodne,
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem
baseny termalne w Białce, Bukowinie, Chochołowie
Park Narodowy Słowacki Raj (paszporty lub dowody osobiste) - spacer z
Čingova na Tomašovský výhľad (łatwiejszy) lub szlak zielony Doliną
Hornadu (czterogodzinna trasa: mostki, stopnie, drabinki i łańcuchy)
wyjazd koleją linową lub szynową na Gubałówkę
40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu
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WYCIECZKI WIELODNIOWE

Kraków, Pieniny, Wieliczka - AKTYWNIE !!!
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

Wielodniowa

Lokalizacja / trasa:

Pieniny

Opis:

1 dzień: Wyjazd, zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem (Droga Królewska),
przejazd do Niedzicy, zwiedzanie zamku. Spacer po wale Zalewu
Czorsztyńskiego, zakwaterowanie, obiadokolacja lub ognisko, gry sportowe
na terenie pensjonatu, nocleg
2 dzień: śniadanie, suchy prowiant, wyprawa na Trzy Korony lub dla
ambitniejszych  Pienińska Orla Perć (ok. 6h): Krościenko n/Dunajcem –
przełęcz Chwała Bogu – Trzy Korony – Góra Zamkowa – Czerteż – Sokolica
(słynne sosny reliktowe), , zwiedzanie Szczawnicy: Pijalnia Wód,
obiadokolacja lub ognisko, nocleg.
3 dzień: śniadanie, spływ Dunajcem, wyprawa do Wąwozu Homole, powrót w
godzinach wieczornych. Obiad w drodze powrotnej.

Dodatkowe informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu: 4-5 dni, np.:










Cena za osobę:

dzień aktywny: park linowy, zajęcia integracyjne (team building)
rejs statkiem po Zalewie Czorsztyńskim
wyjazd kolejką na Palenicę
Kopalnia Soli w Wieliczce lub Bochni
Program edukacyjny realizowany we współpracy z Pienińskim Parkiem
Narodowym: tematyczne lekcje edukacyjne realizowane w plenerze,
poziom dostosowany do wieku uczestników.
wędrówka górska po Słowackim Raju, np. Podlesok – dolina rzeki Hornad
– Klasztorisko – Podlesok, około 5 h,
Aqua City w Popradzie – otwarte baseny termalne, rury, wodne atrakcje,
piramida majów, basen olimpijski
wycieczka rowerowa drogą pienińską do Czerwonego Klasztoru na
Słowacji
40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu
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WYCIECZKI WIELODNIOWE

'

Kraków, Energylandia + - AKTYWNIE !!!

Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

Wielodniowa

Lokalizacja / trasa:

Pieniny

Opis:

Dzień 1: Przejazd do Krakowa. Zwiedzanie Katedry Wawelskiej (z Dzwonem
Zygmunta), Smoczej Jamy, Wzgórza Wawelskiego, spacer Drogą Królewską,
Pałac Biskupów (Okno Papieskie), Collegium Maius, Mury Obronne, Rynek
Główny, Kościół Mariacki. Zakwaterowanie (okolice Krakowa).
Obiadokolacja. Rekreacja na terenie ośrodka (zależnie od miejsca
zakwaterowania).
Dzień 2: Śniadanie. Energylandia Bilet obejmuje wszystkie atrakcje Parku
Rozrywki Energylandia z uwzględnieniem ograniczeń wzrostowych:
nielimitowane korzystanie z kilkudziesięciu urządzeń zlokalizowanych na 26
hektarach, podzielonych na strefy: ekstremalną, familijną i dziecięcą (limity
ew. związane są z wiekiem oraz wzrostem użytkowników) oraz udział w
pokazach i widowiskach edukacyjnych, kino. Dodatkowo płatne są:
gastronomia, gry komputerowe i zręcznościowe, niektóre stoiska usługowe.
Drobny poczęstunek w cenie (frytki + napój). Opcjonalnie możliwość
zamówienia obiadu (+ 20-24 zł). Obiadokolacja.
Dzień 3: Śniadanie. Ojcowski Park Narodowy: Trasa dnem Doliny Prądnika
od Ruin Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie poprzez malownicze utwory
skalne, m.in. Skały Panieńskie, Igłę Deotymy, Jaskinię Krowią, Bramę
Krakowską i zespół Skał Góry Koronnej z ukrytą pośród nich Rękawicą. Wąwóz
Ciasne Skałki, najwyższe wzniesienie w Ojcowskim Parku Narodowym – Góra
Chełmowa i na jej szczycie: najdłuższa jaskinia na terenie objętym przez park
- Grota Łokietka. Obiad w drodze powrotnej. Powrót w godzinach
wieczornych.

Dodatkowe informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu: 4-5 dni, np.:



Cena za osobę:

Wadowice: spacer po mieście: bazylika Ofiarowania NMP, Rynek,
kremówki papieskie (kremówka dla każdego w cenie). Muzeum Dom
Rodzinny Jana Pawła II - zwiedzanie
Kopalnia Soli w Wieliczce lub Bochni
40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od wieku uczestników, terminu i standardu
noclegu

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl
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WYCIECZKI WIELODNIOWE

Wrocław (miasto)
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

Wielodniowa

Lokalizacja / trasa:

Wrocław

Opis:

1 dzień: Przejazd do Wrocławia, Wrocław: Stare Miasto zwiedzanie z
przewodnikiem zabytkowego centrum miasta m.in.: Ratusz, pręgierz, Plac
Solny, Rynek Główny, wybrane krasnale ze "szlaku krasnali" (zwiedzanie
dostosowane do wieku dzieci), Ostrów Tumski – najstarsza dzielnica
Wrocławia. Pokaz Wrocławskiej Fontanny Multimedialnej. Zakwaterowanie,
obiadokolacja, rekreacja na terenie ośrodka lub w okolicy (zależnie od
miejsca), nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Przejazd na „Wielką wyspę”: spacer po Parku
Szczytnickim, zabytkowy drewniany kościółek św. Jana Nepomucena. Hala
Stulecia i Centrum Poznawcze Hali Stulecia - zwiedzanie z przewodnikiem,
pokaz videomappingu na kopule Hali. Wieczorny wjazd na platformę
widokową Sky Tower. Obiadokolacja, rekreacja na terenie ośrodka lub w
okolicy (zależnie od miejsca), nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Panorama Racławicka. Afrykarium w Zoo Wrocławskim pierwsze w Polsce oceanarium prezentujące faunę Czarnego Lądu. Obiad.
Powrót.

Dodatkowe informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu: 4-5 dni, np.:




Cena za osobę:

dzień aktywny: park linowy, zajęcia integracyjne (team building)
Złoty Stok
Wędrówka po Górach Stołowych, po niezwykłych naturalnych labiryntach
skalnych Błędnych Skał: Wielki Szczeliniec, Droga 100 zakrętów. Zamek
Książ, Bolków,Kościół Pokoju w Świdnicy
40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu
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WYCIECZKI WIELODNIOWE

Wrocław i okolice
Polecane dla:

Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

Wielodniowa

Lokalizacja / trasa:

Dolny Śląsk

Opis:

1 dzień: Wrocław: Stare Miasto z Rynkiem Głównym, Ostrów Tumski z
Katedrą, Uniwersytet z Aulą Leopoldina, zakwaterowanie, obiadokolacja
2 dzień: śniadanie, suchy prowiant, Przejazd do Świdnicy. Kościół
Pokoju w Świdnicy. Zamek Książ: zwiedzanie z przewodnikiem
zamkowym, trasa turystyczna "Od Piastów do tajemnic II wojny Św.".
Krzeszów: zwiedzanie pocysterskiego zespołu klasztornego (Bazylika
Mniejsza Wniebowzięcia NMP, Mauzoleum Piastów Śląskich, Kościół Św.
Józefa. Zamek w Bolkowie. Obiadokolacja. Wieczorem - gry, zabawy
sportowe i integracyjne / dyskoteka, zależnie od miejsca zakwaterowania.
3 dzień: śniadanie. Wrocław: Panorama Racławicka, Ogród Japoński,
wpisaną na listę UNESCO Halę Stulecia (z zewnątrz). Obiad w drodze
powrotnej.

Dodatkowe informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu: 2-4 dni, np.:

Cena za osobę:
Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl



dzień aktywny: park linowy, zajęcia integracyjne (survival,
team building)



rozszerzone zwiedzanie Wrocławia, m.in. Pałac Królewski,
Dzielnica Żydowska i Synagoga Pod Białym Bocianem, Ogród
Zoologiczny, rejs parostatkiem do Hali Stulecia.



Karpacz: Świątynia Wang, w górach: Schronisko Samotnia,
Mały Kocioł, Strzecha Akademicka, Śnieżka - 1602 m.n.p.m.



