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Dzieje starego papieru –
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Dzień na ranczo – nowość!
Nie chowaj głowy w piasek! –
Szlakiem Fryderyka Chopina
Monpepelandia – miasteczko rozrywki –
Od ziarenka do bochenka
Dzień w Twierdzy
Z wizytą u Radziwiłłów
Białe Twarze na tropie Indian –
Farma Iluzji – nowość!
Savoir vivre, czyli piruet z nożem i widelcem –
Śladami Winnetou
Lekcja biologii w krainie drzew
Łódź – miasto fabryk i filmu
Zostań Rycerzem
W dawnej stolicy Polski – z historią za pan brat
Płocka secesja –
Na mazowieckiej wsi
Astronomia w Toruniu –
Polskie Ateny i Kazimierz Dolny
Bałtowski Park Jurajski
Sandomierz – miasto Ojca Mateusza
Na przedmieściach Zamościa
Wilczy Szaniec i Św. Lipka
Na polach Grunwaldu
Białowieża – z wizytą u żubra
Poznańskie koziołki
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Prezentowane programy mają charakter ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Kalkulacje cen przygotowano w oparciu o wyjazdy z Warszawy lub miejscowości położonych
w promieniu 40 km od centrum. Po otrzymaniu zamówienia dokonana zostanie indywidualna kalkulacja uwzględniająca parametry oraz szczególne wymagania grupy w celu jak
najlepszego sprostania Państwa oczekiwaniom. Istnieje możliwość przygotowania dowolnego programu na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!

w
ycieczki

1-dniow
e

w
ycieczki

2/3-dniow
e

zielone szkoły

wycieczki zagranicznePomorskie atrakcje
Magiczne Kaszuby
Mazury dla aktywnych
Perły Lubelszczyzny
Świętokrzyskie czaruje
Bajkowy świat
Kotlina Kłodzka i Praga Czeska
Perła Beskidu Śląskiego
W przełomie Dunajca
Pętla Bieszczadzka

Pomorskie atrakcje
Magiczne Kaszuby
Mazury dla aktywnych
Perły Lubelszczyzny
Świętokrzyskie czaruje
Bajkowy świat
Kotlina Kłodzka i Praga Czeska
Perła Beskidu Śląskiego
W przełomie Dunajca
Pętla Bieszczadzka

20
20
21
21
22
22
23
23
24
24

20
20
21
21
22
22
23
23
24
24

nowość!

nowość!
nowość!

Berlin i Tropikalna Wyspa
Praga i Skalne Miasto
Praga – Morawski Kras – Wiedeń
Wilno – Kowno – Troki
Marcepanowe opowieści
Jak w szwajcarskim zegarku –
Paryskie impresje
Amsterdam – Paryż – Bruksela
Wokół Londynu
Śladami Harry'ego Pottera
Tajemnice maltańskich rycerzy –
Cypr – wyspa Afrodyty –

nowość!

nowość!
nowość!

Berlin i Tropikalna Wyspa
Praga i Skalne Miasto
Praga – Morawski Kras – Wiedeń
Wilno – Kowno – Troki
Marcepanowe opowieści
Jak w szwajcarskim zegarku –
Paryskie impresje
Amsterdam – Paryż – Bruksela
Wokół Londynu
Śladami Harry'ego Pottera
Tajemnice maltańskich rycerzy –
Cypr – wyspa Afrodyty –

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Warszawa dla każdego
Warszawa – Centrum Nauki
Skarby Trójmiasta
Szlakiem zamków krzyżackich
Śladami Mikołaja Kopernika
Śladami naszych przodków – polskie Pompeje i miasto królów
Szlakiem Indian i Diabła Boruty
Łodzią do Mszczonowa
Śladami renesansu
Wrocławskie krasnale
Doliną Prądnika do Krakowa
Kraków i Wieliczka
Gorączka złota
Kotlina Kłodzka

Warszawa dla każdego
Warszawa – Centrum Nauki
Skarby Trójmiasta
Szlakiem zamków krzyżackich
Śladami Mikołaja Kopernika
Śladami naszych przodków – polskie Pompeje i miasto królów
Szlakiem Indian i Diabła Boruty
Łodzią do Mszczonowa
Śladami renesansu
Wrocławskie krasnale
Doliną Prądnika do Krakowa
Kraków i Wieliczka
Gorączka złota
Kotlina Kłodzka

13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19

13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19



Przed II wojną światową ponad 30% ludności Warszawy
stanowili Żydzi. Było to drugie co do wielkości skupisko Żydów
w Europie. Działały tu setki żydowskich szkół i bibliotek,
wydawano ponad 130 gazet. W Warszawie mieszkali m.in.
pisarz-noblista Izaak Bashevis Singer, pianista i kompozytor
Władysław Szpilman czy wybitna aktorka Ida Kamińska. Żydzi
mieszkali tradycyjnie na Pradze. Drugie skupisko istniało w
okolicach Nalewek i Żelaznej, gdzie później Niemcy stworzyli
getto. W 1943 roku w getcie wybuchło powstanie, po upadku
którego nastąpiła ostateczna eksterminacja mieszkańców getta
i jego zniszczenie. Wszystko zrównano z ziemią, ocalało
zaledwie kilka budynków oraz kościół św. Augustyna. Po tak
zwanej „stronie aryjskiej” ukrywało się i doczekało wyzwolenia
około 20 tys. Żydów. Zapraszamy Państwa na wizytę
w Muzeum Historii Żydów Polskich oraz na wędrówkę szlakiem
warszawskich judaiców.

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
wstępy dla kadry, usługę lokalnego przewodnika, ubezpieczenie
NNW.

ewentualnych posiłków, biletów
komunikacji miejskiej (dla grup z Warszawy), transportu
autokarem (dla grup spoza Warszawy).

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

Warszawa jest nie tylko centrum wydarzeń gospodarczych i
politycznych, ale także kulturalnych. Jest to miasto o
niepowtarzalnej historii, którą za pomocą obrazów i dźwięków
przedstawia Muzeum Powstania Warszawskiego. Obiekt mieści
się w dawnym budynku elektrowni tramwajowej. Został otwarty
w sześćdziesiątą rocznicę wybuchu walk o Warszawę. Wizyta w
tym miejscu jest doskonałą lekcją historii, a efekty
multimedialne przenoszą nas w po-wstańczą rzeczywistość.
Zwiedzanie z przewodnikiem i projekcja filmu „Miasto ruin”.

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
wstępy dla kadry, usługę lokalnego przewodnika, ubezpieczenie
NNW.

ewentualnych posiłków, biletów
komunikacji miejskiej (dla grup z Warszawy), transportu
autokarem (dla grup spoza Warszawy) oraz dodatkowych
atrakcji realizowanych na życzenie grupy – proponujemy: lekcję
muzealną w MPW zwiedzanie Mennicy Polskiej wizytę w
Muzeum Kolejnictwa – zwiedzanie lub lekcje muzealne (m.in.:
Koleją po wiedzę, Rola kolei w Powstaniu Styczniowym,
Dlaczego kolej jest ekologiczna?, Jak kolej zdobywała świat?) –
o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

• •
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Program
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Program
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Warszawa jest największym miastem w Polsce, a
godność stolicy piastuje od ponad czterystu lat. Jest
centrum wydarzeń gospodarczych, politycznych i
kulturalnych. Symbolem miasta jest widniejąca w jego
herbie Syrenka. Jest to tętniąca życiem metropolia i
jednocześnie miasto o niepowtarzalnej historii.
Najbardziej reprezentacyjną arterią miasta jest Trakt
Królewski, którego trasa łączy dawne rezydencje
królewskie. Rozpoczyna się przy Placu Zamkowym
(Zamek Królewski) i biegnie przez Krakowskie
Przedmieście, Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży, Aleje
Ujazdowskie, Łazienki Królewskie, aż do Wilanowa (Pałac
i Park). Kształtowany przez wieki kompleks urbanistyczny
urzeka klimatem kościołów, rokokowych kamieniczek,
parków i rezydencji królewskich.

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
wstępy dla kadry, usługę lokalnego przewodnika,
ubezpieczenie NNW.

ewentualnych posiłków, biletów
komunikacji miejskiej (dla grup z Warszawy),
transportu autokarem (dla grup spoza Warszawy) oraz
dodatkowych atrakcji realizowanych na życzenie grupy
– proponujemy: wejście na taras widokowy na
dzwonnicy kościoła św. Anny wizytę w manufak-
turze cukierków – o szczegóły zapytaj naszych
konsultantów.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

•
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Wizyta w grodzie Wikingów i Słowian – w siedzibie legendarnej
drużyny, która – według skandynawskich sag – służyła
naszemu królowi Bolesławowi Chrobremu jako najemni
wojowie. Na gości czekają niezapomniane wrażenia! Wartownik
na wieży zadmie w róg, aby ogłosić przybycie gości. Spotkanie
rozpocznie się od wysłuchania sagi w świetle ogniska i lekcji
historii o wybranej wcześniej tematyce. Następnie, pokaz walki
na miecze i podział uczestników na grupy tematyczne – dawne
gry i zabawy Wikingów gwarantują świetną zabawę i uczucie
„przeniesienia w czasie”! Zajęcia obejmują m.in.: walkę na
worki z sianem, strzelanie z łuku, przeciąganie liny, przebieranie
się w stroje wojowników czy pokaz wybijania monet. Dla
wszystkich dzielnych wojów ognisko z kiełbaskami.

realizację programu, wstępy dla kadry,
ognisko z kiełbaskami, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW.

ewentualnego zakupu pamiątek w Kramie
Grodowym, biletów komunikacji miejskiej (dla grup z
Warszawy), transportu autokarem (dla grup spoza Warszawy).

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

Maria Skłodowska-Curie, urodzona w kamienicy na Nowym
Mieście przy ul. Freta, spędziła w Warszawie pierwsze 20 lat
swojego życia, a potem aż do śmierci utrzymywała kontakt z
Polską i rodzimym miastem. Również tutaj rozpoczęła swoją
edukację. Uczestniczyła w zajęciach "Latającego Uniwersytetu",
pierwsze kroki naukowe stawiała w Muzeum Przemysłu i
Rolnictwa na Krakowskim Przedmieściu (obecnie Centralna
Biblioteka Rolnicza). Zawsze była silnie związana z Warszawą i
swoją rodziną, którą pozostawiła tutaj wyjeżdżając na studia do
Paryża w wieku 24 lat. Jako pierwsza kobieta została
profesorem na Sorbonie, była współtwórczynią nauk o
promieniotwórczości, autorką pionierskich prac z fizyki i chemii
jądrowej. Odznaczona orderem Legii Honorowej, jako jedyna
kobieta dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla. Zapraszamy na
wędrówkę po Warszawie śladami Marii Skłodowskiej-Curie.

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
wstępy dla kadry, usługę lokalnego przewodnika, ubezpieczenie
NNW.

ewentualnych posiłków, biletów
komunikacji miejskiej (dla grup z Warszawy), transportu
autokarem (dla grup spoza Warszawy).

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:
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Zapraszamy do dawnej Królewskiej Fabryki Papieru.
Tradycje papiernicze tego magicznego miejsca sięgają
XVIII wieku, kiedy to w 1760 roku powstał w Jeziornie
młyn papierniczy, któremu w XIX wieku został nadany
tytuł Królewskiej Fabryki Papieru. Naszą wizytę
rozpoczniemy od zwiedzania muzeum i poznania historii
papieru, która miała swój początek w Chinach. Na
zakończenie nauczymy się czerpania papieru. Następnie
czas na aktywność na świeżym powietrzu. Przejazd do
Czerska – ruin średniowiecznego zamku książąt
mazowieckich. Piknik z prowiantem własnym grupy oraz
ognisko.

transport autokarem, realizację
programu, wstępy dla kadry, opiekę pilota, ognisko,
ubezpieczenie NNW.

prowiantu na ognisko oraz
dodatkowych atrakcji realizowanych na życzenie grupy
– proponujemy: wizytę w tężni solankowej w
Konstancinie wizytę w Ogrodzie Botanicznym PAN – o
szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

•

Trasa:
Warszawa Konstancin-Jeziorna Czersk Warszawa– – –
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35-39
+ 3 nauczycieli

30-34
+ 2 nauczycieli

Program
podstawowy 101 PLN 107 PLN 117 PLN
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Szlakiem
Marii Skłodowskiej-Curie
Szlakiem
Marii Skłodowskiej-Curie Dzieje starego papieruDzieje starego papieruNajazd WikingówNajazd Wikingów



Zapraszamy na niezwykłe spotkanie ze strusiami! Nie musicie
jechać do Afryki! Zobaczcie na własne oczy, jak wspaniale
prezentują się te największe z żyjących współcześnie ptaków.
Naszą wizytę zaczniemy od prelekcji na temat zachowań strusi i
ich hodowli w Polsce. Następnie można z bliska przyglądać się
zwierzętom, obchodząc ich wybieg i karmiąc rosnącą tu trawą.
Ciekawostką będzie poznanie skorupki strusiego jaja – jej
grubości, wydmuszek lub świeżych jaj, skóry i piór. Uczestnicy
będą mieli możliwość wspólnego przygotowania jajecznicy ze
strusiego jaja wraz z degustacją lub kiełbasek z grilla. Nie
zabraknie również aktywności na świeżym powietrzu.
Proponujemy gry zespołowe na terenie gospodarstwa, zabawę
na trampolinie oraz wizytę u innych mieszkających tu zwierząt:
kucyków, kóz, danieli, perliczek czy bażantów.

transport autokarem, realizację programu,
wstępy dla kadry, opiekę pilota, ognisko z kiełbaskami lub
lunch, ubezpieczenie NNW.

ewentualnego zakupu pamiątek,
dodatkowych atrakcji na życzenie grupy – proponujemy:
przejażdżkę quadem z dorosłym kierowcą lub na kucyku
wizytę w ogrodzie botanicznym PAN wizytę w tężni solankowej
w Konstancinie wizytę w fabryce papieru – o szczegóły zapytaj
naszych konsultantów.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

•

•

•

Całodniowa wizyta na ranczo to idealna propozycja na aktywny
dzień połączony z edukacją. Poprzez zabawę dzieci poznają
podstawy opieki nad koniem, sposoby karmienia,
funkcjonowanie stajni i podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Ponadto karmienie owieczek i sadzenie marchewek dla koni.
Wizyta w stajni, bliskie towarzystwo zwierząt i opowieści o
historii tych pięknych i inteligentnych istot dostarczą
niezapomnianych wrażeń. Uczestnicy pod okiem opiekuna koni
odwiedzą siodlarnię, a niezwykłą atrakcją będzie oprowadzanie
w siodle pod okiem doświadczonych instruktorów lub
przejażdżka wozem konnym. W trakcie pobytu czas na ognisko
z pieczeniem kiełbasek.

transport autokarem, realizację programu,
wstępy dla kadry, opiekę pilota, ognisko z kiełbaskami lub
lunch, ubezpieczenie NNW.

dodatkowych atrakcji na życzenie grupy –
proponujemy: spotkania tematyczne, m.in.: marzanna,
malowanie jajek wielkanocnych, zajęcia z witrażu, rysunku
mini reportaż fotograficzny dokumentujący pobyt dzieci na
Ranczu jako miła pamiątka ze spotkania – o szczegóły zapytaj
naszych konsultantów.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

•

Zapraszamy do sochaczewskiego Muzeum Kolei
Wąskotorowej, gdzie podczas wizyty muzealnej
będziemy mieli możliwość obejrzeć największy zbiór
zabytkowego taboru wąskotorowego w Europie oraz
wybierzemy się w podróż kolejką wąskotorową do
Puszczy Kampinoskiej. Na trasie będziemy mijali piękne
krajobrazy mazowieckiej wsi. Na miejscu spacer po
puszczy z lokalnym przewodnikiem. Następnie przejazd
kolejką do miejsca biwakowego na ognisko.

transport autokarem, realizację
programu, wstępy dla kadry, opiekę pilota, ubezpieczenie
NNW.

prowiantu na ognisko oraz
dodatkowych atrakcji na życzenie – proponujemy: lekcję
muzealną w Muzeum Kolei Wąskotorowej wizytę w
parku rozrywki Monpepelandia wizytę w Żelazowej
Woli – o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

•

•
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Trasa: Warszawa – Piaseczno – WarszawaTrasa: Warszawa – Międzyborów – Warszawa
Trasa: Warszawa – Sochaczew – Warszawa
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Dzień na ranczoDzień na ranczo Nie chowaj głowy w piasek!Nie chowaj głowy w piasek!Na szlaku
kolejki wąskotorowej
Na szlaku
kolejki wąskotorowej



Gościniec wita chlebem i solą! Tu można odetchnąć od
zgiełku wielkiego miasta i poznać życie na wsi. Po
wybiegach chodzą między innymi kozy, osły, daniele
i konie. Gospodarz ubrany w strój ludowy oprowadzi
grupę po urokliwym terenie gościńca, gdzie na dzieci
i opiekunów będzie już czekał poczęstunek ciastem
i herbatą oraz wiele atrakcji: przejażdżka zadaszonym
wozem konnym, zwiedzanie starej wiejskiej zagrody
z izbą etnograficzną, spacer przez las do młyna wodnego
i wiatraków, pokaz sztuki kowalskiej i wybijanie
pamiątkowej w kuźni czy zajęcia w piekarni
z pokazem przygotowywania chleba do wypieku. Na
zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbasek.

transport autokarem, realizację
programu, wstępy dla kadry, opiekę pilota,
ubezpieczenie NNW.

dodatkowych atrakcji na życzenie
– proponujemy wizytę w tężni solankowej w Kon-
stancinie i spacer po parku zdrojowym – o szczegóły
zapytaj naszych konsultantów.

monety

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

Majątek Żelazowa Wola należał do rodziny Skarbków.
Zamieszkiwała tu Ludwika Skarbkowa wraz z dziećmi. Tu
najprawdopodobniej poznali się rodzice Fryderyka Chopina –
Justyna z Krzyżanowskich, zarządzająca domem Skarbków, i
Mikołaj Chopin, guwerner przybyły z Francji. Po zaślubinach
państwo Chopinowie zamieszkali w lewej oficynie dworu, gdzie
1 marca 1810 r. urodził się Fryderyk Chopin. W chwili obecnej
znajduje się tu Muzeum – Dom Urodzenia Fryderyka Chopina.
Nieopodal położona jest również miejscowość Brochów z
kościołem parafialnym pod wezwaniem św. Rocha (obecnie św.
Jana Chrzciciela), w którym 2 czerwca 1806 r. odbyły się
zaślubiny Mikołaja Chopina i Tekli Justyny z Krzyżanowskich
oraz chrzest Fryderyka.

transport autokarem, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, opiekę pilota,
ubezpieczenie NNW.

ewentualnych posiłków oraz dodatkowych
atrakcji na życzenie – proponujemy: lekcje muzealne, m.in.:
Mały Chopin, Podróże Chopina po Polsce, Szlakiem Chopina
przez Europę, Kartka z kalendarza – dzień Fryderyka,
Projektowanie wystawy muzealnej – o szczegóły zapytaj
naszych konsultantów.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

Park rozrywki pełen atrakcji, gdzie uczestnicy aktywnie spędzą
czas na świeżym powietrzu. Dość siedzenia przed komputerem
– zapraszamy do zabawy! Na ponad 9 hektarach terenu czeka
moc atrakcji: zabawa w Małpim Gaju, odwiedziny w Mini Zoo,
przejażdżka wozem strażackim i samochodem terenowym z
przyczepą, place zabaw – karuzele, huśtawki, zjeżdżalnie,
mostek tybetański, sale zabaw – bilard, mega klocki, basen z
piłeczkami, zamek dmuchany i trampolina. W trakcie harców
przewidziany jest czas na ognisko.

transport autokarem, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, ognisko, opiekę
pilota, ubezpieczenie NNW.

prowiantu na ognisko oraz dodatkowych
atrakcji na życzenie grupy – proponujemy wycieczkę kolejką
wąskotorową do Puszczy Kampinoskiej – o szczegóły zapytaj
naszych konsultantów.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

Liczba
uczestników

Liczba
uczestników

40-45
+ 3 nauczycieli

40-45
+ 3 nauczycieli

35-39
+ 3 nauczycieli

35-39
+ 3 nauczycieli

30-34
+ 2 nauczycieli

30-34
+ 2 nauczycieli

Program
podstawowy

Program
podstawowy 105 PLN81 PLN 112 PLN89 PLN 119 PLN95 PLN

Trasa: Warszawa – Kawęczyn – WarszawaTrasa: Warszawa – Żelazowa Wola – Brochów – Warszawa
Trasa: Warszawa – Dziekanów Nowy – Warszawa

W
YCIECZKI 1-DNIOW

E
W

YCIECZKI 1-DNIOW
E

Liczba
uczestników

40-45
+ 3 nauczycieli

35-39
+ 3 nauczycieli

30-34
+ 2 nauczycieli

Program
podstawowy 105 PLN 109 PLN 113 PLN

5

Monpepelandia
miasteczko rozrywki

Monpepelandia
miasteczko rozrywki–

Od ziarenka do bochenkaOd ziarenka do bochenkaSzlakiem Fryderyka ChopinaSzlakiem Fryderyka Chopina

www.lingwista.com.pl



Twierdza Modlin jest jedną z największych i najlepiej
zachowanych twierdz w Polsce. Stanowi wielokrotnie
rozbudowywany zespół umocnień i zawiera w sobie
elementy fortyfikacji francuskiej, rosyjskiej i polskiej.
Zapraszamy na zwiedzanie Twierdzy Modlin z
przewodnikiem, w programie m.in.: Kasyno Oficerskie,
Brama Ostrołęcka, Brama Ks. Poniatowskiego, Panorama
okolic Modlina z Wieży Tatarskiej, Działobitnia Gen.
Dehna, podziemny schron Pułkownika Piętki zamieszkały
przez nietoperze. Dla uczestników przygotowano także
część przygodową: zawody strzeleckie oraz zabawę
tematyczną. Na zakończenie aktywnego dnia – ciepły
posiłek w postaci ogniska i wspólnego pieczenia
kiełbasek lub wojskowa grochówka.

transport autokarem, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, ciepły posiłek,
usługę lokalnego przewodnika, opiekę pilota,
ubezpieczenie NNW.

wydatków własnych uczestników.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

Skansen w Maurzycach z zabytkami architektury z terenu
dawnego Księstwa Łowickiego pozwoli uczestnikom zapoznać
się z prezentacjami z zakresu garncarstwa, hafciarstwa,
papieroplastyki. Zwiedzający mogą również spróbować swoich
sił w toczeniu naczyń na kole garncarskim czy wykonywaniu
haftów i wycinanek (na życzenie grupy możliwość poszerzenia
programu o lekcję muzealną z wybranej dziedziny). W
programie również wizyta w rezydencji pałacowej w Nieborowie
oraz dwa przeciwstawne przykłady aranżacji ogrodów: ogród
regularny (francuski) w Nieborowie oraz angielski
(sentymentalno-romantyczny) w Arkadii. Spacer i czas w
plenerze dla młodych fotografów.

transport autokarem, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę przewodnika,
opiekę pilota, ubezpieczenie NNW.

ewentualnych posiłków i wydatków
własnych uczestników.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

Wyprawa dla prawdziwych odkrywców żądnych wrażeń! Nasi
młodzi podróżnicy odnajdą prawdziwą indiańską wioskę i
poczują się, jakby przenieśli się do Ameryki. Tu dobra zabawa
łączy się z edukacją i szacunkiem do przedstawianej kultury. Na
uczestników czeka moc wrażeń i ciekawostek, m.in.: wystawa
indiańskich strojów, broni i przedmiotów codziennego użytku,
brama fortu armii amerykańskiej, indiańskie tipi, wigwam,
szałas wojenny, indiańskie totemy z północno-zachodniego
wybrzeża USA. Ponadto wiele ciekawych konkurencji
odbywających się pod okiem instruktorów: strzelanie z łuku,
rzuty włócznią, indiański tor przeszkód, rzut na rogi bizona,
rzutki z piórami, indiański połów ryb, nauka indiańskiego tańca i
pieśni, malowanie twarzy. Na zakończenie ognisko w pokojowej
atmosferze.

transport autokarem, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, opiekę
przewodników, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW.

prowiantu na ognisko, ewentualnych
zakupów w sklepiku z pamiątkami.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

Liczba
uczestników

Liczba
uczestników

40-45
+ 3 nauczycieli

40-45
+ 3 nauczycieli

35-39
+ 3 nauczycieli

35-39
+ 3 nauczycieli

30-34
+ 2 nauczycieli

30-34
+ 2 nauczycieli

Program
podstawowy

Program
podstawowy93 PLN 88 PLN99 PLN 94 PLN109 PLN 102 PLN

www.lingwista.com.pl

Trasa: Warszawa – Modlin – Warszawa Trasa:
Warszawa – Maurzyce – Nieborów – Arkadia – Warszawa Trasa: Warszawa – Borzychy – Warszawa

W
YCIECZKI 1-DNIOW

E
W

YCIECZKI 1-DNIOW
E

Dzień w TwierdzyDzień w Twierdzy Białe Twarze
na tropie Indian
Białe Twarze
na tropie Indian

40-45
+ 3 nauczycieli

35-39
+ 3 nauczycieli

30-34
+ 2 nauczycieli

133 PLN 139 PLN 147 PLN

Liczba
uczestników

Program
podstawowy

6

Z wizytą u RadziwiłłówZ wizytą u Radziwiłłów



Prawdziwa przygoda intelektualna? Tylko na Farmie Iluzji! Na
uczestników wycieczki czeka niezliczona liczba atrakcji i
ciekawostek. Zapraszamy do Latającej Chaty Tajemnic i
Muzeum Iluzji. Nie możecie przegapić również lewitujących
piłeczek czy "głowy na talerzu". Ponadto zabawa w wiklinowym
labiryncie, przejście Ścieżką Trapera i przeprawa tratwami,
plaża z wykopaliskami dinozaurów, polana piknikowa, latający
kran, niemożliwy trójkąt, magiczny domek, gigantyczne szachy
oraz wiele innych atrakcji pobudzających wyobraźnię i
ukazujących zasady podstawowych praw fizyki. Miejsce idealne
dla uczestników w każdym wieku.

transport autokarem, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, opiekę pilota,
ubezpieczenie NNW.

ewentualnych posiłków, wydatków
własnych uczestników oraz dodatkowych atrakcji na życzenie
grupy – proponujemy: ognisko z kiełbaskami lekcję
edukacyjną „iluzja na wesoło” ściankę wspinaczkową
strzelnicę mini golf – o szczegóły zapytaj naszych
konsultantów.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

•

• •

•

Kuchnia i kultura jedzenia stanowią ważny element naszego
życia, zatem warto zapoznać się z nimi bliżej. Podczas wizyty w
urokliwych wnętrzach zamkowych wyjątkowa atmosfera z
pewnością zamieni naukę w przyjemność. Uczestnicy pod
kierunkiem zamkowego Mistrza Kelnerstwa będą mieli
możliwość dowiedzieć się, jak należy zachowywać się przy
stole, spożywać posiłki i korzystać z zastawy stołowej. W
programie m.in.: historia kultury stołu, historia polskiej kuchni,
tradycje polskich świąt czy zasady zachowania się podczas
różnych przyjęć bankietowych. Urozmaiceniem będzie
zwiedzanie pięknych komnat zamkowych oraz wspólny obiad,
przy którym uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystania
świeżo nabytych umiejętności w praktyce.

transport autokarem, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę instruktora,
obiad w restauracji, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW.

dodatkowych atrakcji na życzenie grupy –
proponujemy: rejs gondolami po Narwi wizytę w muzeum
romantyzmu w Opinogórze – o szczegóły zapytaj naszych
konsultantów.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:
•