Szklarska Poręba: Hala Szrenicka, Śnieżne Kotły, Schronisko
pod Łabskim Szczytem lub wodospad Szklarka, wodospad
Kamieńczy



pobyt w parku wodnym Akwawit w Lesznie



Praga (paszporty lub dowody osobiste)
40-45 osób

Grupy mniejsze niż 40 osób i
większe niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu
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WYCIECZKI WIELODNIOWE

Wrocław + Złoty Stok
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

Wielodniowa

Lokalizacja / trasa:

Wrocław i okolice

Opis:

1 dzień: Przejazd do Wrocławia, Wrocław: Stare Miasto zwiedzanie z
przewodnikiem zabytkowego centrum miasta m.in.: Ratusz, pręgierz, Plac
Solny, Rynek Główny, wybrane krasnale ze "szlaku krasnali" (zwiedzanie
dostosowane do wieku dzieci), Ostrów Tumski – najstarsza dzielnica
Wrocławia. Zakwaterowanie, obiadokolacja, rekreacja na terenie ośrodka lub
w okolicy (zależnie od miejsca), nocleg.
2 dzień: Śniadanie, suchy prowiant. Kopalnia Złoty Stok: zwiedzanie „Sztolni
Gertruda” (część muzealna), „Chodnik Śmierci”, spotkanie z Gnomem w
Chodniku Śmierci oraz jedyny w Polsce podziemny wodospad w „Sztolni
Czarnej”. Opcjonalnie; podziemny spływ. Park Linowy w Złotym Stoku:
balansujące pomosty, przejścia po linie, przejścia siatkowe, powietrzny
surfing, skok Tarzana, tyrolki - zjazdy na linie o łącznej długości 1050
metrów oraz wiele innych. Obiadokolacja, rekreacja na terenie ośrodka lub w
okolicy (zależnie od miejsca), nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Panorama Racławicka, Afrykarium w Zoo Wrocławskim pierwsze w Polsce oceanarium prezentujące faunę Czarnego Lądu. Obiad.
Powrót.

Dodatkowe informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu: 4-5 dni, np.:




Cena za osobę:

rozszerzone zwiedzanie Wrocławia: Hydropolis, itp
Wędrówka po Górach Stołowych, po niezwykłych naturalnych labiryntach
skalnych Błędnych Skał: Wielki Szczeliniec, Droga 100 zakrętów. Zamek
Książ, Bolków,Kościół Pokoju w Świdnicy
dzień aktywny: park linowy, zajęcia integracyjne (team building)
40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu

.

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl
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WYCIECZKI WIELODNIOWE

Jura Krakowsko - Częstochowska - AKTYWNIE !!!
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

Wielodniowa

Lokalizacja / trasa:

Jura Krakowsko - Częstochowska, Kraków, Ojców

Opis:

1 dzień: Wyjazd. Ojcowski Park Narodowy: Trasa dnem Doliny Prądnika od Ruin
Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie poprzez malownicze utwory skalne, m.in. Skały
Panieńskie, Igłę Deotymy, Jaskinię Krowią, Bramę Krakowską i zespół Skał Góry
Koronnej z ukrytą pośród nich Rękawicą. Wąwóz Ciasne Skałki, najwyższe wzniesienie
w Ojcowskim Parku Narodowym – Góra Chełmowa i na jej szczycie: najdłuższa jaskinia
na terenie objętym przez park - Grota Łokietka. Zamek w Pieskowej Skale (z zewnątrz)
lub Ruiny Zamku "Kazimierzowskiego" w Ojcowie. Obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: Program team buildingowy / survivalowy całodzienny realizowany na terenie
Jury. M.in.


Zwiedzanie z Przewodnikiem Rezerwatu Skalnego Góra Zborów - rezerwat
przyrody nieożywionej utworzony dla ochrony skał wapiennych tworzących
najbardziej malowniczą grupę ostańców na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.



Przejście jednej z jaskiń w okolicach Podlesic



Aktywnie: wspinaczka skałkowa, desant na linie, most linowy, tyrolka,
orienteering GPS w terenie, ew. inne elementy

Program zostanie ostatecznie ustalony po konsultacji z grupą oraz organizatorem.
Zawiera elementy wędrówki oraz team buildingu. Całość jest prowadzona przez
instruktorów doświadczonych w pracy z dziećmi, w sposób bezpieczny i dostosowany
do wieku uczestników (program wielokrotnie sprawdzony w wyjazdach szkolnych).
Obiad (w trakcie dnia) + kolacja / ognisko lub suchy prowiant + obiadokolacja.
Rekreacja na terenie ośrodka (boiska). Dyskoteka. Nocleg
3 dzień: Śniadanie. Zamek Ogrodzieniec - zwiedzanie z przewodnikiem, Gród na górze
Birów - rekonstrukcja kamienno-drewnianego Grodu Królewskiego, stylizowanego na
słowiańską twierdzę, która według badań archeologów istniała rzeczywiście na
przełomie XIII i XIV w. Obiad w drodze powrotnej. Powrót do Warszawy
Dodatkowe informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu: 4-5 dni, np.:



Rozbudowany programteam-buildingowy (do 2-3 dni)
Zwiedzanie Krakowa - przejście Drogą Królewską. Wzgórze Wawelskie: Katedra
Wawelska z Dzwonem Zygmunta i Podziemiami, Pałac Biskupów (Okno Papieskie),
Collegium Maius, Mury Obronne, Rynek Główny: Ratusz, Sukiennice, Kościół
Mariacki.

Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu
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WYCIECZKI WIELODNIOWE

Szlak Piastowski - Poznań
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

Wielodniowa

Lokalizacja / trasa:

Gniezno, Poznań, okolice

Opis:

1 dzień: Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego, które prezentuje dorobek
kultury materialnej Wielkopolski oraz Gniezna czasów średniowiecznych. Zwiedzanie
Gniezna z przewodnikiem: Katedra Gnieźnieńska pw. Wniebowzięcia NMP i św.
Wojciecha- znajdująca się na historycznym Wzgórzu Lecha (relikwie jej patrona św.
Wojciecha, Drzwi Gnieźnieńskie przedstawiające życie tego świętego). Rynek Wzgórze
Panieńskie, czyli rynek z przyległymi do niego kościołami stanowią dawną część
średniowiecznego Gniezna. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, zwiedzanie z
przewodnikiem. Obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie Poznania z przewodnikiem: Stary Rynek, Ratusz
(z zewnątrz), Pręgierz, Waga Miejska, Domy Budnicze, ważniejsze kamienice, rzejście
na Wzgórze Przemysła z Zamkiem Królewskim (z zewnątrz), mury miejskie, , Pałac
Górków (z zewnątrz), Katedra i inne. Żywe Muzeum Rogala Świętomarcińskiego w
Poznaniu (wariant z widokiem na poznańskie koziołki w południe). Muzeum Brama
Poznania: podział na grupy. 1. zajęcia edukacyjne w sali warsztatowej (Stylowe szaty
Katedry) 2. zajęcia edukacyjne z wejściem na ekspozycję (Mieszko Europejczyk).
Obiadokolacja,nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - park etnograficzny,
przeprawa promowa na wyspę Ostrów, na której znajduje się najstarszy w Polsce
zespół preromańskiej architektury pałacowo-sakralnej. Kruszwica - zwiedzanie: "Mysia
Wieża", Jezioro Gopło. Obiad. Powrót.

Dodatkowe informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu: 4-5 dni, np.:







Zwiedzanie Berlina: pozostałości Muru Berlińskiego, Aleksanderplatz- serce
dawnego Berlina, Unter den Linden - najbardziej znana aleja Berlina która
prowadzi do Bramy Brandenburskiej przez Wyspę Muzeów, Lustgarten leżący tuż
obok Katedry. Reichstag - siedziba parlamentu Niemieckiego.Wejście na kopułę,
skąd roztacza się wspaniały widok na centrum Berlina.
Tropikalna Wyspa pod Berlinem
Zamek w Kórniku
pałac w Rogalinie
dzień aktywny: park linowy, zajęcia integracyjne (team building)

Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu
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WYCIECZKI WIELODNIOWE

Szlakiem Kopernika - Toruń, Olsztyn, Lidzbark, Frombork
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

Wielodniowa

Lokalizacja / trasa:

Toruń, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Frombork

Opis:

1 dzień: Wyjazd. Przejazd do Torunia. Fabularyzowane zwiedzanie Torunia z
przewodnikiem w stroju Kopernika: średniowieczne mury miejskie, bramy
(Klasztorna, Mostowa), baszty (słynna Krzywa Wieża), spichlerze; Rynek
Staromiejski z Ratuszem i pięknymi kamienicami (toruńska perełka baroku
słynna Kamienica pod Gwiazdą), Dwór Artusa, Gospoda Flisacza, pomnik
Kopernika i Flisaka, toruński pręgierz, średniowieczne kościoły – Najświętszej
Marii Panny, katedra śś. Janów z dzwonem Tuba Dei (trasy "Śladem toruńskich
legend" oraz "Krzyżacki patrol"). Dom Mikołaja Kopernika - wnętrza wraz z
makietą średniowiecnego Torunia. Muzeum Żywego Piernika: pokaz wypieku
wraz z nauką własnoręcznego wyrobu pierników Zakwaterowanie,
obiadokolacja i nocleg, rekreacja.
2 dzień: Śniadanie, suchy prowiant. Wykwaterowanie. Zwiedzanie zamku w
Golubiu Dobrzyniu z przewodnikiem. Olsztyn – Pokaz w Planetarium.
Zwiedzanie z przewodnikiem: Starówka, Rynek, Stary Ratusz, zabytkowe
kamieniczki, fragmenty murów miejskich, XVI-wieczna katedra pw. św.
Jakuba, Zamek Kapituły Warmińskiej. Obiadokolacja. Zakwaterowanie,
rekreacja na terenie ośrodka, spacer, nocleg.
3 dzień: Śniadanie, suchy prowiant. Wykwaterowanie. Zwiedzanie Lidzbarka
Warmińskiego: Zamek biskupi, spacer po mieście. Frombork - zwiedzanie:
Wzgórze Katedralne z katedrą, Wieżą Kopernika, Muzeum im. M. Kopernika
oraz dzwonnicą. Obiad w drodze powrotnej.

Dodatkowe informacje:
Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:
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Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu
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WYCIECZKI WIELODNIOWE

Bieszczady
Polecane dla:

Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

Wielodniowa

Lokalizacja / trasa:

Bieszczady

Opis:

1 dzień: Sandomierz: Brama Opatowska, Podziemna Trasa Turystyczna,
Zamek Kazimierzowski, Dziedziniec zamkowy, Sandomierskie wąwozy
lessowe, Ucho Igielne, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, suchy prowiant, wycieczka na Połoninę Wetlińską,
obiadokolacja, ognisko, nocleg.
3 dzień: śniadanie, suchy prowiant, wyjazd do Soliny, zwiedzanie zapory (rejs
statkiem płatny dodatkowo), Centrum Ekumeniczne w Myczkowcach –
miniatury świątyń, ogród biblijny i mini zoo, obiadokolacja, dyskoteka, nocleg.
4. dzień: śniadanie, Muzeum Budownictwa Ludowego - skansen w Sanoku z
miasteczkiem galicyjskim; •spacer wzdłuż Drogi Krzyżowej artystów
bieszczadzkich do położonych na „półwyspie” ruin klasztornych karmelitów
bosych w Zagórzu, w których znajduje się 22 metrowa wieża widokowa; w
drodze powrotnej: zwiedzanie Łańcuta, m.in.: zamek w stylu neobaroku
francuskiego, otoczony fortyfikacjami bastionowymi, park z oranżerią i
ogrodem różanym; park krajobrazowy z romantycznym zameczkiem; Muzeum
Powozów z bogatą kolekcja pojazdów; budynek dawnej stajni z bogatymi
zbiorami sztuki cerkiewnej. Obiad w drodze powrotnej.

Dodatkowe informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu: 3-5 dni, np.:




Cena za osobę:

dzień aktywny: park linowy, zajęcia integracyjne (team building)
Zamość Rynek Wielki, Ratusz, Synagoga, Katedra, Akademia Zamojskich,
fragmenty murów obronnych, podziemna trasa turystyczna
Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie
40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu
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WYCIECZKI WIELODNIOWE

Beskid Niski
Polecane dla:

Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

Wielodniowa

Lokalizacja / trasa:

Beskid Niski

Opis:

1 dzień: Ciężkowice - Skamieniałe Miasto, Trzcinica - zwiedzanie Skansenu
Archeologicznego - KARPACKA TROJA. Zakwaterowanie, obiadokolacja Iwonicz / Rymanów, wieczorny spacer dla chętnych
2 dzień: śniadanie, suchy prowiant, przejazd na przeł. Małastowską
(zwiedzenie cmentarza z I wojny światowej, wycieczka piesza do Banicy),
zwiedzenie cerkwi w Banicy, przejazd do Sękowej (zwiedzanie kościoła),
przejazd do Owczar (zwiedzanie d. cerkwi) lub inna trasa na terenie
Magurskiego Parku Narodowego (Krempna - zwiedzanie muzeum
przyrodniczego Magurskiego Parku Narodowego, przejście piesze: Kąty –
Grzywacka Góra – Kąty: wycieczka do krzyża milenijnego – panorama na
pasma Beskidu Niskiego (czas przejścia ok. 3 godz.) lub przejście
piesze: Żydowskie– Wysokie – Żydowskie (czas przejścia ok. 3 godz.).
Obiadokolacja. Wieczorem - gry, zabawy sportowe i integracyjne / dyskoteka,
zależnie od miejsca zakwaterowania
3 dzień: śniadanie, Krosno - zwiedzanie Krośnieńskich Hut Szkła, sklep galeria, zwiedzanie Krośnieńskiej Starówki - rynek, kościół farny, (kościół
farny, wieża zegarowa, kamienica wójtowska, Klasztor i Kościół
franciszkanów, itd.). Obiad w drodze powrotnej.

Dodatkowe informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu: 4-5 dni, np.:
 dzień aktywny: park linowy, zajęcia integracyjne (team building)
 Sandomierz i Baranów Sandomierski
 Kazimierz Dolny
 Lublin
 Kielce - zwiedzanie miasta, Geomuzeum, Rezerwat Kadzielnia
 Krzemionki Opatowskie – zwiedzanie z przewodnikiem prehistorycznej
kopalni krzemienia pasiastego, Starachowice, zwiedzanie z
przewodnikiem EKO MUZEUM im Pazdura pięć ekspozycji stałych: zakład
wielkopiecowy, Wielki Piec z 1899 roku, technika samochodowa,
paleontologia i archeopark.
 Bałtów - Jura Park

Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu
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WYCIECZKI WIELODNIOWE

Kotlina Kłodzka
Polecane dla:

Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

Wielodniowa

Lokalizacja / trasa:

Kotlina Kłodzka

Opis:

1 dzień: Zwiedzanie Kłodzka: Starówka, Most Św. Jana, Twierdza Kłodzko. Muzeum
Kopalnia Złoty Stok. Zakwaterowanie, obiadokolacja, rekreacja na terenie ośrodka
(zależnie od miejsca).
2 dzień: śniadanie, suchy prowiant, Kudowa, Park Zdrojowy. Czermna - Kaplica
Czaszek. Wędrówka po Górach Stołowych, po niezwykłych naturalnych labiryntach
skalnych Błędnych Skał. Barokowa bazylika oraz ruchoma szopka w Wambierzycach,
obiadokolacja, ognisko, nocleg.
3 dzień: śniadanie, suchy prowiant, Duszniki Zdrój, spacer: Park Zdrojowy, Muzeum
Papiernictwa. Międzygórze wraz Wodospadem Wilczki. Wycieczka do Jaskini
Niedźwiedziej lub na Śnieżnik. Obiadokolacja, dyskoteka, nocleg.
4. dzień: śniadanie, Wrocław: Stare Miasto, Rynek Główny, Ostrów Tumski,
Panorama Racławicka Obiad w drodze powrotnej.

Dodatkowe informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu: 3-5 dni, np.:










Praga (paszporty lub dowody osobiste) - zwiedzanie z przewodnikiem: Hradczany
z Złotą Uliczką i Katedrą Św. Wita Zamek Praski, Brama Macieja, Ogrody
Senackie, Most Karola z barokowymi rzeźbami, Brama Prochowa Rynek Starego
Miasta, Ratusz Staromiejski z zegarem Orlojem, Pomnik Jana Husa, Dzielnica
Żydowska – Josefov, Plac Świętego Wacława,
Skalne Miasto w ADRŚPACH (paszporty lub dowody osobiste) - zwiedzanie z
przewodnikiem: piaskowcowe formy skalne, wodospad, spływ łódką po górskim
jeziorku
Szwajcaria Saksońska (paszporty lub dowody osobiste) - zwiedzanie z
przewodnikiem: Zamek Stolpen (siedziba hrabiny Cosel), spacer przez bastei rozległa piaskowcowa grupa skalna, niezapomniany widok z platform
zawieszonych nad skałami na przełom Łaby, Twierdza Konigstein, jednej z
największych twierdz górskich w Europie
Drezno (paszporty lub dowody osobiste) - zwiedzanie z przewodnikiem: Zamek
Zwinger - klejnot architektoniczny Drezna, Galeria Starych Mistrzów, Muzeum
Historyczne, Tarasy Bruhla, Zbiory Skarbca, Zielone Sklepienie
dzień aktywny: park linowy, zajęcia integracyjne (team building)

Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu
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WYCIECZKI WIELODNIOWE

Karkonosze
Polecane dla:

Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

Wielodniowa

Lokalizacja / trasa:

Karkonosze

Opis:

1 dzień: Wrocław: Stare Miasto, Rynek Główny, Ostrów Tumski. Panorama.
Zakwaterowanie, obiadokolacja, rekreacja na terenie ośrodka (zależnie od miejsca).
2 dzień: śniadanie, suchy prowiant, Szklarska Poręba, spacer, Muzeum
Mineralogiczne lub Huta Szkła Piechowice, Wodospad Szklarki lub Kamieńczyka.
Wycieczka piesza do Zamku Chojnik na szczycie góry Chojnik, obiadokolacja,
ognisko, nocleg.
3 dzień: śniadanie, suchy prowiant, Karpacz: Świątynia Wang, spacer. Wycieczka
piesza na szczyt najwyższej góry Sudetów - Śnieżki (opcjonalnie: możliwość
wyjazdu wyciągiem krzesełkowym na Kopę). Obiadokolacja, dyskoteka, nocleg.
4. dzień: śniadanie. Zamek Książ: zwiedzanie z przewodnikiem. Obiad w drodze
powrotnej.