Dzień rozpoczniemy od wizyty w Ciechanowie, małym
lecz urokliwym mieście, gdzie zobaczymy Zamek Książąt
Mazowieckich – wizyta w Muzeum Szlachty
Mazowieckiej, spacer po miasteczku – Kościół farny,
Ratusz miejski. Następnie idealna propozycja dla
odkrywców spragnionych przygód rodem z Dzikiego
Zachodu. Na ulicach westernowego miasteczka
uczestnicy spotkają strzelających kowbojów oraz obejrzą
pokazy z ich codziennego życia. Ponadto moc atrakcji,
takich jak jazda ciuchcią, płukanie złota w kopalni, jazda
wozem, strzelanie z łuku, wioska indiańska – wyścig
przez indiański tor przeszkód, malowanie twarzy,
zwiedzanie mini zoo, meksykańskie koło fortuny czy plac
zabaw. Po wielu wrażeniach czas na przekąski: kiełbaska
z grilla oraz napoje.

transport autokarem, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, ognisko z
kiełbaskami, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW.

wydatków własnych uczestników.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

Liczba
uczestników

Liczba
uczestników

40-45
+ 3 nauczycieli

40-45
+ 3 nauczycieli

35-39
+ 3 nauczycieli

35-39
+ 3 nauczycieli

30-34
+ 2 nauczycieli

30-34
+ 2 nauczycieli

Program
podstawowy

Program
podstawowy87 PLN 116 PLN93 PLN 122 PLN99 PLN 130 PLN

www.lingwista.com.pl

Trasa: Warszawa – Mościska – Warszawa
Trasa: Warszawa – Pułtusk – Warszawa

Trasa:
Warszawa – Ciechanów – Sarnowa Góra – Warszawa

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

Farma IluzjiFarma Iluzji

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

Savoir vivre,
czyli piruet z nożem i widelcem
Savoir vivre,
czyli piruet z nożem i widelcem

W
YCIECZKI 1-DNIOW

E
W

YCIECZKI 1-DNIOW
E

Liczba
uczestników

40-45
+ 3 nauczycieli

35-39
+ 3 nauczycieli

Program
podstawowy 127 PLN 134 PLN

30-34
+ 2 nauczycieli

143 PLN

7

Śladami WinnetouŚladami Winnetou



Do Wieliczki zbyt daleka droga? Zapraszamy do Kłodawy!
Wciąż czynna Kopalnia Soli oferuje zwiedzanie Kłodawskiej
Podziemnej Trasy Turystycznej. Na szlaku uczestnicy usłyszą o
historii powstania złóż kłodawskich oraz zastosowania soli,
zjadą windą na poziom 600 m pod powierzchnią ziemi, obejrzą
komory solne oraz przejdą chodnikami do podziemnej kaplicy
św. Kingi – patronki górników solnych. Po podziemnym
spacerze przejazd do Uniejowa, miasta wody i rycerzy.
Spotkanie ze średniowieczem w Akademii dla Rycerzy, gdzie
można usłyszeć o średniowiecznych obyczajach, zobaczyć
charakterystyczne dla tego okresu stroje, spróbować nauki
fechtunku, rzutu włócznią i strzelania z łuku.

transport autokarem, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego
przewodnika, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW.

ewentualnych posiłków oraz dodatkowych
atrakcji na życzenie: proponujemy pobyt na basenach
termalnych w Uniejowie – o szczegóły zapytaj naszych
konsultantów.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

Łódź – miasto, które w dzisiejszych czasach jest nie tylko
uznawane za wzór secesji, ale także za polskie Hollywood oraz
zagłębie włókiennicze. Przejdziemy się ulicą Piotrkowską,
odwiedzimy pałac K. Scheiblera – Muzeum Kinematografii,
zobaczymy pałace fabrykanckie – Łódź Fabryczna, a także
przeniesiemy się w czasie do Białej Fabryki – Muzeum
Włókiennictwa oraz do Manufaktury – Muzeum Fabryki! W
czasie podróży projekcja filmu „Ziemia Obiecana” Andrzeja
Wajdy.

transport autokarem, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego
przewodnika, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW.

ewentualnych posiłków oraz dodatkowych
atrakcji na życzenie grupy – proponujemy: lekcje muzealne w
Muz. Włókiennictwa (m.in.: ABC Mody, Od włókna do tkaniny,
Polska tkanina ludowa) lub warsztaty (m.in.: tkackie, haftu,
projektowania mody) aktywne zwiedzanie Muz. Fabryki w
Manufakturze (zwiedzanie + warsztaty) lekcje warsztatowe w
Muz. Fabryki w Manufakturze, m.in.: Mały sprzedawca, „Jedzie
pociąg z bawełną…”, gra ekonomiczna „Łódzkie fortuny
fabrykantów” – o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

•

•

Zapraszamy uczestników do jednego z największych
ogrodów dendrologicznych w Polsce. Cel naszej
wycieczki położony jest w przerzedzonym lesie i ma
charakter parku leśnego. Wspólnie z przewodnikiem
uczestnicy zobaczą jedne z najbogatszych i
najciekawszych kolekcji drzew i krzewów Europy
Środkowo-Wschodniej. Całości dopełnią leśne
powierzchnie doświadczalne z obcymi gatunkami drzew
leśnych i alpinarium – ulubione miejsce wielu
zwiedzających.

transport autokarem, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, lokalnego
przewodnika, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW.

ewentualnych posiłków oraz
dodatkowych atrakcji na życzenie – proponujemy:
terenowe zajęcia edukacyjne o wybranej tematyce
prowadzone w parku krajobrazowym przez
wykwalifikowanego przewodnika wizytę w rezerwacie
pokazowym żubrów i przejście ścieżką dydaktyczną –
o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

•

Liczba
uczestników

40-45
+ 3 nauczycieli

40-45
+ 3 nauczycieli

35-39
+ 3 nauczycieli

35-39
+ 3 nauczycieli

30-34
+ 2 nauczycieli

30-34
+ 2 nauczycieli

Program
podstawowy 115 PLN99 PLN 123 PLN107 PLN 133 PLN117 PLN

www.lingwista.com.pl

Trasa: Warszawa – Kłodawa – Uniejów – Warszawa
Trasa: Warszawa – Łódź – WarszawaTrasa: Warszawa – Rogów – Warszawa

Liczba
uczestników

Program
podstawowy

W
YCIECZKI 1-DNIOW

E
W

YCIECZKI 1-DNIOW
E

40-45
+ 3 nauczycieli

35-39
+ 3 nauczycieli

30-34
+ 2 nauczycieli

77 PLN 84 PLN 93 PLN

Liczba
uczestników

Program
podstawowy

8

Łódź miasto fabryk i filmuŁódź miasto fabryk i filmu–Lekcja biologii
w krainie drzew
Lekcja biologii
w krainie drzew

Zostań RycerzemZostań Rycerzem



Lekcje historii jeszcze nigdy nie były tak ciekawe! Zapraszamy
do zamku, gdzie uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzenia
wnętrz dworskich oraz uzupełnienia swojej wiedzy o sztuce,
obyczajach staropolskich i historii regionu. Po lekcji czas na
aktywność – spacer po parku otaczającym zamek. Przejazd do
Płocka, siedziby książąt mazowieckich, dawnej stolicy Polski, a
później Mazowsza. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem, m.in.:
Stary Rynek, płocki ratusz, Zamek Książęcy, Bazylika
Katedralna. Wizyta w Muzeum Mazowieckim – wystawa "X
Wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza,
Polski, Europy", z ciekawą makietą miasta z ok. 1800 r. o
powierzchni 40 m2 i towarzyszącymi jej światłami i dźwiękiem.

transport autokarem, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego
przewodnika, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW.

ewentualnych posiłków oraz dodatkowych
atrakcji na życzenie grupy – proponujemy lekcje muzealne w
Muz. Mazowieckim (m.in.: Płockie historyczne budowle w
legendzie i na muzealnej ekspozycji regionalnej, Jak rosło
miasto..., Jak Gall Anonim kronikę pisał…) – o szczegóły
zapytaj naszych konsultantów.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

Malownicza skarpa w Płocku to nie tylko piękny taras widokowy
na rozlewającą się po horyzont szeroką wstęgę Wisły – to także
świadek kulturowego i historycznego bogactwa miasta. Na
Wzgórzu Tumskim powstała katedra i zamek. Tu miał swą
siedzibę Władysław Herman i Bolesław Krzywousty, a Płock był
wówczas stolicą Polski. To właśnie tu, w odrestaurowanej
secesyjnej kamienicy, mieści się Muzeum Mazowieckie, które
odwiedzimy – jedna z najstarszych placówek muzealnych w
Polsce. Szczególne miejsce w jej zbiorach zajmuje światowej
klasy kolekcja sztuki secesyjnej, w tym prace najwybitniejszych
twórców tego kierunku: Wyspiańskiego, Malczewskiego,
Mehoffera, Laszczki, Lalique’a czy Gallego. W programie
również zwiedzanie miasta z przewodnikiem.

transport autokarem, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego
przewodnika, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW.

ewentualnych posiłków oraz dodatkowych
atrakcji na życzenie grupy – proponujemy: lekcje muzealne w
Muz. Mazowieckim (m.in.: Jak oglądać dzieło sztuki?, Wykład o
secesji, Malarstwo okresu Młodej Polski, życie i twórczość
Stanisława Wyspiańskiego) wizytę w Muz. Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu – o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

•

Skansen etnograficzny w Sierpcu powstał w 1971 roku i
od tamtego czasu zajmuje się gromadzeniem i ochroną
zabytków kultury ludowej. Zachwyca nie tylko
przepięknymi zagrodami i wnętrzami chałup, ale również
urozmaiconym terenem. W trakcie wycieczki uczestnicy
podążą ścieżką edukacyjno-przyrodniczą w parku
dworskim, nauczą się rozróżniać drzewa rosnące w
parkach i lasach. Lekcja przybliży im wygląd kwiatów i
owoców, różnice w budowie liści drzew liściastych i
iglastych. Ścieżce towarzyszy zeszyt ćwiczeń zawierający
ilustracje, zagadki oraz zadania do wykonania w terenie.
Na zakończenie ognisko z kiełbaskami i napojami.

transport autokarem, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, ognisko z
kiełbaskami, usługę lokalnego przewodnika, opiekę
pilota, ubezpieczenie NNW.

dodatkowych atrakcji na życzenie
grupy – proponujemy: lekcje muzealne w Muz. Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu, pokazy, warsztaty – o
szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

Liczba
uczestników

Liczba
uczestników

40-45
+ 3 nauczycieli

40-45
+ 3 nauczycieli

35-39
+ 3 nauczycieli

35-39
+ 3 nauczycieli

30-34
+ 2 nauczycieli

30-34
+ 2 nauczycieli

Program
podstawowy

Program
podstawowy89 PLN 81 PLN97 PLN 89 PLN109 PLN 99 PLN

www.lingwista.com.pl

Trasa: Warszawa – Oporów – Płock – Warszawa Trasa: Warszawa – Płock – Warszawa Trasa: Warszawa – Sierpc – Warszawa

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

W
YCIECZKI 1-DNIOW

E
W

YCIECZKI 1-DNIOW
E

Liczba
uczestników

40-45
+ 3 nauczycieli

35-39
+ 3 nauczycieli

30-34
+ 2 nauczycieli

Program
podstawowy 89 PLN 95 PLN 103 PLN

9

W dawnej stolicy Polski
– z historią za pan brat
W dawnej stolicy Polski
– z historią za pan brat

Płocka secesjaPłocka secesja Na mazowieckiej wsiNa mazowieckiej wsi



W rejonie Gór Świętokrzyskich, w skałach jurajskich,
znaleziono ślady największych gadów w dziejach Ziemi –
dinozaurów. Bałtów to urokliwe miejsce w dolinie rzeki
Kamiennej, gdzie powstał Park Jurajski największą atrakcję
stanowią tutaj rozmieszczone wzdłuż ścieżki spacerowej
rekonstrukcje dinozaurów i innych wymarłych zwierząt o
naturalnych rozmiarach. Zwiedzanie obejmuje ścieżkę
edukacyjną, wejście do Muzeum Jurajskiego, przejażdżkę
amerykańskim autobusem szkolnym po dolnym i górnym
Zwierzyńcu Bałtowskim oraz wizytę w prehistorycznym
oceanarium.

transport autokarem, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, opiekę pilota,
ubezpieczenie NNW.

ewentualnych posiłków oraz dodatkowych
atrakcji na życzenie – proponujemy: wizytę w kinie wielkich
emocji 5D (projekcje: „Robin Hood”, „Tajemnicze Podziemie”,
„8 minut z historii powstania wszechświata”) wizytę w
Sabathówce przejazd Kolejką Bałtowską spływ tratwami
rzeką Kamienną – o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

–

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

•

• •

Jeśli lekcja astronomii, to tylko w rodzimym mieście
twórcy nowoczesnej astronomii! W programie m.in.:
Ratusz Staromiejski, Pomnik Mikołaja Kopernika, dom
astronoma, Krzywa Wieża, Kościół Najświętszej Marii
Panny. Następnie wyprawa do Centrum Astronomii. W
towarzystwie pracownika naukowego grupa zwiedzi
Katedrę Radioastronomii z dwoma największymi
radioteleskopami w Polsce, pozna ich historię i
zastosowanie, zobaczy konstrukcję Układu Słonecznego.
Uczestnicy poznają bezpieczne sposoby obserwacji
słońca, a jeśli pogoda dopisze, zobaczą tarczę Słońca przy
pomocy teleskopu lub przez specjalne okulary. Ostatnim
punktem wycieczki będzie kopuła, która skrywa
największy w Polsce teleskop optyczny.

transport autokarem, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę
lokalnego przewodnika, opiekę pilota, ubezpieczenie
NNW.

dodatkowych atrakcji na życzenie
grupy – proponujemy: wizytę w Muzeum Piernika
wizytę w Planetarium/Geodium/Orbitarium – o szcze-
góły zapytaj naszych konsultantów.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:
•

Liczba
uczestników

Liczba
uczestników

40-45
+ 3 nauczycieli

40-45
+ 3 nauczycieli

35-39
+ 3 nauczycieli

35-39
+ 3 nauczycieli

30-34
+ 2 nauczycieli

30-34
+ 2 nauczycieli

Program
podstawowy

Program
podstawowy 117 PLN91 PLN 123 PLN99 PLN 132 PLN109 PLN

www.lingwista.com.pl

Trasa: Warszawa – Bałtowski Park Jurajski – Warszawa
Trasa: Warszawa – Puławy – Kazimierz Dolny – WarszawaTrasa: Warszawa – Toruń – Warszawa