Dodatkowe informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu: 3-5 dni, np.:









dzień aktywny: park linowy, zajęcia integracyjne (team building)
Praga (paszporty lub dowody osobiste) - zwiedzanie z przewodnikiem:
Hradczany z Złotą Uliczką i Katedrą Św. Wita Zamek Praski, Brama Macieja,
Ogrody Senackie, Most Karola z barokowymi rzeźbami, Brama Prochowa Rynek
Starego Miasta, Ratusz Staromiejski z zegarem Orlojem, Pomnik Jana Husa,
Dzielnica Żydowska – Josefov, Plac Świętego Wacława,
Skalne Miasto w ADRŚPACH (paszporty lub dowody osobiste) - zwiedzanie z
przewodnikiem: piaskowcowe formy skalne, wodospad, spływ łódką po górskim
jeziorku
Szwajcaria Saksońska (paszporty lub dowody osobiste) - zwiedzanie z
przewodnikiem: Zamek Stolpen (siedziba hrabiny Cosel), spacer przez bastei rozległa piaskowcowa grupa skalna, niezapomniany widok z platform
zawieszonych nad skałami na przełom Łaby, Twierdza Konigstein, jednej z
największych twierdz górskich w Europie
Drezno (paszporty lub dowody osobiste) - zwiedzanie z przewodnikiem: Zamek
Zwinger - klejnot architektoniczny Drezna, Galeria Starych Mistrzów, Muzeum
Historyczne, Tarasy Bruhla, Zbiory Skarbca, Zielone Sklepienie


Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu

Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl
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Mazury
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

3 dni (z możliwością wydłużenia)

Lokalizacja / trasa:

Warmia i Mazury

Opis:

1 dzień: Grunwald - muzeum i pola bitwy. Zwiedzanie z przewodnikiem,
pokaz filmu "Krzyżacy" (fragment). Przejazd do Olsztyna. Olsztyn: Pokaz w
Planetarium. Zwiedzanie z przewodnikiem: Starówka, Rynek, Stary Ratusz,
zabytkowe kamieniczki, fragmenty murów miejskich, XVI-wieczna katedra pw.
św. Jakuba, Zamek Kapituły Warmińskiej (z zewnątrz). Przejazd do miejsca
zakwaterowania.Obiadokolacja, rekreacja na terenie ośrodka.
2 dzień: Śniadanie, suchy prowiant Giżycko – Twierdza Boyen; most
obrotowy; dawny zamek; port giżycki oraz marina; zabytkowe budynki miasta.
Zwiedzanie z przewodnikiem. Kwatera Hitlera Wilczy Szaniec w Gierłoży pod
Kętrzynem. Zwiedzanie z przewodnikiem. Św. Lipka - jedno z najbardziej
znanych w Polsce sanktuariów maryjnych. Koncert organowy wraz z pokazem
ruchomych figur. Obiadokolacja / zajęcia rekreacyjne
3dzień: Śniadanie, suchy prowiant. Krutynia –siedziba Mazurskiego Parku
Krajobrazowego, Muzeum Przyrodnicze, wędrówka do rezerwatu „Zakręt.
Lekcja " Mazurski Park Krajobrazowy – przyroda, historia, kultura. Park
Linowy w Ośrodku Mazurskie Chaty lub Spływ kajakowy na Krutyni (trasa 34h) lub rejs statkiem w Mikołajkach lub Park Wodny Tropikana w Hotelu
Gołębiewskim, Mikołajki - 1,5h.

Dodatkowe informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu: 3-4 dni, np.:





Cena za osobę:

dzień aktywny: park linowy, zajęcia integracyjne (team building), spływ
kajakowy
Park Wodny Tropicana w Mikołajkach
Mazurskie Safari
rejs statkiem w Giżycku
40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu
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Mazury - AKTYWNIE !!!
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

3 dni (z możliwością wydłużenia)

Lokalizacja / trasa:

Warmia i Mazury

Opis:

1 dzień: Olsztyn: Pokaz w Planetarium. Zwiedzanie z przewodnikiem:
Starówka, Rynek, Stary Ratusz, zabytkowe kamieniczki, fragmenty murów
miejskich, XVI-wieczna katedra pw. św. Jakuba, Zamek Kapituły Warmińskiej
(z zewnątrz). Gra miejska na terenie Starego Miasta w Olsztynie.Przejazd do
miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja, rekreacja na terenie ośrodka.
Dzień 2: Śniadanie. Całodzienny program aktywny (bloki 3x 1,5 h + obiad).
W programie (program przykładowy, może ulec modyfikacjom): Team
building, survival, oraz park linowy. Ognisko, rekreacja na terenie ośrodka.
Dzień 3: Śniadanie. Giżycko – Twierdza Boyen; most obrotowy; dawny
zamek; port giżycki oraz marina; zabytkowe budynki miasta. Zwiedzanie z
przewodnikiem. Rejs statkiem w Giżycku - 1,5h (trasa rejsu zależnie od
aktualnego stanu wód w kanałach) LUB Park Wodny Tropikana w Hotelu
Gołębiewskim, Mikołajki - 1,5h. Obiad w drodze powrotnej. Powrót.

Dodatkowe informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu: 3-4 dni, np.:





Cena za osobę:

Wilczy Szaniec
Grunwald - zwiedzanie z przewodnikiem
Mazurskie Safari
rejs statkiem w Giżycku
40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu
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Podlasie
Polecane dla:

Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

Wielodniowa

Lokalizacja / trasa:

Podlasie

Opis:

1 dzień: Osowiec Twierdza - zwiedzanie z przewodnikiem carskiej fortecy z
XIX wieku oraz Muzeum Twierdzy, przejście trasy
Historyczno –
przyrodniczej, wyprawa do rezerwatu Czerwone Bagno (kraina łosia i wilka).
Przejazd do Białegostoku (lub okolice), zakwaterowanie, obiadokolacja
2 dzień: śniadanie, suchy prowiant, zwiedzanie Białegostoku z
przewodnikiem. Przejazd do Tykocina, spacer po Tykocinie + synagoga.
Obiadokolacja. Wieczorem - gry, zabawy sportowe i integracyjne / dyskoteka,
zależnie od miejsca zakwaterowania.
3 dzień: śniadanie, Narwiański Park Narodowy - niezapomniany spacer po
kładkach przerzuconych ponad narwiańskim rozlewskiem. Ziołowy Zakątek Zwiedzanie Podlaskiego Ogrodu Ziołowego – gawęda o ziołach, opowiadanie
o właściwościach ziół i ich zastosowaniu w wielu dziedzinach życia,
zwiedzanie firmy Dary Natury, która specjalizuje się w produkcji
ekologicznych produktów – przyprawy, herbatki, mieszanki ziołowe używane
w kosmetyce, oleje. Uczestnicy wycieczki będą mogli obserwować
poszczególne etapy powstawania produktów. Opcjonalnie - warsztaty herbaty, przyprawy, mieszanki zapachowe. Obiad w drodze powrotnej.