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

Puławy – dawna wioska rybacka, od XVII wieku była siedzibą
najpotężniejszych rodów magnackich: Lubomirskich,
Sieniawskich i Czartoryskich. Atrakcją turystyczną miasta jest
przede wszystkim zabytkowy zespół pałacowo-parkowy
usytuowany na wiślanej skarpie, który z racji ożywionego życia
artystycznego Czartoryscy szumnie zwali polskimi Atenami.
Uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzenia dawnej rezydencji
książąt. Następnie wizyta w Kazimierzu Dolnym i spacer po
rynku z zabytkowymi kamieniczkami, Góra Trzech Krzyży,
kościół farny. Wizyta w Muzeum Przyrodniczym –
rekonstrukcja życia, jakie istniało na tym terenie przed 65 mln
lat oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego i w jaki sposób w
okolicach Kazimierza powstała najbardziej zagęszczona sieć
wąwozów lessowych w Europie.

transport autokarem, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego
przewodnika, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW.

dodatkowych atrakcji na życzenie grupy –
proponujemy: rejs do zamku w Janowcu i przejazd kolejką
pokaz, jak powstają słynne Kazimierskie Koguty wizytę w
Grodzisku Żmijowiska wizytę w Domu Marii i Jerzego
Kuncewiczów tematyczne lekcje muzealne w obiektach
należących do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym
– o szczegóły zapytaj naszych konsultantów

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:
•

•
•

•

W
YCIECZKI 1-DNIOW

E
W

YCIECZKI 1-DNIOW
E

Liczba
uczestników

40-45
+ 3 nauczycieli

35-39
+ 3 nauczycieli

30-34
+ 2 nauczycieli

Program
podstawowy 114 PLN 123 PLN 137 PLN
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Polskie Ateny
i Kazimierz Dolny
Polskie Ateny
i Kazimierz Dolny

Bałtowski Park JurajskiBałtowski Park JurajskiAstronomia w ToruniuAstronomia w Toruniu



Sandomierz to nie tylko serialowe miasto Ojca Mateusza, ale
również miasto pełne przepięknych i naprawdę niezwykłych
zabytków, które chcielibyśmy pokazać naszym Młodym
Podróżnikom. Sandomierską przygodę rozpoczniemy od
zwiedzenia Rynku Starego Miasta z ratuszem, następnie
Bazyliki Katedralnej, Bramy Opatowskiej, Podziemnej Trasy
Turystycznej, Zbrojowni Rycerskiej, Muzeum Diecezjalnego –
Domu Długosza, Muzeum w Zamku, Collegium Gostomianum.
Na zakończenie wycieczki rejs statkiem po Wiśle.

transport autokarem, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego
przewodnika, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW.

ewentualnych posiłków oraz dodatkowych
atrakcji na życzenie – proponujemy wizytę w Muzeum
Archeologicznym i Rezerwacie „Krzemionki” – o szczegóły
zapytaj naszych konsultantów.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

Zamość jest przykładem "miasta idealnego", opartego na
wzorach włoskiej urbanistyki renesansowej. Zwiedzanie
rozpoczniemy od samego centrum, czyli od Rynku Wielkiego,
jednego z najwspanialszych XVI-wiecznych placów Europy,
otoczonego rzędami wspaniałych, barwnych kamieniczek. Nad
Rynkiem góruje zamojski Ratusz – wizytówka miasta. Inne
atrakcje, których nie może zabraknąć, to Katedra Zamojska
i wieża widokowa, ukazująca panoramę Starego Miasta.
Zamość zachwyca również gmachem dawnej Akademii
Zamojskiej, trzeciej w XVI-wiecznej Polsce po Krakowie
i Wilnie, wyższej uczelni, a także Pałacem Zamoyskich –
przepiękną rezydencją z XVI wieku. Zapraszamy na zwiedzanie
Pałacu Zamoyskich w Kozłówce.

transport autokarem, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego
przewodnika, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW.

ewentualnych posiłków oraz dodatkowych
atrakcji na życzenie – proponujemy wizytę w Galerii
Socrealizmu w Kozłówce – o szczegóły zapytaj naszych
konsultantów.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

Wilczy Szaniec (niem. Wolfsschanze) to główna, a
zarazem najsłynniejsza kwatera wojenna Adolfa Hitlera i
Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych oraz miejsce
nieudanego zamachu na życie Fuhrera. W czasie wojny
było to zamaskowane miasteczko, 200 budynków, m.in.
schrony, baraki, 2 lotniska, elektrownia, dworzec
kolejowy, urządzenia klimatyzacyjne, wodociągi,
ciepłownie, dwie centrale dalekopisowe. Proponujemy
wycieczkę po dawnym schronie Adolfa Hitlera, w którym
spędził on ponad 800 dni. Zobaczymy miejsca, gdzie
zapadały najważniejsze decyzje dotyczące II wojny
światowej oraz przejdziemy się po bunkrach i różnych
fortyfikacjach kompleksu Wilczy Szaniec. W programie
również wizyta w barokowym kościele w Świętej Lipce.

transport autokarem, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę
lokalnego przewodnika, opiekę pilota, ubezpieczenie
NNW.

ewentualnych posiłków.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

Liczba
uczestników

Liczba
uczestników

40-45
+ 3 nauczycieli

40-45
+ 3 nauczycieli

35-39
+ 3 nauczycieli

35-39
+ 3 nauczycieli

30-34
+ 2 nauczycieli

30-34
+ 2 nauczycieli

Program
podstawowy

Program
podstawowy129 PLN 121 PLN138 PLN 132 PLN149 PLN 147 PLN

www.lingwista.com.pl

Trasa: Warszawa – Sandomierz – Warszawa Trasa: Warszawa – Zamość – Warszawa Trasa: Warszawa – Gierłoż – Św. Lipka – Warszawa

W
YCIECZKI 1-DNIOW

E
W

YCIECZKI 1-DNIOW
E

Liczba
uczestników

40-45
+ 3 nauczycieli

35-39
+ 3 nauczycieli

30-34
+ 2 nauczycieli

Program
podstawowy 115 PLN 127 PLN 139 PLN

11

Wilczy Szaniec
i Święta Lipka
Wilczy Szaniec
i Święta Lipka

Sandomierz miasto
Ojca Mateusza
Sandomierz miasto
Ojca Mateusza

– Na przedmieściach ZamościaNa przedmieściach Zamościa



Zapraszamy na spacer do Poznania, gdzie w południe na
ratuszowej wieży będziemy podziwiać „trykające się”
mechaniczne koziołki. Zobaczymy również poznański Stary
Rynek, Ratusz – jeden z najcenniejszych zabytków renesansu,
kamienice Budników, cztery fontanny: Prozerpiny, Apollina,
Neptuna i Marsa, pomnik Bamberki, budynek Wagi Miejskiej,
Galerię Miejską „Arsenał” oraz figurę św. Jana Nepomucena.
Następnie przeniesiemy się na Ostrów Tumski, gdzie zwiedzimy
Katedrę Poznańską. Na drugą część zwiedzania zapraszamy nad
Jezioro Maltańskie, skąd Kolejka Parkowa Maltanka zabierze
nas w podróż w kierunku nowego ZOO.

transport autokarem, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego
przewodnika, ubezpieczenie NNW.

ewentualnych posiłków oraz dodatkowych
atrakcji realizowanych na życzenie grupy – proponujemy:
wizytę w zamku i arboretum w Kórniku wizytę w ZOO
zwiedzanie Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego – o szcze-
góły zapytaj naszych konsultantów.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

• •

Białowieski Park Narodowy to miejsce wymarzone dla
miłośników przyrody. Unikalna możliwość obserwacji na tym
obszarze naturalnych procesów przyrodniczych, niespotykana
już nigdzie indziej bioróżnorodność, rzadkie gatunki fauny
i flory oraz największe stado wolnościowe żubrów na świecie –
to wszystko zachęca do podróży w te rejony. Wizytę
rozpoczniemy zwiedzaniem ekspozycji w Muzeum
Przyrodniczo-Leśnym z przewodnikiem oraz wejściem na wieżę
widokową. Następnie przejście trasą dydaktyczną "Pusz-
czańskie drzewa" do Rezerwatu Pokazowego Żubrów, gdzie
będzie można zobaczyć żubry, żubronie, tarpany, jelenie, sarny,
dziki, wilki, łosie (trasa ok. 5 km).

transport autokarem, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego
przewodnika, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW.

ewentualnych posiłków oraz dodatkowych
atrakcji na życzenie – proponujemy zwiedzanie Soboru Św.
Trójcy w Hajnówce – o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

Wyruszmy w historyczną podróż! Przenieśmy się do
czasów krzyżackich i poznajmy szczegóły jednej
z najsłynniejszych bitew w historii naszego kraju.
W Muzeum Bitwy pod Grunwaldem uczestnicy zobaczą
wystawę pn. „Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w
latach 1409-1411”, wraz z krótką historią plemion
pruskich oraz ich podboju. Ponadto kolekcja średnio-
wiecznego uzbrojenia oraz pokazy multimedialne
ukazujące poszczególne fazy bitwy i opis chorągwi
grunwaldzkich wg Jana Długosza.

transport autokarem, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, lokalnego
przewodnika, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW.

ewentualnych posiłków oraz
dodatkowych atrakcji na życzenie – proponujemy:
organizację ogniska dla grupy projekcję wybranego
filmu związanego z bitwą pod Grunwaldem zwiedzanie
tematyczne (m.in.: Grunwald w propagandzie
niemieckiej, Narzędzia tortur. Ciemna strona
średniowiecza?, Bitwa pod Grunwaldem wg Jana
Matejki) – o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

•

•

Liczba
uczestników

Liczba
uczestników

40-45
+ 3 nauczycieli

40-45
+ 3 nauczycieli

35-39
+ 3 nauczycieli

35-39
+ 3 nauczycieli

30-34
+ 2 nauczycieli

30-34
+ 2 nauczycieli

Program
podstawowy

Program
podstawowy 124 PLN120 PLN 137 PLN131 PLN 148 PLN143 PLN

www.lingwista.com.pl

Trasa: Warszawa – Poznań – Warszawa
Trasa: Warszawa – Białowieża – WarszawaTrasa: Warszawa – Grunwald – Warszawa

W
YCIECZKI 1-DNIOW

E
W

YCIECZKI 1-DNIOW
E

Liczba
uczestników

40-45
+ 3 nauczycieli

35-39
+ 3 nauczycieli

30-34
+ 2 nauczycieli

Program
podstawowy 98 PLN 107 PLN 117 PLN

12

Białowieża
z wizytą u żubra

Białowieża
z wizytą u żubra–

Poznańskie koziołkiPoznańskie koziołkiNa polach GrunwalduNa polach Grunwaldu



Dzień 1

Dzień 2

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:
• •

•

Zwiedzanie szlakiem Traktu Królewskiego – najbardziej reprezentacyjnej arterii miasta. Trasa
rozpoczyna się na Starówce Warszawskiej (Plac Zamkowy, Zamek Królewski), następnie biegnie
przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Aleje Ujazdowskie, Zespół Pałacowo-Ogrodowy
Łazienki Królewskie oraz Wilanów – spacery po parkach.

Na uczestników czeka Centrum Nauki Kopernik, gdzie będą mogli przeprowadzać eksperymenty,
dzięki którym zjawiska zachodzące w przyrodzie staną się dla nich zrozumiałe. Na zwiedzających
czekają setki interaktywnych i multimedialnych urządzeń. Kolejną atrakcją będzie wizyta w
Muzeum Powstania Warszawskiego – doskonała lekcja historii, podczas której zastosowanie
efektów multimedialnych pozwoli przenieść się w powstańczą rzeczywistość.

transport autokarem, 1 nocleg, 1 śniadanie, 1 obiadokolację, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego przewodnika, opiekę pilota,
ubezpieczenie NNW.

dodatkowych atrakcji na życzenie grupy – proponujemy: wejście na taras
widokowy na dzwonnicy kościoła św. Anny wizytę w manufakturze cukierków zwiedzanie
Pałacu w Łazienkach Królewskich zwiedzanie Pałacu w Wilanowie – o szczegóły zapytaj naszych
konsultantów.

Dzień 1

Dzień 2

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:
•

Dzień z Marią Skłodowską-Curie. Na trasie zwiedzania m.in.: Instytut Radowy, gdzie znajduje
się pomnik Uczonej oraz drzewo posadzone w 75. rocznicę otwarcia Instytutu, Stare Powązki,
gdzie spoczywają rodzice i rodzeństwo Marii Skłodowskiej, Centralna Biblioteka Rolnicza,
dawniej Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, gdzie obecnie znajduje się pamiątkowa tablica, Stare
Miasto – spacer od pl. Zamkowego ul. Świętojańską (Katedra św. Jana) w stronę Rynku
Starego Miasta. Na zakończenie Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, zwiedzanie połączone z
projekcją 45-minutowego filmu.

Wizyta w Łazienkach Królewskich – spacer po parku: pomnik Fryderyka Chopina, Pałac
Belwederski, Stara Pomarańczarnia, Amfiteatr, Pałac na Wyspie. Skarpa nad Wisłą, odcinek
przy ul. Kościelnej, w pobliżu Kościoła Nawiedzenia NMP, bliskie sercu Marii Skłodowskiej-
Curie miejsce sentymentalnych spacerów. Wizyta w Centrum Nauki Kopernik.

transport autokarem, 1 nocleg, 1 śniadanie, 1 obiadokolację, bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego przewodnika, opiekę pilota,
ubezpieczenie NNW.

dodatkowych atrakcji na życzenie grupy – proponujemy: seans 2D lub
3D w Planetarium Niebo Kopernika zajęcia w laboratorium biologicznym, chemicznym,
fizycznym lub w pracowni robotycznej – o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy

2 dni 229 PLN 315 PLN 331 PLN

www.lingwista.com.pl

Trasa:
Trakt Królewski – Centrum Nauki Kopernik – Muzeum Powstania Warszawskiego
Trasa:
Trakt Królewski – Centrum Nauki Kopernik – Muzeum Powstania Warszawskiego

Trasa:
Powązki – Stare Miasto – Park Łazienkowski – Centrum Nauki Kopernik
Trasa:
Powązki – Stare Miasto – Park Łazienkowski – Centrum Nauki Kopernik

Warszawa dla każdegoWarszawa dla każdego

W
YCIECZKI 2-3-DNIOW

E
W

YCIECZKI 2-3-DNIOW
E
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Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy

2 dni 271 PLN 285 PLN 299 PLN

Warszawa – Centrum NaukiWarszawa – Centrum Nauki



Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:
•

• •

Wizyta w Toruniu – spotkanie z jego atrakcjami: Zamek Krzyżacki – zwiedzanie z przewodnikiem,
wystawa w Muzeum Mikołaja Kopernika, seans w Planetarium, Krzywa Wieża, Ratusz, pomnik
Mikołaja Kopernika. Przejazd do Zamku Krzyżackiego z XIV w. w Golubiu Dobrzyniu, zwiedzanie
muzeum prezentującego zbiory militariów z czasów bitwy pod Grunwaldem.