Dodatkowe informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu: 2-4 dni, np.:
 dzień aktywny: park linowy, zajęcia integracyjne (survival, team
building)
 Grabarka
 Kruszyniany - centrum religii i kultury tatarskiej
 Supraśl - Muzeum Ikon oraz prawosławny monaster
 Białowieski Park Narodowy

Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu

Warszawa i okolice:
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Roztocze
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

Wielodniowa

Lokalizacja / trasa:

Roztocze

Opis:

1 dzień: Przejazd do Zamościa: – Rynek Wielki, Ratusz, Synagoga, Katedra,
Akademia Zamojskich, fragmenty murów obronnych, podziemna trasa
turystyczna. Zakwaterowanie, obiadokolacja. Wieczorem - gry, zabawy
sportowe i integracyjne / dyskoteka, zależnie od miejsca zakwaterowania.
2 dzień: śniadanie, suchy prowiant, Krasnobród – barokowy kościół, muzeum
wsi krasnobrodzkiej, drewniany spichlerz z wystawą wieńców dożynkowych,
ptaszarnia, kaplica na wodzie, kaplica p.w. św. Rocha., Zwierzyniec - liczne
zabytki po Ordynacji Zamoyskich m.in. barokowy kościółek na wyspie, pałac
zarządu Ordynacji, zabytkowy browar, dawny pałac plenipotenta, stawy Echo,
Muzeum Roztoczańskiego Parku Narodowego, Szczebrzeszyn – pomnik
Chrząszcza . Obiadokolacja. Wieczorem - gry, zabawy sportowe i integracyjne
/ dyskoteka, zależnie od miejsca zakwaterowania.
3 dzień: Śniadanie, suchy prowiant. Tomaszów Lubelski – miasto założone
przez Jana Zamoyskiego modrzewiowy kościół z XVII wieku, drewniana
herbaciarnia z XIX wieku, Susiec – rezerwat nad Tanwią (słynne wodospady),
Hamernia – rezerwat Czartowe Pole z ruinami papierni Zamoyskich
4 dzień: Śniadanie. Lublin: spacer po mieście z przewodnikiem w programie:
Zamek Lubelski, Kaplica Św. Trójcy, Katedra z Kaplicą akustyczną, Neogotycka
Wieża Trynitarska z 1819 roku (wieża widokowa), Zobaczymy zabytkowe
kamienice, gotyckie bramy: Krakowską i Grodzką z murami obronnymi, stary
ratusz – tzw. trybunał koronny. Obiad w drodze powrotnej.

Dodatkowe informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu: 4-5 dni, np.:
 dzień aktywny: park linowy, zajęcia integracyjne (survival, team
building)
 zajęcia edukacyjno - przyrodnicze w Zoom Natury ; Laboratoria
Edukacyjne, warsztaty, itd.

Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu

Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

68

WYCIECZKI WIELODNIOWE

Roztocze - AKTYWNIE !!!
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

Wielodniowa

Lokalizacja / trasa:

Roztocze

Opis:

1 dzień: Przejazd do Zamościa: – Rynek Wielki, Ratusz, Synagoga, Katedra,
Akademia Zamojskich, fragmenty murów obronnych, Podziemna trasa
turystyczna. Zakwaterowanie, obiadokolacja. Wieczorem - gry, zabawy
sportowe i integracyjne / dyskoteka, zależnie od miejsca zakwaterowania.
2 dzień: śniadanie, suchy prowiant, Krasnobród – barokowy kościół, muzeum
wsi krasnobrodzkiej, drewniany spichlerz z wystawą wieńców dożynkowych,
ptaszarnia, kaplica na wodzie, kaplica p.w. św. Rocha., Zwierzyniec - liczne
zabytki po Ordynacji Zamoyskich m.in. barokowy kościółek na wyspie, pałac
zarządu Ordynacji, zabytkowy browar, dawny pałac plenipotenta, stawy Echo,
Muzeum Roztoczańskiego Parku Narodowego, Susiec – rezerwat nad Tanwią
(słynne wodospady), Hamernia – rezerwat Czartowe Pole z ruinami papierni
Zamoyskich. Obiadokolacja. Wieczorem - gry, zabawy sportowe i integracyjne
/ dyskoteka, zależnie od miejsca zakwaterowania.
3 dzień: Śniadanie. Park Naukowy Zoom Natury:


Laboratoria Edukacyjne (2h): Zoom Natury, Runo Leśne, Awifauna i
Troposfera oraz Energia i Recykling.



Park Linowy (1,5h) –Trasa zielona lub niebieska dostępna dla osób
od 8 lat, o minimalnym wzroście 140 cm oraz maksymalnej wadze
120 kg.

Obiad. Powrót
Dodatkowe informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu: 4-5 dni, np.:
 Lublin, Majdanek - zwiedzanie z przewodnikiem
 Kazimierz Dolny nad Wisłą
 Sandomierz

Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu

Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl
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Trójmiasto
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

Wielodniowa

Lokalizacja / trasa:

Trójmiasto

Opis:

1 dzień: Grunwald - muzeum i pola bitwy. Zwiedzanie z przewodnikiem,
pokaz filmu. Olsztynek - Park Etnograficzny, prezentujący zabytki
budownictwa ludowego obszaru Warmii, Mazur i okolic. Jest to jeden z
najstarszych i najciekawszych skansenów w Polsce. Zwiedzanie z
przewodnikiem. Zakwaterowanie, obiadokolacja. Wieczorem - gry, zabawy
sportowe i integracyjne / ognisko / dyskoteka / spacer nad morze, zależnie od
miejsca zakwaterowania i pogody.
2 dzień: śniadanie, suchy prowiant, przejazd na Westerplatte, spacer do
Pomnika Obrońców Westerplatte. Zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem,
Drogą Królewską – ul. Długa (Złota Brama, Ratusz Głównego Miasta), Długi
Targ (Fontanna Neptuna, Dwór Artusa), Długie Pobrzeże (Żuraw), Kościół
Mariacki - wejście na wieżę, zakup pamiątek. Przejazd do Sopotu, spacer po
Molo oraz deptakiem Bohaterów Monte Cassino. Powrót do miejsca
zakwaterowania, obiadokolacja, ognisko / dyskoteka / spacer nad morze.
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Gdyni: Akwarium, Muzeum Marynarki
Wojennej: ORP „Błyskawica” lub „Dar Pomorza” (zależnie od dostępności).
Obiad w drodze powrotnej.

Dodatkowe informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu: 2-4 dni, np.:
 rozszerzone zwiedzanie Trójmiasta: Europejskie Centrum Solidarności,
Stadion PGE Arena, Centrum Hewelianum, Centrum Nauki Experyment,
Historyczna Stocznia Gdańska, Plac Solidarności i Pomnik Poległych
Stoczniowców, Druga Historyczna Brama, Oliwa: Katedra Oliwska z
koncertem organowym, Park Oliwski, ZOO
 Malbork: Zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Krzyżackiego
 Olsztyn: Pokaz w Planetarium. Zwiedzanie z przewodnikiem: Starówka,
Rynek, Stary Ratusz, zabytkowe kamieniczki, fragmenty murów miejskich,
XVI-wieczna katedra pw. św. Jakuba, Zamek Kapituły Warmińskiej.
 dzień aktywny: park linowy, zajęcia integracyjne (survival, team building)

Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu

Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl
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Trójmiasto - AKTYWNIE !!!
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

Wielodniowa

Lokalizacja / trasa:

Trójmiasto

Opis:

1 dzień: Gdynia, zwiedzanie Gdyni z przewodnikiem: Akwarium, Muzeum
Marynarki Wojennej: ORP „Błyskawica” lub „Dar Pomorza” (zależnie od
dostępności). Nocleg na Wybrzeżu: Władysławowo i okolice..
2 dzień: Śniadanie, suchy prowiant. Zwiedzanie Muzeum II Wojny
Światowej. Spacer po Starówce z przewodnikiem: Drogą Królewską – ul.
Długa (Złota Brama, Ratusz Głównego Miasta), Długi Targ (Fontanna Neptuna,
Dwór Artusa), Długie Pobrzeże (Żuraw), Kościół Mariacki - wejście na wieżę,
zakup pamiątek (czas wolny). Westerplatte - zwiedzanie, gra terenowa z
nagrodami na terenie Westerplatte. Obiadokolacja, Nocleg
3 dzień: Śniadanie. Przejazd do Helu, zwiedzanie Fokarium, port rybacki.
Obiad. Spacer po Władysławowie: spacer Aleją Gwiazd Sportu, wejście
na wieżę widokową w Domu Rybaka, która znajduje się na wysokości 45 - 63
mnpm . Przy dobrej widoczności można zobaczyć panoramę miasta, cały
Półwysep Helski oraz latarnię morską w Rozewiu. Rekreacja nad morzem.
Kolacja w formie ogniska.
4 dzień Malbork, zwiedzanie z przewodnikiem: Zamek Średni z siedzibą
wielkiego komtura, Zamek Wysoki z salą kapitulną, skarbcem oraz mury (część
grupy była w Malborku) LUB Sopot, spacer po Molo oraz deptakiem
Bohaterów Monte Cassino, Gdańsk Oliwa: Katedra z koncertem organowym
LUB Aquapark Reda (3h): Baseny, zjeżdżalnie, w tym Zjeżdżalnia
przechodząca przez akwarium, basen Deep Blue i oceanarium z prawdziwymi
rekinami. Obiad w drodze powrotnej.