Przejazd do Opactwa Cystersów w Pelplinie – wizyta w katedrze, następnie przejazd do najbardziej
tajemniczego Zamku Krzyżackich Komturów w Gniewie – zwiedzanie zamku, m.in.: wystawa
militariów, izba tortur, zbrojownia, wystawa rzemiosł i wystawa grunwaldzka.

Zwiedzanie z przewodnikiem światowej sławy Zamku Krzyżackiego w Malborku, wpisanego na listę
UNESCO.

transport autokarem, 1(2) noclegi, 1(2) śniadania, 1(2) obiadokolacje, bilety
wstępu do zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego przewodnika, opiekę pilota,
ubezpieczenie NNW.

dodatkowych atrakcji na życzenie grupy – proponujemy: lekcję zamkową, pokaz
bicia monet lub zwiedzanie z pochodniami na zamku w Toruniu lekcję żywej historii na zamku w
Gniewie ognisko na podzamczu w Gniewie lekcję muzealną na zamku w Malborku – o szczegóły
zapytaj naszych konsultantów.

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

• •

Przyjazd do Trójmiasta. Zwiedzanie Gdańska – światowej stolicy bursztynu i miejsca
narodzin Solidarności. W programie m.in.: Droga Królewska, Dom Uphagena, Ratusz
Główny, Długi Targ – Fontanna Neptuna, Dwór Artusa, Długie Pobrzeże z Żurawiem, ul.
Mariacka z Kościołem Mariackim – wejście na wieżę.

Spacer po półwyspie Westerplatte – Pomnik Obrońców Wybrzeża. Sopot – spacer po Molo,
Gdynia – zwiedzanie Akwarium Gdyńskiego, ORP Błyskawica, Dar Pomorza.

Wizyta w Fokarium na Helu w godzinach karmienia fok. Spacer po parku oliwskim – wizyta w
katedrze, gdzie znajdują się słynne na cały świat organy.

transport autokarem, 1(2) noclegi, 1(2) śniadania, 1(2) obiadokolacje,
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego przewodnika,
opiekę pilota, ubezpieczenie NNW.

dodatkowych atrakcji na życzenie grupy – proponujemy: wizytę
edukacyjną w Akwarium Gdyńskim – rodzaj zajęć i tematyka do wyboru: prezentacje
multimedialne, zajęcia laboratoryjne, zajęcia terenowe, zajęcia pokazowe, filmy
edukacyjne koncert organowy w katedrze w Oliwie wizyta w Fokarium w godzinach
karmienia fok – o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy

2 dni
3 dni

315 PLN
447 PLN

336 PLN
473 PLN

359 PLN
499 PLN

www.lingwista.com.pl

Trasa:
Warszawa – Toruń – Golub Dobrzyń – Pelplin – Gniew – Malbork – Warszawa
Trasa:
Warszawa – Toruń – Golub Dobrzyń – Pelplin – Gniew – Malbork – Warszawa

Trasa:
Warszawa – Gdańsk – Sopot – Gdynia – Warszawa
Trasa:
Warszawa – Gdańsk – Sopot – Gdynia – Warszawa

Szlakiem zamków krzyżackichSzlakiem zamków krzyżackich

W
YCIECZKI 2-3-DNIOW

E
W

YCIECZKI 2-3-DNIOW
E

Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy

2 dni
3 dni

279 PLN
469 PLN

297 PLN
498 PLN

319 PLN
531 PLN

14

Skarby TrójmiastaSkarby Trójmiasta



Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:
•

•

Celem podróży będzie Olsztyn – stolica Warmii i Mazur, gdzie swego czasu administratorem był
Mikołaj Kopernik. Odwiedzimy Zamek Kapituły Warmińskiej z Muzeum Warmii i Mazur – tu
znajdziemy pamiątkę po słynnym astronomie: tablicę astronomiczną. Wizyta w Planetarium –
seans filmowy pod kopułą. Przejazd do Lidzbarka Warmińskiego, gdzie Mikołaj Kopernik
wielokrotnie gościł z racji sprawowanych urzędów.

Przejazd do Fromborka: Pałac Biskupi z Muzeum Mikołaja Kopernika, dawna dzwonnica, gdzie
prowadził obserwacje i pisał swoje największe dzieła oraz katedra, w której został pochowany.
Następnie przejazd do Torunia – wizyta w Muzeum i Domu Kopernika, spacer po Starym Mieście
m.in.: Krzywa Wieża, Ratusz, Pomnik Kopernika.

Czas na aktywność w terenie! Zabawa w parku linowym, gdzie odwiedzający nie tylko się bawią, ale
także przełamują własne słabości, np. lęk wysokości. Dobra zabawa gwarantowana!

transport autokarem, 1(2) noclegi, 1(2) śniadania, 1(2) obiadokolacje, bilety
wstępu do zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego przewodnika, opiekę pilota,
ubezpieczenie NNW.

dodatkowych atrakcji na życzenie grupy – proponujemy: projekcję
dydaktyczną, film FullDome lub pokaz fizyczno-astronomiczny w Planetarium Olsztyńskim
zwiedzanie wystaw astronomicznych lub pokaz fizyczno-astronomiczny w Obserwatorium
Olsztyńskim zwiedzanie Muzeum Przyrody i przejażdżka trasą turystyczną Ekobusem – o
szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

• •

Przejazd do Gniezna – zwiedzanie miasta: katedra z relikwiami Świętego Wojciecha, Drzwi
Gnieźnieńskie, Plac św. Wojciecha, rezydencja Sufraganów, muzeum Archidiecezji
Gnieźnieńskiej, pomnik Jana Pawła II. Czas wolny na zakup pamiątek i zrobienie zdjęć.

Zwiedzanie osady w Biskupinie z przewodnikiem – rekonstrukcja obozowiska łowców z epoki
kamienia, wystawa „Epoka pierwszych rolników”, „Źródełko”, osiedle obronne ludności
kultury łużyckiej, zwane polskimi Pompejami, wioska wczesnopiastowska, pawilon muzealny.
Przejazd kolejką wąskotorową wśród pięknych krajobrazów do Wenecji. Wizyta w Muzeum
Kolejki Wąskotorowej.

Przejazd do Łęczycy – wizyta w Zamku-Muzeum, gdzie uczestnicy w towarzystwie
przewodnika odwiedzą dział artystyczny, archeologiczny, etnograficzny i historyczny.

transport autokarem, 1(2) noclegi, 1(2) śniadania, 1(2) obiadokolacje,
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego przewodnika,
opiekę pilota, ubezpieczenie NNW.

dodatkowych atrakcji na życzenie grupy – proponujemy: lekcje
muzealne w Biskupinie (m.in.: Jak zbudowano Biskupin?, Lepienie naczyń z gliny, Życie
codzienne mieszkańców) rejs statkiem po jeziorze Biskupińskim zabawy średniowieczne
lub lekcje muzealne w zamku w Łęczycy – o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

www.lingwista.com.pl

Trasa:
Warszawa – Olsztyn – Lidzbark Warmiński – Frombork – Toruń – Warszawa
Trasa:
Warszawa – Olsztyn – Lidzbark Warmiński – Frombork – Toruń – Warszawa

Trasa:
Warszawa – Gniezno – Biskupin – Wenecja – Łęczyca – Warszawa
Trasa:
Warszawa – Gniezno – Biskupin – Wenecja – Łęczyca – Warszawa

Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy

2 dni
3 dni

312 PLN
447 PLN

334 PLN
474 PLN

359 PLN
503 PLN

W
YCIECZKI 2-3-DNIOW

E
W

YCIECZKI 2-3-DNIOW
E
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Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy

2 dni
3 dni

279 PLN
418 PLN

293 PLN
437 PLN

312 PLN
462 PLN

Śladami Mikołaja KopernikaŚladami Mikołaja Kopernika Śladami naszych przodków
- polskie Pompeje i miasto królów
Śladami naszych przodków
- polskie Pompeje i miasto królów



Dzień 1

Dzień 2

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

•

•

Zapraszamy do Łodzi – miasta, które w dzisiejszych czasach jest nie tylko uznawane za wzór secesji,
ale także za polskie Hollywood oraz zagłębie włókiennicze. Przejdziemy się ulicą Piotrkowską,
odwiedzimy pałac K. Scheiblera – Muzeum Kinematografii, zobaczymy pałace fabrykanckie – Łódź
Fabryczna, a także przeniesiemy się w czasie do Białej Fabryki – Muzeum Włókiennictwa oraz
Manufaktury! W czasie podróży projekcja filmu „Ziemia Obiecana” Andrzeja Wajdy.

Całodzienny pobyt w Termach w Mszczonowie – idealne miejsce na aktywne spędzenie czasu. Liczne
atrakcje zapewniają rozrywkę połączoną z aktywnym wypoczynkiem. Do dyspozycji odwiedzających
nowoczesny kompleks: źródła termalne – dwie niecki basenowe, basen rekreacyjny z masażami
ściennymi i gejzerami powietrznymi, sztuczna rzeka, ławeczki i leżanki napowietrzające, zespół
zjeżdżalni, basen sportowy oraz boisko do piłki nożnej.

transport autokarem, 1 nocleg, 1 śniadanie, 1 obiadokolację, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego przewodnika, opiekę pilota,
ubezpieczenie NNW.

ewentualnych posiłków podczas pobytu w Termach oraz dodatkowych atrakcji
na życzenie grupy – proponujemy: lekcje muzealne w Muzeum Włókiennictwa (m.in.: ABC Mody, Od
włókna do tkaniny) lub warsztaty (m.in.: tkackie, haftu, projektowania mody) aktywne zwiedzanie
Muzeum Fabryki w Manufakturze (zwiedzanie + warsztaty) lekcje warsztatowe w Muzeum Fabryki
w Manufakturze, m.in.: gra ekonomiczna „Łódzkie fortuny fabrykantów” – o szczegóły zapytaj
naszych konsultantów.

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

•

•

Łódź – zwiedzanie miasta z przewodnikiem, m.in.: ulica Piotrkowska, Ratusz, pałac K.
Scheiblera – Muzeum Kinematografii, pałace fabrykanckie – Łódź Fabryczna, Biała Fabryka
– Muzeum Włókiennictwa oraz Manufaktura – Muzeum Fabryki. Czas na zakup pamiątek.

Wizyta w wiosce Indian Ameryki Północnej. Zwiedzanie wioski i muzeum z przewodnikiem,
m.in.: wysłuchanie legendy, indiański tor przeszkód, strzelanie z łuku, rzut włócznią i
rzutkami do celu. Ognisko z tańcami i pieśniami. Przejazd do Łęczycy – starówka, ratusz,
pomnik Bohaterów Bitwy nad Bzurą, dawny Kościół i klasztor Dominikanów. Zwiedzanie
zamku, siedziby „bohatera” legend – Diabła Boruty.

Przejazd do Tumu, zwiedzanie kolegiaty. Romańska świątynia z XI w. słynie m.in. z
przepięknego portalu o bogatej symbolice. Najmłodszych zainteresuje ślad diabelskich
pazurów odciśnięty na południowej wieży obiektu.

transport autokarem, 1(2) noclegi, 1(2) śniadania, 1(2) obiadokolacje,
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego przewodnika,
opiekę pilota, ubezpieczenie NNW.

prowiantu na ognisko oraz dodatkowych atrakcji na życzenie grupy –
proponujemy: lekcje muzealne w Muz. Włókiennictwa (m.in.: ABC Mody, Od włókna do
tkaniny) lub warsztaty (m.in.: tkackie, haftu, projektowania mody) aktywne zwiedzanie
Muz. Fabryki w Manufakturze (zwiedzanie + warsztaty, m.in.: Mały sprzedawca, „Jedzie
pociąg z bawełną…”) zabawy średniowieczne lub lekcje muzealne w zamku w Łęczycy –
o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy 2 dni 305 PLN 320 PLN 337 PLN

www.lingwista.com.pl

Trasa:
Warszawa – Łódź – Mszczonów – Warszawa
Trasa:
Warszawa – Łódź – Mszczonów – Warszawa

Trasa:
Warszawa – Łódź – Łęczyca – Tum – Warszawa
Trasa:
Warszawa – Łódź – Łęczyca – Tum – Warszawa

W
YCIECZKI 2-3-DNIOW

E
W

YCIECZKI 2-3-DNIOW
E

Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy

2 dni
3 dni

285 PLN
399 PLN

297 PLN
439 PLN

312 PLN
463 PLN

16

Łodzią do MszczonowaŁodzią do MszczonowaSzlakiem Indian i Diabła BorutySzlakiem Indian i Diabła Boruty



Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:
• • •

•

• •

Przyjazd do Puław – dawnej siedziby Czartoryskich: zespół pałacowo-parkowy ze Świątynią
Sybilli, spacer po terenie parku krajobrazowego. Przyjazd do Czarnolasu i zwiedzanie Muzeum
Jana Kochanowskiego.

Przejazd do Kazimierza Dolnego na zwiedzanie miasta i okolic z przewodnikiem, m.in.: starówka,
Kościół farny, ruiny zamku obronnego, baszta, wejście na Górę Trzech Krzyży, skąd rozciąga się
piękna panorama na miasto. Spacer słynnymi wąwozami lessowymi. Wizyta w Muzeum
Przyrodniczym.

Wizyta w Nałęczowie, spacer po mieście: pałac Małachowskich, Park Zdrojowy i pijalnia wód,
Muzeum Stefana Żeromskiego.

transport autokarem, 1(2) noclegi, 1(2) śniadania, 1(2) obiadokolacje, bilety
wstępu do zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego przewodnika, opiekę pilota,
ubezpieczenie NNW.

dodatkowych atrakcji na życzenie grupy – proponujemy: ognisko lub grill w
Czarnolesie rejs do zamku w Janowcu i przejazd kolejką wizytę w Grodzisku Żmijowiska wizytę
w Domu Marii i Jerzego Kuncewiczów lekcje muzealne w obiektach należących do Muzeum
Nadwiślańskiego lekcję muzealną lub spacer literacki śladami Stefana Żeromskiego zwiedzanie
Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie – o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

Dzień 1

Dzień 2

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:
• • •

Zwiedzanie centrum Wrocławia – Most Grunwaldzki, Stare Miasto: ratusz, rynek – jeden z
największych w Europie, renesansowe i klasycystyczne kamienice, Plac Solny, wrocławskie
krasnale, o których pochodzeniu krąży wiele teorii, Uniwersytet z Aulą Leopoldyna.

Ciąg dalszy zwiedzania miasta: Panorama Racławicka, Ostrów Tumski – Katedra św. Jana
Chrzciciela, Pałac Biskupi, Most Tumski, Kościół św. Idziego – romańsko-gotycki kościół
z XIII w. Hala Stulecia (wpisana na listę UNESCO) z Centrum Poznawczym, przedstawiającym
zwiedzającym historię obiektu, genezę jego powstania i przemian na przestrzeni lat. Park
Szczytnicki z drewnianym kościółkiem św. Nepomucena, Ogród Japoński.

transport autokarem, 1 nocleg, 1 śniadanie, 1 obiadokolację, bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego przewodnika, opiekę pilota,
ubezpieczenie NNW.

dodatkowych atrakcji na życzenie grupy – proponujemy: wizytę w
Muzeum Narodowym wizytę w Muzeum Etnograficznym wizytę we wrocławskim ZOO
rejs statkiem po Odrze – o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

www.lingwista.com.pl

Trasa:
Warszawa – Puławy – Czarnolas – Kazimierz Dolny – Nałęczów – Warszawa
Trasa:
Warszawa – Puławy – Czarnolas – Kazimierz Dolny – Nałęczów – Warszawa

Trasa:
Warszawa – Wrocław – Warszawa
Trasa:
Warszawa – Wrocław – Warszawa

Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy

2 dni
3 dni

257 PLN
402 PLN

271 PLN
421 PLN

287 PLN
445 PLN

Śladami renesansuŚladami renesansu

W
YCIECZKI 2-3-DNIOW

E
W

YCIECZKI 2-3-DNIOW
E

Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli

Program
podstawowy 2 dni 317 PLN 337 PLN

17

30-34 + 2 nauczycieli

362 PLN

Wrocławskie krasnaleWrocławskie krasnale



Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:
•

•

•

Przyjazd do Krakowa na zwiedzanie miasta z przewodnikiem. W programie najpiękniejsze miejsca i
atrakcje na szlaku Drogi Królewskiej, m.in.: kościół św. Floriana, Rynek Główny z Kościołem
Mariackim – ołtarz Wita Stwosza, Sukiennice, Katedra na Wawelu z Dzwonem Zygmunta i Grobami
Królewskimi, Smocza Jama, Collegium Maius.

Przejazd do Wieliczki na zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Soli, która stanowi jedyny obiekt górniczy
na świecie, czynny bez przerwy od średniowiecza do chwili obecnej. Przejście trasą turystyczną
obejmuje 800 schodów do pokonania i zejście na głębokość 135 metrów pod ziemię. Na szlaku
podziemne jeziora, majestatyczne konstrukcje ciesielskie, ponad 20 komór, w tym Kaplica św. Kingi,
i unikalne solne rzeźby.

Wizyta w Parku Miniatur, gdzie uczestnicy odbędą międzykontynentalną podróż przez Australię,
Grecję, Włochy, Polskę, Chiny, Francję i Meksyk dzięki miniaturowym budowlom
charakterystycznym dla każdego z tych państw.

transport autokarem, 1(2) noclegi, 1(2) śniadania, 1(2) obiadokolacje, bilety
wstępu do zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego przewodnika, opiekę pilota,
ubezpieczenie NNW.

ewentualnego obiadu w kopalni oraz dodatkowych atrakcji na życzenie grupy –
proponujemy: zwiedzanie Rynku Podziemnego w Krakowie i/lub lekcję muzealną wizytę w Teatrze
Groteska (do wyboru: spektakl, wystawa „Sekrety Sceny” lub warsztaty teatralne) zwiedzanie Trasy
Górniczej w Wieliczce (dzieci powyżej 10 lat) nocleg w Wieliczce 125 m. pod ziemią – o szczegóły
zapytaj naszych konsultantów.

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:
• •

•

•

Wyprawa do Ojcowskiego Parku Narodowego, w którym znajdziemy Maczugę Herkulesa,
przechodząc przez Jaskinię Łokietka i Bramę Krakowską. Ujrzymy dwa ze słynnych Orlich
Gniazd: ruiny zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie oraz zamek na Pieskowej Skale.
Przejedziemy w kierunku polskiej Sahary – Pustyni Błędowskiej – punkt widokowy i spacer
po piaskach pustyni.

Zwiedzanie Krakowa, m.in.: spacer Drogą Królewską od kościoła św. Floriana przez Plac
Matejki, średniowieczne mury miejskie z Barbakanem i Bramą Floriańską, Rynek Główny.
Zwiedzanie Kościoła Mariackiego i Sukiennic. Następnie przejście na Wzgórze Wawelskie,
gdzie zwiedzimy Katedrę Krakowską z Dzwonem Zygmunta i Grobami Królewskimi.

Dzień na szlaku Orlich Gniazd. Uczestnicy podczas „spaceru przez epoki” odwiedzą Gród na
Górze Birów, wewnątrz którego znajduje się replika średniowiecznego grodziska
warownego, ruiny zamku Ogrodzieniec oraz bunkry poniemieckie z 1944 roku.

transport autokarem, 1(2) noclegi, 1(2) śniadania, 1(2) obiadokolacje,
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego przewodnika,
opiekę pilota, ubezpieczenie NNW.

dodatkowych atrakcji na życzenie grupy – proponujemy: zwiedzanie
Rynku Podziemnego w Krakowie lekcję muzealną w Podziemiach Rynku wizytę w
Teatrze Groteska – do wyboru: spektakl, zwiedzanie wystawy „Sekrety Sceny” lub
warsztaty teatralne wycieczki tematyczne w Ogrodzieńcu i Grodzie na Górze Birów
(m.in.: Historia w ziemi ukryta, Śladami I i II Wojny Światowej) ognisko z kiełbaskami w
Ogrodzieńcu – o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy

2 dni
3 dni

329 PLN
497 PLN

347 PLN
523 PLN

357 PLN
551 PLN

www.lingwista.com.pl

Trasa:
Warszawa – Kraków – Wieliczka – Inwałd – Warszawa
Trasa:
Warszawa – Kraków – Wieliczka – Inwałd – Warszawa

Trasa:
Warszawa – Ojców – Pieskowa Skała – Kraków – Ogrodzieniec – Warszawa
Trasa:
Warszawa – Ojców – Pieskowa Skała – Kraków – Ogrodzieniec – Warszawa

Kraków i WieliczkaKraków i Wieliczka

W
YCIECZKI 2-3-DNIOW

E
W

YCIECZKI 2-3-DNIOW
E

40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

283 PLN
440 PLN

299 PLN
467 PLN

321 PLN
498 PLN

Liczba
uczestników

Program
podstawowy

2 dni
3 dni

18

Doliną Prądnika do KrakowaDoliną Prądnika do Krakowa



Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:
•

•

Przejazd do Oleśnicy na zwiedzanie miasta, m.in.: rynek wraz z jego ozdobnymi kamieniczkami i
ratuszem, Zamek Książąt Śląskich z dziedzińcem ozdobionym krużgankami i płaskorzeźbami,
wiele pięknych świątyń, m.in. Bazylika Mniejsza oraz słynna Brama Wrocławska.

Przejazd do Złotego Stoku – zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej kopalni złota, m.in.: Sztolnia
Gertruda, spotkanie z Gnomem w tajemniczym Chodniku Śmierci, Sztolnia Czarna z jedynym w
Polsce podziemnym wodospadem, podziemny spływ łodzią na odcinku 200 m, płukanie złota,
pokaz i wybijanie pamiątkowych monet, wystawa minerałów. Czas na gry i zabawy na świeżym
powietrzu.

Przejazd w kierunku Warszawy. Na trasie wizyta w Brzegu – zwiedzanie Muzeum Piastów Śląskich
w renesansowym zamku.

transport autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego przewodnika, opiekę pilota,
ubezpieczenie NNW.

prowiantu na ognisko oraz dodatkowych atrakcji na życzenie grupy –
proponujemy: odlewanie pamiątkowych sztabek w kopalni złota zwiedzanie Muzeum
Gazownictwa w Paczkowie zwiedzanie Wrocławia – o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:
•

•

Przejazd do Dusznik Zdroju – zwiedzanie Muzeum Papiernictwa, spacer po uzdrowisku, z
którym związana jest postać słynnego polskiego kompozytora i pianisty – Fryderyka Chopina.

Wejście z przewodnikiem na Szczeliniec Wielki, najwyższy szczyt Parku Narodowego Gór
Stołowych, labirynt skalny Błędne Skały. Kudowa-Zdrój – spacer po uzdrowisku, Kaplica
Czaszek w Czermnej.

Przejazd do Barda, którego historia sięga roku 1006. Góra Bardzka oraz wizyta w sanktuarium,
gdzie znajduje się wielowiekowa Figura Matki Bożej, najstarszy drewniany zabytek rzeźby
romańskiej na Dolnym Śląsku.

transport autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego przewodnika, opiekę pilota,
ubezpieczenie NNW.

prowiantu na ognisko oraz dodatkowych atrakcji na życzenie grupy –
proponujemy: wizytę Muzeum Kopalnia Złota zwiedzanie Muzeum Gazownictwa w
Paczkowie zwiedzanie Wrocławia – o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

www.lingwista.com.pl

Trasa:
Warszawa – Oleśnica – Złoty Stok – Brzeg – Warszawa
Trasa:
Warszawa – Oleśnica – Złoty Stok – Brzeg – Warszawa

Trasa:
Warszawa – Duszniki Zdrój – Kudowa Zdrój – Bardo – Warszawa
Trasa:
Warszawa – Duszniki Zdrój – Kudowa Zdrój – Bardo – Warszawa

Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy 3 dni 435 PLN 460 PLN 489 PLN

W
YCIECZKI 2-3-DNIOW

E
W

YCIECZKI 2-3-DNIOW
E

19

Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy 3 dni 442 PLN 472 PLN 504 PLN

Gorączka złotaGorączka złota Kotlina KłodzkaKotlina Kłodzka



Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

Dzień 5

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:
•

Zwiedzanie skansenu etnograficznego, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, który zachwyca
przepięknymi zagrodami i wnętrzami chałup.

Wizyta w skansenie kaszubskim we Wdzydzach Kiszewskich, spacer Wdzydzką Ścieżką
Przyrodniczą z leśniczym oraz obserwacja żerowiska bobrów. Kościerzyna z Muzeum Kolejnictwa
w starej parowozowni. Gotycki zamek krzyżacki w Bytowie, podobno nawiedzany przez duchy,
obecnie Muzeum Zachodnio-Kaszubskie.

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Węsiory – kamienne kręgi : miejsce kultowe Gotów z I
w. n.e. Wizyta w Szymbarku, m.in.: Najdłuższa Deska Świata, Dom do Góry Nogami, przejażdżka
wozem. Wejście na Wieżycę (329 m n.p.m) oraz na wieżę widokową.

Przejazd do Kartuz – Muzeum Kaszubskie, Kolegiata p.w. Wniebowzięcia N.M.P z dachem w kształcie
wieka trumny. Wizyta w Muzeum Ceramiki Kaszubskiej Neclów w Chmielnie. Grota Mechowska –
niewielka jaskinia, aczkolwiek niezwykła osobliwość przyrodnicza. Zabawy rekreacyjne i gry zespołowe.

Przejazd do Torunia – wycieczka po najważniejszych zabytkach Starego Miasta, m.in. Kościół
Mariacki, Rynek Staromiejski z Dworem Artusa i pomnikiem Kopernika oraz Dom Kopernika.

transport autokarem, 3(4) noclegi w Polsce, 3(4) śniadania, 3(4) obiadokolacje,
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego przewodnika, opiekę
pilota, ubezpieczenie NNW.

dodatkowych atrakcji na życzenie grupy – proponujemy: lekcje muzealne w
skansenie lub muzeum kaszubskim warsztaty lepienia garnków – o szczegóły zapytaj naszych
konsultantów.

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

Dzień 5

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

Przejazd do Malborka – zwiedzanie zamku krzyżackiego, wpisanego na listę UNESCO.

Całodniowa wycieczka do Trójmiasta. Gdańsk – zwiedzanie miasta, m.in.: Długi Targ,
Katownie, Dwór Artusa, Stary Żuraw, Kościół Mariacki. Gdynia – spacer po porcie, zwiedzanie
Okrętu „Błyskawica” i Jachtu „Dar Pomorza”. Sopot – spacer po molo.

Słowiński Park Narodowy z jednym z największych w Europie zespołów wędrujących wydm,
zwanych Polską Saharą – wycieczka z przewodnikiem. Muzeum Przyrodnicze SPN w
Smołdzinie. Wizyta w Skansenie – Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach nad jeziorem Łebsko,
prezentującym przeszłość i kulturę Słowińców.