Dodatkowe informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu: 32-4 dni, np.:
 rozszerzone zwiedzanie Trójmiasta: Europejskie Centrum Solidarności,
Stadion PGE Arena, Centrum Hewelianum, Centrum Nauki Experyment,
Historyczna Stocznia Gdańska, Plac Solidarności i Pomnik Poległych
Stoczniowców, Druga Historyczna Brama,
 Olsztyn: Pokaz w Planetarium. Zwiedzanie z przewodnikiem: Starówka,
Rynek, Stary Ratusz, zabytkowe kamieniczki, fragmenty murów miejskich,
XVI-wieczna katedra pw. św. Jakuba, Zamek Kapituły Warmińskiej.
 dzień aktywny: park linowy, zajęcia integracyjne (survival, team building)

Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu

Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl
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WYCIECZKI WIELODNIOWE

Wilno, Troki + AKTYWNIE !!!
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

Wielodniowa

Lokalizacja / trasa:

Wilno, Augustów

Opis:

1 dzień: Wyjazd z Mińska Mazowieckiego/okolice. Przejazd do Trok. Troki:
zwiedzanie położonego na wyspie zamku Wielkich Książąt Litewskich. Spacer
wzdłuż ul. Karaimskiej, czas wolny na zakupy litewskich specjałów i
pamiątek. Ulica Karaimska jest przedłużeniem łączącym „Małe Miasto” z
dzielnicą chrześcijańską. Sprowadzeni tutaj przez Witolda po jego wyprawie
na Krym Karaimi w ciągu 600 lat pobytu na Litwie zachowali swoją kulturę
i religię karaimską. Degustacja kibinów - duże pierogi z kruchego ciasta z
nadzieniem z siekanego mięsa). Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
2 dzień: Śniadanie. Wilno, zwiedzanie: Stare Miasto, Ostra Brama, klasztor
Bazylianów z celą Konrada, Uniwersytet Wileński, kościół Św. Ducha, Zaułek
Literacki (Muzeum Adama Mickiewicza), kościół Św. Anny, kościół Św. Piotra i
Pawła na. Antokolu, zamek górny i dolny na Wzgórzu Gedymina, panorama
Wilna z góry trzech krzyży, cmentarz sławnych Polaków na Rossie.
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Spływ kajakowy: Rospuda, np. Małe Raczki - Święte
miejsce, ok. 14km / 4h, trasa łatwa ale urozmaicona - do uzgodnienia. Obiad
w drodze powrotnej.

Dodatkowe informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu: 4-5 dni, np.:






Cena za osobę:

Narwiański Park Narodowy
Biebrzański Park Narodowy
Białystok
Szlakiem 3 religii: Kruszyniany, Supraśl, Tykocin
dzień aktywny: park linowy, zajęcia integracyjne (survival, team building)
40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu
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WYCIECZKI WIELODNIOWE

Berlin + Tropical Island
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

Wielodniowa

Lokalizacja / trasa:

Poznań, Berlin, Tropical Island

Opis:

1 dzień: Przejazd do Poznania. Zwiedzanie Poznania z przewodnikiem: Stary
Rynek, Ratusz (z zewnątrz), Pręgierz, Waga Miejska, Domy Budnicze,
ważniejsze kamienice, przejście na Wzgórze Przemysła z Zamkiem
Królewskim (z zewnątrz), mury miejskie, , Pałac Górków (z zewnątrz), Katedra
i inne. Zakwaterowanie, obiadokolacja.
2 dzień: Śniadanie, suchy prowiant. Zwiedzanie Berlina z przewodnikiem:
Brama Brandenburska, Białe Krzyże - historia muru berlińskiego i słynne
ucieczki z Berlina Wschodniego, Reichstag (wejście na kopułę), Plac
Poczdamski z Sony Center, Checkpoint Charlie - znane przejście graniczne,
Friedrichstrasse, Plac Żandarmerii z Domem Koncertowym i Katedrami:
Niemiecką i Francuską, Stary Pałac, Opera Unter den Linden, Uniwersytet
Humboldta, Nowa Wartownia, Arsenał, Wyspa Muzealna, Katedra Berlińska,
historia Zamku Królewskiego, Alexanderplatz, Czerwony Ratusz, Wieża
Telewizyjna (bez wejścia), Nicolaiviertel - najstarsza część Berlina.
Kurfürstendamm - centrum Berlina Zachodniego, (trasa i zakres zwiedzania do ustalenia). Obiadokolacja. Przejazd na Tropikalną Wyspę, nocleg na
wyspie. Nocleg w tipi z materiału na campingu (poza halą), w 4-, 5-, 8osobowym tipi, łącznie ze wstępem do Tropical Islands i śniadaniem na
campingu lub nocleg w namiocie z materiału w obozowisku w Lesie
Tropikalnym (w hali) w namiocie 2- lub 4-osobowym, łącznie ze wstępem do
Tropical Islands i śniadaniem. Inne miejsce noclegowe - do uzgodnienia.
3 dzień: Śniadanie. Pobyt na Tropikalnej Wyspie do 13. Wyjazd w drogę
powrotną.

Dodatkowe informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu.

Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu
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WYCIECZKI WIELODNIOWE

Trójmiasto - Karlskrona - Kalmar
Polecane dla:

Dorośli

Czas trwania:

Wielodniowa

Lokalizacja / trasa:

Trójmiasto, Szwecja

Opis:

1 dzień: Przejazd do Malborka, zwiedzanie Zamku w Malborku
przejazd do Gdyni: zaokrętowanie na prom, zakwaterowanie w kajutach (miejsca w
kabinie 2-os. wew.). Kolacja na promie: bufet szwedzki, kawa/herbata/sok + piwo i
wino bez ograniczeń. W czasie trwania rejsu możliwość korzystania z restauracji,
barów, kasyna, sklepu, wellness center/, dyskoteka /DJ/, nocleg.
2 dzień: Przypłynięcie promu do Karlskrony. Przejazd na punkt widokowy na
Bryggareberget, widok na miasto. Wycieczka autokarowa po Karlskronie – m. in.
Nabrzeże Królewskie, z Bastionem Aurora i widokiem na port wojenny, rynek i Kościół
Fryderyka, Targ Rybny, dzielnica Björkholmen. Zwiedzanie Muzeum Marynarki
Wojennej w Karlskronie dla chętnych (za dodatkową opłatą 40 zł) lub czas wolny w
Karlskronie. Przejazd do Kalmaru przez prowincje Blekinge i Småland. Zwiedzanie
Kalmaru: centrum na wyspie Kvarnholmen, katedra, dawne Stare Miasto, dziedzińce i
wały obronne zamku (poza sezonem letnim). Czas wolny w Kalmarze. Przejazd przez
Most Olandzki na Olandię, widoki na cieśninę Kalmarską. Powrót na terminal promowy
w Karlskronie, odprawa biletowa. Odprawa pasażerska. zaokrętowanie na prom,
zakwaterowanie w kajutach (miejsca w kabinie 2-os. wew.). Wypłynięcie z Karlskrony.
Kolacja na promie: bufet szwedzki, kawa/herbata/sok + piwo i wino bez ograniczeń. W
czasie trwania rejsu możliwość korzystania z restauracji, barów, kasyna, sklepu,
wellness center/, dyskoteka /DJ/, nocleg..
3 dzień: Śniadanie, zejście na ląd w Gdyni. Przejazd na Westerplatte, spacer do
Pomnika Obrońców Westerplatte. Zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem, Drogą
Królewską – ul. Długa (Złota Brama, Ratusz Głównego Miasta), Długi Targ (Fontanna
Neptuna, Dwór Artusa), Długie Pobrzeże (Żuraw), Kościół Mariacki - wejście na wieżę.
Przejazd do Sopotu, spacer po Molo oraz deptakiem Bohaterów Monte Cassino,
zakwaterowanie, obiadokolacja.
4 dzień: Zwiedzanie Gdyni: Akwarium, Muzeum Marynarki Wojennej: ORP
„Błyskawica” lub „Dar Pomorza” (zależnie od dostępności). Obiad w drodze powrotnej.

Dodatkowe informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu

Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu
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WYCIECZKI WIELODNIOWE

Poznań - Szczecin - Świnoujście - Berlin
Polecane dla:

Dorośli

Czas trwania:

Wielodniowa

Lokalizacja / trasa:

Poznań - Szczecin - Świnoujście - Berlin

Opis:

1 dzień: Przejazd do Kórnika, zwiedzanie Zamku w Kórniku (przewodnik).
Przejazd do Poznania, spacer po poznańskiej Starówce: Stary Rynek, Ratusz, Zamek
Książęcy; Ostrów Tumski- Katedra (przewodnik). Przejazd do miejsca zakwaterowania
(Szczecin), obiadokolacja.
2 dzień: Śniadanie, suchy prowiant. Przejazd do Berlina. Zwiedzanie (przewodnik):
Brama Brandenburska, Pariser Platz, Hotel Adlon, Pomnik Holokaustu, Białe Krzyże historia muru berlińskiego i słynne ucieczki z Berlina Wschodniego, Reichstag (wejście
na kopułę), Plac Poczdamski z Sony Center, Topografia Terroru, Checkpoint Charlie znane przejście graniczne, Friedrichstrasse, Plac Żandarmerii z Domem Koncertowym i
Katedrami: Niemiecką i Francuską, Forum Fridericianum (Katedra św. Jadwigi, Pruska
Biblioteka, Stary Pałac, Opera Unter den Linden, Uniwersytet Humboldta, Nowa
Wartownia), Arsenał, Wyspa Muzealna, Katedra
Berlińska, historia Zamku
Królewskiego, Alexanderplatz, Czerwony Ratusz, Wieża Telewizyjna (bez wejścia),
Nicolaiviertel - najstarsza część Berlina. Kurfürstendamm - centrum
Berlina Zachodniego, ZOO, Kościoł Pamięci, Europa Center, KaDeWe, Kolumna
Zwycięstwa, Pałac Bellevue, Carillon. Opcjonalnie: Muzeum Pergamon (+12E), Wieża
telewizyjna (+13E), Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja
3 dzień: Śniadanie, suchy prowiant. Przejazd do Świnoujścia, spacer po mieście,
latarnia morska, ratusz, Fort Anioła lub Podziemne Miasto (przewodnik), czas wolny.
Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja.
4 dzień: Śniadanie, suchy prowiant. Zwiedzanie Szczecina: Stare Miasto, ratusz, kościół
św. Jana Ewangelisty, Zamek Książąt Pomorskich, Most Długi, Wały Chrobrego. Obiad w
drodze powrotnej.