Ustka – malowniczy port rybacki otoczony falochronami, latarnia morska z widokiem na
okoliczne krajobrazy, promenada nadmorska z wieżą widokową. Przejazd do Łeby – spacer
uliczkami miasta, zwiedzanie portu, wizyta w Jura Parku.

Na trasie powrotnej zwiedzanie Słupska, zwanego „Bursztynowym Sercem Europy”, lub
Torunia – spacer śladami najważniejszych zabytków.

transport autokarem, 3(4) noclegi w Polsce, 3(4) śniadania, 3(4)
obiadokolacje, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego
przewodnika, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW.

dodatkowych atrakcji na życzenie grupy – proponujemy rejs po Bałtyku
lub jeziorze Łebsko – o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy

www.lingwista.com.pl

4 dni
5 dni

597 PLN
738 PLN

635 PLN
779 PLN

669 PLN
819 PLN

ZIELO
N

E
SZKOŁY

ZIELO
N

E
SZKOŁY

Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy

20

4 dni
5 dni

599 PLN
718 PLN

640 PLN
759 PLN

682 PLN
805 PLN

Pomorskie atrakcjePomorskie atrakcje
Trasa: Warszawa – Malbork – Gdańsk – Gdynia –
– Sopot – Kluki – Ustka – Łeba – Warszawa
Trasa: Warszawa – Malbork – Gdańsk – Gdynia –
– Sopot – Kluki – Ustka – Łeba – Warszawa

Trasa: Warszawa – Sierpc – Kaszuby – Toruń – WarszawaTrasa: Warszawa – Sierpc – Kaszuby – Toruń – Warszawa

Magiczne KaszubyMagiczne Kaszuby



Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:
•

Kadzidłowo – wizyta w Parku Dzikich Zwierząt, w którym możliwe jest wejście na obszerne wybiegi
przedstawicieli niektórych gatunków, a nawet karmienie, głaskanie i podziwianie zwierząt z bliska.
Spacer po lesie.

Mikołajki – 2 godziny zabawy w słynnym Parku Wodnym Tropikana: basen sportowy, basen
rekreacyjny z falą, basen z hydromasażem wodno-powietrznym, trzy tory zjeżdżalni, basen-rzeka.
Przejazd na zwiedzanie osady niezwykłych Galindów. Następnie Galindówka – spektakl rozrywkowy,
w którym udział wezmą mieszkańcy osady oraz sami goście – świetna zabawa i dużo śmiechu
gwarantowane!

Mikołajki – spacer po porcie w Mikołajkach. Rejs statkiem po jeziorze Śniardwy. Chwila dla
uczestników na przekąskę oraz zakup pamiątek. Przejazd do Giżycka na zwiedzanie miasta i Twierdzy
Boyen z przewodnikiem. Wieczorem ognisko.

Zabawa w parku linowym: uczestnicy zmierzą się z integracyjną trasą, na której będą musieli
pokonać ok. 17 przeszkód, w tym m.in.: ściankę wspinaczkową, pochylnie, skok Tarzana, skok na
sieć, most zwodzony, zjazd na pasku. Każdy uczestnik przejdzie podstawowe szkolenie alpinistyczne
pod okiem instruktora.

transport autokarem, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego przewodnika, opiekę pilota,
ubezpieczenie NNW.

dodatkowych atrakcji na życzenie grupy – proponujemy: wydłużenie pobytu na
basenie zwiedzanie osady Galindów – o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy 608 PLN4 dni 638 PLN 664 PLN

www.lingwista.com.pl

Trasa: Warszawa – Kadzidłowo – Mikołajki – Giżycko – Spychowo – WarszawaTrasa: Warszawa – Kadzidłowo – Mikołajki – Giżycko – Spychowo – Warszawa Trasa: Warszawa – Kazimierz Dolny – Janowiec –
– Lublin – Zamość – Zwierzyniec – Warszawa
Trasa: Warszawa – Kazimierz Dolny – Janowiec –
– Lublin – Zamość – Zwierzyniec – Warszawa

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

Dzień 5

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:
•

• •

Kazimierz Dolny nad Wisłą – zwiedzanie miasteczka, m.in.: rynek z zabytkowymi
renesansowymi kamieniczkami, Góra Trzech Krzyży, ruiny Zamku Wielkiego z przepięknym
widokiem na Wisłę. Rejs statkiem po Wiśle – przeprawa do Zamku w Janowcu.

Lublin – zwiedzanie z przewodnikiem, m.in.: Wzgórze Zamkowe z Zamkiem Lubelskim,
Brama Grodzka, Bazylika ojców Dominikanów, Rynek z gmachem Trybunału Koronnego,
Archikatedra, Brama Krakowska, Nowy Ratusz, spacer deptakiem na Plac Litewski.
Zwiedzanie Muzeum na Majdanku (wstęp od 14 lat).

Zamość – zwiedzanie z przewodnikiem, m.in. Rynek Wielki z ratuszem i kamienicami
ormiańskimi, fragmenty umocnień obronnych. Zamość, nazywany „Padwą Północy”,
stanowi doskonały przykład architektury renesansowej w Polsce. Miasto zostało wpisane na
listę UNESCO.

Wizyta w Muzeum Przyrodniczym Roztoczańskiego Parku Narodowego – rezerwat
„Bukowa Góra”, ścieżka poznawcza „Stawy Echo”. Szczebrzeszyn – pomnik chrząszcza.
Zwiedzanie skansenu Etnograficzno-Przyrodniczego w Guciowie.

Kozłówka – zwiedzanie muzeum w Pałacu Zamoyskich, spacer po parku francuskim.
transport autokarem, 4 noclegi w Polsce, 4 śniadania, 4 obiadokolacje,

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego przewodnika,
opiekę pilota, ubezpieczenie NNW.

dodatkowych atrakcji na życzenie grupy – proponujemy: zwiedzanie
Galerii Sztuki Socrealizmu przejście 300-metrową trasą podziemną pod starym miastem
Lublina projekcję filmu na temat obozu na Majdanku ognisko lub pokaz pieczenia
podpłomyków z degustacją – o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

ZIELO
N

E
SZKOŁY

ZIELO
N

E
SZKOŁY

Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy 695 PLN5 dni 730 PLN 769 PLN

21

Perły LubelszczyznyPerły LubelszczyznyMazury dla aktywnychMazury dla aktywnych



Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:
• •

Chęciny – zwiedzanie Jaskini Raj z przewodnikiem, który wprowadzi uczestników w jej krasowy
świat. Jędrzejów – zwiedzanie Muzeum im. Przypkowskich z ekspozycją stałą prezentującą zegary
słoneczne.

Pacanów – wizyta w Europejskim Centrum Bajki: wystawa pt. „Bajkowy świat”, ogród zmysłów z
altanami oraz kuźnia upamiętniająca słynnych kowali z bajki "120 Przygód Koziołka Matołka".
Ognisko z kiełbaskami. Zabawy na świeżym powietrzu – gra w piłkę nożną lub siatkową. Spacer po
Parku Zdrojowym Buska Zdrój, zabytkowe Sanatorium Marconi.

Kurozwęki – udział w „Bizon safari” – obserwacja bizonów w ich naturalnych warunkach. Spacer
po Mini ZOO. Rozgrywki w piłkę nożną lub siatkową. Odkrywamy tajemnicę pałacu! Jak głosi stara
legenda, Piotr z Kurozwęk, zwany Piorunem, ukrył w kurozwęckim pałacu skarb… czas na
rywalizację w drużynach o tajemniczą nagrodę.

Bałtów – spływ tratwami rzeką Kamienną pod opieką doświadczonych flisaków, którzy zabawią
uczestników opowiadając ciekawe historie i legendy bałtowskie. Wizyta w parku dinozaurów –
Jura Park.

transport autokarem, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego przewodnika, opiekę pilota,
ubezpieczenie NNW.

dodatkowych atrakcji na życzenie grupy – proponujemy: wizytę w Pierwszym
Centrum Neandertalczyka w Chęcinach warsztaty w Centrum Bajki film w kinie Centrum Bajki –
o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

599 PLN 629 PLN 654 PLN

Trasa: Warszawa – Zagnańsk – Oblęgorek – Kielce –
– Nowa Słupia – Pilzno – Jędrzejów – Chęciny – Warszawa
Trasa: Warszawa – Zagnańsk – Oblęgorek – Kielce –
– Nowa Słupia – Pilzno – Jędrzejów – Chęciny – Warszawa

Trasa: Warszawa – Chęciny – Jędrzejów –
– Pacanów – Busko Zdrój – Kurozwęki – Bałtów
Trasa: Warszawa – Chęciny – Jędrzejów –
– Pacanów – Busko Zdrój – Kurozwęki – Bałtów

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

Dzień 5

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:
• •

•

Przejazd przez Zagnańsk – słynny Dąb Bartek. Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku –
zwiedzanie muzeum. Przejazd do Kielc – zwiedzanie dawnego Pałacu Biskupów
Krakowskich, dziś Muzeum Narodowe.

Nowa Słupia – krótki spacer po mieście. Wejście szlakiem pielgrzyma na Święty Krzyż.
Przejście ze Świętego Krzyża na Łysicę i zejście do Świętej Katarzyny. Gry i zabawy na
świeżym powietrzu.

Pilzno – zwiedzanie Muzeum Lalek, czas na zakup upominków. Przejazd do Lipin na obiad u
Wiedźmy. Czas na gry i zabawy wodne na pływalni pod okiem opiekunów i ratowników.

Jędrzejów – zwiedzanie Muzeum im. Przypkowskich z ekspozycją stałą prezentującą zegary
słoneczne. Chęciny – spacer po mieście, widok na Zamek. Zwiedzanie Jaskini Raj z
przewodnikiem. Kielce – wycieczka z przewodnikiem do Rezerwatu Geologicznego
„Kadzielnia” – trasa podziemna.

Zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej w Kopalni Krzemienia Pasiatego w Krzemionkach
Opatowskich. Obecna trasa podziemna liczy 465 m długości i w najgłębszym miejscu osiąga 11,5 m.

transport autokarem, 3(4) noclegi w Polsce, 3(4) śniadania, 3(4)
obiadokolacje, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego
przewodnika, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW.

dodatkowych atrakcji na życzenie grupy – proponujemy: ognisko z
kiełbaskami wizytę w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni wizytę w Muzeum Minerałów i
Skamieniałości w Św. Katarzynie zwiedzanie zamku w Chęcinach – o szczegóły zapytaj
naszych konsultantów.

4 dni

ZIELO
N

E
SZKOŁY

ZIELO
N

E
SZKOŁY

Program
podstawowy

www.lingwista.com.pl

40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

580 PLN
689 PLN

612 PLN
720 PLN

645 PLN
755 PLN

Liczba
uczestników

Program
podstawowy

22

4 dni
5 dni

Świętokrzyskie czarujeŚwiętokrzyskie czaruje Bajkowy światBajkowy świat



Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

Dzień 5

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:
• • •

•

Zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem, m.in.: Ostrów Tumski, Rynek, wrocławskie sukiennice,
Plac Solny, wrocławskie krasnale.

Całodniowa wycieczka do Szklarskiej Poręby, spacer po mieście, Wodospad Szklarki lub
Kamieńczyka.

Góry Stołowe: wejście na Szczeliniec Wielki – najwyższy szczyt Parku Narodowego Gór Stołowych,
labirynt skalny Błędne Skały. Kudowa-Zdrój – spacer po uzdrowisku, Kaplica Czaszek w Czermnej.
Przejazd do Dusznik Zdroju – na kuracji przebywał tutaj m.in. Fryderyk Chopin – i do Polanicy:
spacer po uzdrowiskach.

Wyjazd do Pragi. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem, m.in.: spacer po Hradczanach – przejście
przez Małą Stranę na Most Karola, Rynek Starego Miasta z zegarem figuralnym „Orloj” i Kościołem
Marii Panny przed Tynem. Czas wolny dla uczestników na rynku Starego Miasta.

Przejazd do Złotego Stoku – zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej kopalni złota, m.in.: Sztolnia
Gertruda, spotkanie z Gnomem w tajemniczym Chodniku Śmierci, Sztolnia Czarna z jedynym w
Polsce podziemnym wodospadem.

transport autokarem, 3(4) noclegi w Polsce, 3(4) śniadania, 3(4) obiadokolacje,
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego przewodnika, opiekę
pilota, ubezpieczenie NNW.

dodatkowych atrakcji na życzenie grupy – proponujemy: zwiedzanie Panoramy
Racławickiej Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju Muzeum Miniatur w Pradze rejs po
Wełtawie Muzeum Czekolady w Pradze – o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

Spacer po centrum Wisły, na trasie m.in.: Aleja Gwiazd Sportu – Adam Małysz, Janusz
Rokicki, Apoloniusz Tajner, Jan Szturc, Jan Kawulok, figura Adama Małysza z białej
czekolady, Galeria “Sportowe Trofea Adama Małysza”.

Wyprawa w góry z przewodnikiem terenowym (do wyboru wg wieku i kondycji): Barania
Góra, Stożek i Soszów lub Trzy Kopce Wiślańskie.

Baseny Tropikana – do dyspozycji uczestników podczas 3-godzinnego pobytu będą baseny:
sportowy, rekreacyjny z falą, z hydromasażami, zjeżdżalnie, pokoje wypoczynku, jacuzzi,
sauny. Przejazd ciuchcią. Na trasie zobaczymy m.in.: mosty w Łabajowie, Skocznię im.
Adama Małysza, Zameczek Prezydenta RP, zaporę w Czarnym. Ognisko z kiełbaskami.