Dodatkowe informacje:

Możliwość skrócenia / wydłużenia / modyfikacji programu:
 Tropikalna Wyspa pod Berlinem

Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób

Kalkulacja indywidualna zależnie od terminu i standardu noclegu
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AKTYWNIE

AKTYWNIE (WYJAZDY JEDNO- I WIELODNIOWE)

Szkoła Przetrwania - Serpelice
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież, Dorośli

Czas trwania:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:

Serpelice

Opis:





Program survivalowy (6 godzin) przygotowywany jest przez instruktorów
survivalu w ten sposób, aby uczył samodzielności, współpracy zespołowej
i sposobów poradzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W programie
m.in. wspinaczka skałkowa, strzelanie z łuku, wspinanie po oponach i
drabince speleologicznej, strzelanie z markerów paintballowych do
celów stałych i ruchomych, most linowy, strzelanie z wiatrówek i broni
pneumatycznej RAM, gra GPS - szukanie skarbu z wykrywaczem metali,
zjazd pionowy po linie, rozniecanie ognia.
Dla chętnych: zjazd na linie nad rzeką Bug z prędkością przekraczającą
60 km/h. Uczestnicy zabezpieczeni specjalnymi uprzężami
alpinistycznymi (jeśli będzie dostępny - dostępność ograniczona zależnie
od stanu wody).
Zakończenie zajęć przy ognisku

Dodatkowe informacje:

Możliwość wydłużenia programu o kolejny dzień: np. Białowieża, Białystok,
Narwiański Park Narodowy, Śladami Trzech Kultur itd.

Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

85 zł
100 zł

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób
Kalkulacja indywidualna
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AKTYWNIE

Czersk + Szkoła przetrwania
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież

Czas trwania:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:

Czersk, okolice Garwolina

Opis:

Ruiny Zamku w Czersku z przewodnikiem: zwiedzanie zamku (w tym wejście
na wieżę bramną i basztę więzienną); opowieść o przeszłości zamku (relikty
kościoła św. Piotra, prace archeologiczne, pochówek normański z XII w.,
najazdy litewskie, czasy rozbicia dzielnicowego, możni więźniowie, zamek
gotycki, przeniesienie stolicy Mazowsza do Warszawy, wiano królowej Bony,
Potop szwedzki i zniszczenie Czerska, próby odbudowy, pod zaborami)
Program przygodowo survivalowy wg wybranego scenariusza:
„Poszukiwacze”, „Szkoła przetrwania” wg opisu poniżej.

Program „Poszukiwacze”:

Zaczynamy od poznania kompasu: wyznaczania kierunków świata, dla
starszych dzieci - azymutu, rodzaje szkiców terenu, odczytywania znaków
topograficznych i posługiwania się prostymi szyframi (dla starszych
dzieci). Podchody w lesie z mapami i kompasami oraz walkie-talkie. Za
zdobyte punkty grupa otrzymuje klucze do skarbu. Aby dostać mapę należy ją
wykupić naszymi monetami znalezionymi wykrywaczami metali. Mapa
zawiera szyfry, które Uczestnicy odczytają tylko, jeśli zamienią się w
archeologów i wykopią wskazówki. Teraz można wyruszyć na poszukiwanie
skarbu. Czy wystarczy kluczy i uda się go otworzyć?
Na zakończenie wszyscy zbierają się przy ognisku.

Program „Szkoła przetrwania”

Szkoła przetrwania to posmakowanie samodzielności, umiejętności radzenia
sobie w terenie i przetrwanie w polowych warunkach. Dzieci uczą się
podstawowych węzłów, jak wybudować w lesie schronienie (typu tipi i
szałas), bezpiecznie rozpalić ognisko i przyrządzić na nim traperską grzankę
lub "węża". Nauka posługiwania się kompasem, marszu na azymut,
odczytywania znaków topograficznych i posługiwania się mapą. Instruktorzy
przekazują podstawy pierwszej pomocy w warunkach domowych i polowych:
wzywanie pomocy, reanimacja, pozycja bezpieczna i opatrywanie ran. Na
strzelnicy, Uczestnicy strzelają do celu, do wyboru: broń ASG (na kulki) lub
łuki tradycyjny i bloczkowy. Na zakończenie ognisko i wymiana wrażeń
między grupami.

Dodatkowe informacje:

Możliwość rezygnacji ze zwiedzania Czerska

Cena za osobę:

40-45 osób

Wyjazd: Mińsk Maz. i okolice:
Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl

90 zł
100 zł

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe
niż 45 osób
Kalkulacja indywidualna
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AKTYWNIE

Stajnia Celinów
Polecane dla:

Dzieci , Młodzież

Czas trwania:

1 dzień

Lokalizacja / trasa:

Celinów, okolice Mińska Maz.

Opis:

Programy integracyjne i przyrodnicze realizowane w Stajni Celinów.
Dzieci młodsze m.in.
 Księżniczki i Rycerze;
 Wyprawa na Dziki Zachód;
 Mali Piraci;
 Majsterki z siana.
Dzieci starsze m.in.
 Komandosi z Celinowa
 EKO Bohaterowie
 Kto ma kopyta w lesie?
 Formy ochrony przyrody
 Poznajemy drzewa
Każda tematyczna wycieczka obejmuje:
 pakiet zabaw i animacji w wybranym temacie wycieczki;
 prezentację ośrodka jeździeckiego wraz z prelekcją nt. koni, ich żywienia,
czyszczenia oraz zasad bezpiecznego obcowania z końmi;
 oprowadzanki na koniach / kucach (kaski oraz kamizelki ochronne);
 poczęstunek w altanie biesiadnej / ognisko wraz z oprawą muzyczną;
Animacje i zabawy wycieczkowe oraz przejażdżki odbywają się na terenie Stajni oraz w
zabudowaniach stajennych tj. Altanie Biesiadnej, hali jeździeckiej, zewnętrznych padokach
i trawnikach. W przypadku deszczu zajęcia edukacyjne i jeździeckie odbywają się w hali
jeździeckiej oraz w pomieszczeniach zadaszonych.

Cena za osobę:
Wyjazd: Mińsk Maz. i
okolice:

40-45 osób

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe niż
45 osób

62 zł
70 zł

Kalkulacja indywidualna

Warszawa i okolice:

PIENIO-TRAVEL.PL tel. 693 425 610, info@pienio-travel.pl
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AKTYWNIE

Zielona Szkoła „CZTERY ŻYWIOŁY” - Mazury
Czas trwania:

4 dni, możliwość wydłużenia / skrócenia programu

Wyjazd

Do ustalenia

Lokalizacja / trasa:

Okolice Mrągowa

Opis:

DZIEŃ PIERWSZY „WODA”
SPŁYW KAJAKOWY PO JEZIORZE: teoretyczne i praktyczne szkolenie kajakowe; wycieczka kajakami
turystycznymi po jeziorze Łęsk w Rezerwacie Przyrody Kulka. JAK RYBA W WODZIE…: spotkanie z z
ekosystemem jeziora Łęsk, hodowlą ryb słodkowodnych (odżywianie, długość życia i tempo wzrostu, rozród,
odłowy ryb i ich wpływ na populację), zwiedzanie gospodarstwa rybackiego. ŚWIETLIKI: nocna trasa przez las,
wyprawa z niespodzianką i dreszczykiem emocji...
DZIEŃ DRUGI „ZIEMIA”
WĘDRÓWKA PO REZERWACIE PRZYRODY KULKA: nowe nieprzetarte szlaki, spotkanie z dziką przyrodą..
Fauna i flora pięknego, mazurskiego lasu w Rezerwacie Przyrody Kulka. Długość trasy – ok. 5 km / ok. 3 h.
QUADY: oryginalne quady Yamaha, przeprawa po specjalnie przygotowanym torze, zabawa dla osób lubiących
wyzwania, pod okiem instruktora. WARSZTATY LEPIENIA Z GLINY: tajniki lepienia gliny, specyfika zawodu
garncarza. UDZIAŁ W DYSKOTECE W NOWOCZESNYM COOL CLUB (na terenie ośrodka dostęp wyłącznie dla
uczestników zielonych szkół): super klimat: najnowsza muzyka – Techno, Dance, House, Pop, R&B, HH; 100%
dobrej zabawy: DJ, nowoczesny wystrój, oświetlenie: lasery, stroboskopy, profesjonalne nagłośnienie o mocy 5
tys. W\wat; 2 sale: taneczna i barowa z czerwonymi okrągłymi kanapami, telewizorami LCD, kolonijnym barem
DZIEŃ TRZECI „OGIEŃ”
SURVIVAL – SZKOŁA PRZETRWANIA – KURS PODSTAWOWY: wiedza o zasadach orientacji w terenie,
posługiwania się kompasem i nie tylko...; trudna sztuka kamuflażu i wzniecania ognia bez zapałek;
doświadczenie, niezapomniana przygoda, przetrwanie, a przede wszystkim doskonała zabawa. OKO W OKO Z
NIEZWYKŁYM CZŁOWIEKIEM: spotkasz się z zawodowym strażakiem, który opowie Ci o walce z ogniem. FIRE
SHOW Z OGNISKIEM: niezapomniane chwile przy wielkim ogniu to odpowiedni czas na podsumowanie dnia,
wspólne gry i zabawy integracyjne. Jako dodatkowa atrakcja: akrobatyczny pokaz przy użyciu ognia: spotkanie
człowieka z ogniem na granicy bezpieczeństwa, oczywiście wszystko oglądane z odpowiedniej odległości.
DZIEŃ CZWARTY „POWIETRZE”
ZORBING: zabawa, która dostarczy ekstremalnych doznań, pokonasz swoją granice strachu przemieszczając się
wewnątrz kuli sferycznej. SYMULATOR LOTÓW KOSMICZNYCH: próba sił na supernowoczesnym symulatorze
treningu dla pilotów statków kosmicznych

Kolejność realizacji zajęć może ulec zmianie. Cena zawiera: 3 noclegi (pokoje 5-6 osobowe, pełny węzeł sanitarny), pełne wyżywienie: 3 posiłki dziennie,
pierwsze świadczenie – obiad w dniu przyjazdu, ostatnie – obiad w dniu wyjazdu), zajęcia programowe realizowane przez animatorów i instruktorów,
ubezpieczenie NNW, transport autokarem lasy LUX. Nieograniczony dostęp do infrastruktury ośrodka: boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, plaża z
pomostem nad jeziorem Łęsk (I klasa czystości wody) – ze względu na obszar rezerwatu – zakaz kąpieli

Cena za osobę:

40-45 osób

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe niż
45 osób
Kalkulacja indywidualna
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AKTYWNIE

Zielona Szkoła „W 5 DNI DOOKOŁA ŚWIATA” - Mazury
Czas trwania:

5 dni

Wyjazd

Do ustalenia

Lokalizacja

Okolice Mrągowa

Opis:

DZIEŃ PIERWSZY „GRECJA”
SPŁYW KAJAKOWY PO JEZIORZE: teoretyczne i praktyczne szkolenie kajakowe; wycieczka kajakami turystycznymi po jeziorze Łęsk
w Rezerwacie Przyrody Kulka. ZORBA W GRECJI, ZORBING: zabawa, która dostarczy ekstremalnych doznań, pokonasz swoją
granice strachu przemieszczając się wewnątrz kuli sferycznej. NOCNA „WYPRAWA NA AKROPOL” - GRA TERENOWA „ŚWIETLIKI”:
nocna trasa przez las, wyprawa z niespodzianką i dreszczykiem emocji...
DZIEŃ DRUGI „INDIE”
SZTUKA TWORZENIA ZMYWALNEGO TATUAŻU: sztuka robienia zmywalnego tatuażu, tradycje związane ze zdobieniem ciała
henną w Indiach, własnoręcznie wykonany tatuaż, który utrzymuje się na skórze przez ok. 2 tygodnie. PAINTBALL: fabularyzowana
gra taktyczna z użyciem broni barwiącej, każdy uczestnik otrzyma strój, maskę ochronną i 100 kulek. TWORZENIE „ORIENTALNEJ”
BIŻUTERII” zajęcia praktyczne pod okiem instruktora: stworzysz własnoręcznie biżuterię z kolorowych kryształków i koralików.
Uwaga Panowie! Pamiętajcie, że prezenty wykonane własnoręcznie są najcenniejsze...  OGNISKO: niezapomniane chwile przy
wielkim ogniu to odpowiedni czas na podsumowanie dnia, wspólne gry i zabawy integracyjne.
DZIEŃ TRZECI „FRANCJA”
GDZIE JESTEŚMY? - POZNANIE OKOLICY: zwiad terenowy po okolicy, nauka posługiwania się mapą i kompasem; wyznaczanie
kierunków świata – jak to robiono kiedyś i dziś; bieg na orientację z wykorzystaniem nowych umiejętności. PARK LINOWY –
„WYPRAWA WE FRANCUSKIE ALPY”: szkolenie z zasad bezpieczeństwa i posługiwania się sprzętem alpinistycznym; przejście
jednej z tras o różnym stopniu trudności; zajęcia ze sprzętem asekuracyjnym. QUADY – „ODCINEK SPECJALNY
NAJSŁYNNIEJSZEGO RAJDU PARYŻ - DAKAR”: oryginalne quady Yamaha, przeprawa po specjalnie przygotowanym torze, zabawa
dla osób lubiących wyzwania, pod okiem instruktora. UDZIAŁ W DYSKOTECE W NOWOCZESNYM COOL CLUB (na terenie ośrodka
dostęp wyłącznie dla uczestników zielonych szkół): super klimat: najnowsza muzyka – Techno, Dance, House, Pop, R&B, HH;
100% dobrej zabawy: DJ, nowoczesny wystrój, oświetlenie: lasery, stroboskopy, profesjonalne nagłośnienie o mocy 5 tys. W\wat; 2
sale: taneczna i barowa z czerwonymi okrągłymi kanapami, telewizorami LCD, kolonijnym barem
DZIEŃ CZWARTY „NIEMCY”
WIELKA DEMOLKA – „PRZYBLIŻENIE HISTORII MURU BERLIŃSKIEGO”: nauka się prostych czynności murarskich, do
wykorzystania w praktyce: kto wybuduje jak największy oraz najmocniejszy mur. SEGWAY – „GP NIEMIEC”: oko w oko z najnowszą
technologią, bijący rekordy popularności w Ameryce, dwuśladowy pojazd elektryczny, który sam utrzyma Cię w stanie równowagi,
jak to działa podczas przejażdżki? SYMULATOR LOTÓW KOSMICZNYCH – „SZKOLENIE NIEMIECKICH LOTNIKÓW”: próba sił na
supernowoczesnym symulatorze treningu dla pilotów statków kosmicznych. GRAFFITI – SZTUKA ULICY…- MALUJEMY MUR
BERLIŃSKI: techniki tworzenia graffiti; tworzenie klasowego logo klasowe logo; dyskusja: "Graffiti – sztuka czy przejaw
wandalizmu?"
DZIEŃ PIĄTY „BRAZYLIA”
SURVIVAL - SZKOŁA PRZETRWANIA – „WYPRAWA DO BRAZYLIJSKIEJ DŻUNGLI” – KURS PODSTAWOWY: zasady poruszania się
w terenie, czym jest survival zielony i militarny; jak przetrwać w lesie i poradzić sobie z siłami natury? Nauka budowy szałasów,
rozpalania ognia bez użycia zapałek, orientacji w terenie bez pomocy kompasu. WARSZTATY ŁUCZNICZE: Nauka strzelania z łuku
tradycyjnego i sportowego, sprawdzenie koncentracji i celności; udział w mini zawodach łuczniczych!

Program jest ramowy – kolejność realizacji zajęć może ulec zmianie. Cena zawiera:4 noclegi (pokoje 5-6 osobowe, pełny węzeł sanitarny), pełne wyżywienie: 3 posiłki
dziennie, pierwsze świadczenie – obiad w dniu przyjazdu, ostatnie – obiad w dniu wyjazdu), zajęcia programowe realizowane przez animatorów i instruktorów,
ubezpieczenie NNW, transport autokarem lasy LUX. Nieograniczony dostęp do infrastruktury ośrodka: boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, plaża z pomostem nad
jeziorem Łęsk (I klasa czystości wody) – ze względu na obszar rezerwatu – zakaz kąpieli

Cena za osobę:

40-45 osób

Grupy mniejsze niż 40 osób i większe niż 45 osób
Kalkulacja indywidualna
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