Przejazd do Ustronia – wjazd na Czantorię koleją linową. Pożegnanie z Beskidem Śląskim.

transport autokarem, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, bilety
wstępu do zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego przewodnika, opiekę
pilota, ubezpieczenie NNW.

dodatkowych atrakcji na życzenie grupy – proponujemy: wjazd
kolejką na szczyt Skoczni im. Adama Małysza – o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

www.lingwista.com.pl

Trasa: Warszawa – Wrocław – Szklarska Poręba – Duszniki Zdrój –
– Polanica Zdrój – Praga – Złoty Stok – Warszawa
Trasa: Warszawa – Wrocław – Szklarska Poręba – Duszniki Zdrój –
– Polanica Zdrój – Praga – Złoty Stok – Warszawa

Trasa: Warszawa – Wisła – Ustroń – WarszawaTrasa: Warszawa – Wisła – Ustroń – Warszawa

Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy

4 dni
5 dni

596 PLN
768 PLN

630 PLN
815 PLN

669 PLN
867 PLN

Kotlina Kłodzka i Praga CzeskaKotlina Kłodzka i Praga Czeska

ZIELO
N

E
SZKOŁY

ZIELO
N

E
SZKOŁY

Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli

Program
podstawowy 599 PLN 630 PLN4 dni

30-34 + 2 nauczycieli

667 PLN

23

Perła Beskidu ŚląskiegoPerła Beskidu Śląskiego



Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

Dzień 5

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:
•

Łańcut – zwiedzanie wnętrz zamkowych i spacer po parku w stylu angielskim.

Spotkanie z przewodnikiem terenowym, wycieczka piesza z Iwonicza Zdroju do uzdrowiska
Rymanów Zdrój oraz zwiedzanie miasteczka. Po południu gry sportowe na świeżym powietrzu.

Wycieczka nad Zalew Soliński – rejs statkiem i zwiedzanie zapory. Sanok – wizyta w skansenie
budownictwa ludowego. Spacer po uzdrowisku Iwonicz Zdrój – Stary Pałac, Dom Zdrojowy oraz
Pijalnia Wód.

Przejazd do Odrzykonia – zwiedzanie ruin zamku Kamieniec oraz rezerwatu skalnego Prządki,
wyjazd do Żarnowca, gdzie znajduje się dworek i muzeum Marii Konopnickiej. W godzinach
popołudniowych przejażdżka Bieszczadzką Kolejką Leśną.

Przejazd „Małą Pętlą Bieszczadzką” z pięknymi widokami na góry, łączącą miejscowości obfitujące
w zabytki i atrakcje turystyczne.

transport autokarem, 3(4) noclegi w Polsce, 3(4) śniadania, 3(4) obiadokolacje,
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego przewodnika, opiekę
pilota, ubezpieczenie NNW.

dodatkowych atrakcji na życzenie grupy – proponujemy: ognisko z
pieczeniem kiełbasek wizytę w Muzeum Historycznym w Sanoku – o szczegóły zapytaj naszych
konsultantów.

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:
•

Dębno Podhalańskie – zwiedzanie drewnianego, gotyckiego Kościoła św. Michała
Archanioła, który wraz z innymi drewnianymi kościołami południowej Małopolski i
Podkarpacia jest wpisany na listę UNESCO.

Zwiedzanie Muzeum Pienińskiego Parku Narodowego. Spływ Dunajcem flisackimi łodziami.
Na trasie flisacy opowiadają o Pieninach, zwracając uwagę na poszczególne miejsca na
Dunajcu. Spotkanie z przewodnikiem – wyprawa w góry (długość i zaawansowanie trasy
dostosowane do możliwości uczestników).

Wjazd wyciągiem krzesełkowym na szczyt Palenicy, przejście na Wysoką, zejście wąwozem
Homole o długości ok. 800 m, zaliczanym do rezerwatów przyrody. Szczawnica – spacer po
jednym z najstarszych i najpiękniejszych polskich uzdrowisk, położonym w dolinie Grajcarka.
Ognisko z kiełbaskami.

Niedzica czas na zwiedzanie Zamku Dunajec oraz elektrowni wodnej, spacer najwyższą
zaporą ziemną w Polsce.

transport autokarem, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, wstępy dla kadry, usługę lokalnego przewodnika, opiekę pilota,
ubezpieczenie NNW.

dodatkowych atrakcji na życzenie grupy – proponujemy: zwiedzanie
wystawy Sztuki Ludowej Spiszu projekcję filmu o tamie – o szczegóły zapytaj naszych
konsultantów.

–

www.lingwista.com.pl

Trasa: Warszawa – Dębno Podhalańskie – Szczawnica
– Niedzica – Warszawa
Trasa: Warszawa – Dębno Podhalańskie – Szczawnica
– Niedzica – Warszawa

Trasa: Warszawa – Łańcut – Iwonicz Zdrój – Rymanów Zdrój
– Sanok – Odrzykoń – Żarnowiec – Warszawa
Trasa: Warszawa – Łańcut – Iwonicz Zdrój – Rymanów Zdrój
– Sanok – Odrzykoń – Żarnowiec – Warszawa

Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy

4 dni
5 dni

587 PLN
755 PLN

621 PLN
798 PLN

657 PLN
840 PLN

ZIELO
N

E
SZKOŁY

ZIELO
N

E
SZKOŁY

Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy

24

656 PLN 695 PLN 735 PLN4 dni

Pętla BieszczadzkaPętla BieszczadzkaW przełomie DunajcaW przełomie Dunajca



CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

• •

•

transport autokarem, 3 noclegi w
Niemczech, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, miejsca dla
kadry, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW, bagaż.

biletów wstępu i usługi przewodnika
w zwiedzanych obiektach (ok. 52 EUR/os.) oraz
dodatkowych atrakcji na życzenie grupy – proponujemy:
rejs po Sprewie zwiedzanie Pałacu Sanssouci wizytę w
Pałacu Cecilienhof półdniowy pobyt w Parku Filmowym
Babelsberg – o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Przyjazd do Berlina w godzinach późnopopołudniowych. Krótki
spacer po centrum. Kolacja na mieście. Wieczorny wjazd na
kopułę Reichstagu z pięknym widokiem na cały Berlin.

Zwiedzanie Berlina z przewodnikiem, m.in.: Muzeum
Pergamońskie ze słynnym Ołtarzem Pergamońskim, Muzeum
Techniki, Check Point Charlie jedno z najbardziej znanych
przejść granicznych między NRD a Berlinem Zachodnim, Wieża
TV, Potsdamer Platz – najwyższy budynek i najszybsza winda
miasta, Pomnik Pomordowanych Żydów Europy, Brama
Brandenburska, przejazd na Ku'damm.

Przejazd do kompleksu „Tropikalna Wyspa”. Cały dzień zabawy,
radości i relaksu – czas na aktywność w otoczeniu błękitnej
laguny. W ramach pobytu w Strefie Tropikalnej uczestnicy będą
mieli możliwość skorzystania z piaszczystej plaży, kąpieli w

–

lagunie Bali, spaceru po wiosce tropikalnej z jej
charakterystyczną architekturą czy wędrówki przez tropikalny
las. Obiad na Wyspie.

Przejazd do Poczdamu – zwiedzanie miasta, m.in.: Stare Miasto
z kościołem św. Mikołaja, Bassinplatz z kościołem św. Piotra i
Pawła, Dzielnica Holenderska, zawdzięczająca swój swoisty
klimat skupisku 130 ceglanych domów w typowym stylu
holenderskim, Ogrody i Pałac Sanssouci (z zewnątrz). Wyjazd
w kierunku granicy. Powrót w miejsce wyjazdowe w późnych
godzinach wieczornych.

Dzień 4

www.lingwista.com.pl

Trasa: Warszawa – Berlin – Poczdam – Tropikalna Wyspa – Warszawa

W
YCIECZKI ZAGRANICZNE

W
YCIECZKI ZAGRANICZNE

Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy 857 PLN 920 PLN 965 PLN

25

4 dni

Berlin i Tropikalna WyspaBerlin i Tropikalna Wyspa



Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem, który
poprowadzi grupę przez najpiękniejsze obiekty miasta,
m.in.: Halę Stulecia wpisaną na listę UNESCO, Park
Szczytnicki z drewnianym kościółkiem św. Nepomucena,
Rynek, wrocławskie sukiennice, Plac Solny, wrocławskie
krasnale.

Przejazd do Pragi na zwiedzanie z przewodnikiem, m.in.:
spacer po Hradczanach, przejście przez Małą Stranę na
Most Karola, Dzielnica Żydowska, Rynek Starego Miasta
z zegarem figuralnym „Orloj” i Kościołem Marii Panny
przed Tynem. Chwila dla fotografów na rynku Starego
Miasta.

Wizyta w Kutnej Horze – zwiedzanie obiektów

wpisanych na listę UNESCO: gotyckiego kościoła św. Barbary i
spacer po historycznym centrum. Przejazd do Dusznik Zdroju –
na kuracji przebywał tutaj m.in. Fryderyk Chopin: spacer po
uzdrowisku, wizyta w Muzeum Papiernictwa.

Przejazd do Adrspach – zwiedzanie jednego z największych i
najpiękniejszych Skalnych Miast w Europie. Jest to kompleks
połączonych rezerwatów przyrody o pow. 1771 ha. Olbrzymi
labirynt korytarzy skalnych, przejść i ścieżek łatwo dostępnych
także dla małych dzieci. Spacer z przewodnikiem po rezerwacie.

Powrót w miejsce wyjazdowe.

Dzień 4

Dzień 5

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

• •

•

transport autokarem, 3(4) noclegi w Polsce i
Republice Czech, 3(4) śniadania, 3(4) obiadokolacje, miejsca
dla kadry, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW, bagaż.

biletów wstępu i usługi przewodnika w
zwiedzanych obiektach (ok. 25 PLN/os. + 250 CZK/os.) oraz
dodatkowych atrakcji na życzenie grupy – proponujemy: wizytę
w Muzeum Miniatur rejs widokowy po Wełtawie (1-1,5 godz.)
rejs po Wełtawie z obiadem na pokładzie (2 godz.) Muzeum
Czekolady – o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

Trasa: Warszawa – Wrocław – Praga – Kutna Hora – Duszniki Zdrój – Adrspach – Warszawa

W
YCIECZKI ZAGRANICZNE

W
YCIECZKI ZAGRANICZNE

Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy

653 PLN
765 PLN

710 PLN
827 PLN

755 PLN
874 PLN

26 www.lingwista.com.pl

4 dni
5 dni

Praga i Skalne MiastoPraga i Skalne Miasto



Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Przejazd do Wrocławia, krótki spacer po mieście, m.in.: Rynek,
wrocławskie sukiennice, Plac Solny. Przejazd do Pragi.

Zwiedzanie Pragi z przewodnikiem, m.in.: spacer po
Hradczanach – Pohorelec z pomnikiem św. Jana Nepomucena,
Klasztor Strachowski, Kościół Wniebowzięcia Marii Panny,
Loreta – barokowy kościół z kopią Domu Świętego Marii Panny,
Plac Hradczański, Ratusz Hradczański, Zamek Praski, Pałac
Szternbergów i Pałac Szwarcenbergów. Przejście przez Małą
Stranę na Most Karola i dalej na Stare Miasto z zegarem
figuralnym „Orloj” i Kościołem Marii Panny przed Tynem.

Zwiedzanie Morawskiego Krasu, który należy do
najwspanialszego regionu krasowego w środkowej Europie i
składa się z ponad 1100 jaskiń. Zwiedzanie Jaskini Punkevni –
zejście do przepaści Macocha o głębokości 138 metrów, rejs
podziemną rzeką Punkvią między skałami.

Dzień 4

Dzień 5

CENA ZAWIERA:

Zwiedzanie Wiednia z przewodnikiem, m.in.: Hofburg –
olbrzymi kompleks Habsburgów z XIX wieku, Plac Marii Teresy
z pomnikiem cesarzowej, Parlament, Ratusz Miejski, Opera
Wiedeńska, Katedra Św. Szczepana – dusza Wiednia,
Uniwersytet, Stadtpark – park miejski z posągiem Johanna
Straussa, Hundertwasserhaus. Przejazd na Prater – spacer po
parku.

Przejazd na Kahlenberg – wejście na górę z piękną panoramą
Wiednia (uwaga: niezbędne wygodne obuwie). Przyjazd w
miejsce wyjazdowe w późnych godzinach wieczornych.

transport autokarem, 4 noclegi w Republice

Czech i Austrii, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, miejsca dla
kadry, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW, bagaż.

biletów wstępu i usługi przewodnika
w zwiedzanych obiektach (ok. 25 EUR/os.) oraz
dodatkowych atrakcji na życzenie grupy – proponujemy:
wizytę w Muzeum Miniatur rejs widokowy po Wełtawie
(1-1,5 godz.) rejs po Wełtawie z obiadem na pokładzie (2
godz.) Muzeum Czekolady przejażdżkę słynnym kołem
diabelskim z widokiem na panoramę Wiednia wizytę w
Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud's w
Wiedniu – o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

CENA NIE ZAWIERA:

•

•

• •

•

Trasa: Warszawa – Wrocław – Praga – Morawski Kras – Wiedeń – Warszawa

W
YCIECZKI ZAGRANICZNE

W
YCIECZKI ZAGRANICZNE

www.lingwista.com.pl

Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy 939 PLN 1125 PLN 1179 PLN5 dni

27

Praga Morawski Kras WiedeńPraga Morawski Kras Wiedeń– –



Dzień 1

Dzień 2

Przejazd do Trok – miejscowości położonej wyjątkowo
malowniczo: zwiedzanie z przewodnikiem słynnego
zamku Wielkich Książąt Litewskich, położonego na
wyspie, zbudowanego na początku XV wieku przez
księcia Witolda. Rejs statkiem po jeziorze Galve.

Zwiedzanie Kowna z przewodnikiem, m.in.: ruiny zamku
kowieńskiego z XIII-XVI w., przepięknie położone nad
Niemnem stare miasto z ratuszem zwanym „Białym
Łabędziem”, katedra św. Piotra i Pawła, Dom Perkuna,
Aleja Wolności. Wizyta w Muzeum Diabłów, oficjalnie
nazywanym Muzeum Twórczości i Zbiorów A.
Zmuidzinaviciusa. Bardziej popularną nazwę galeria
zawdzięcza oryginalnej kolekcji figurek czartów,
zbieranych przez wymienionego malarza. Postacie
diabłów mają związek również z legendami bałtyckimi.

Dzień 3

Dzień 4

Całodzienne zwiedzanie Wilna z przewodnikiem. Na trasie m.in.:
wileńska starówka, która prawdopodobnie jest największą
starówką w Europie, oraz sztandarowe obiekty, takie jak:
Bazylika Archikatedralna z dzwonnicą, Uniwersytet Wileński, na
którym studiował Czesław Miłosz, Muzeum Adama
Mickiewicza, Kościół św. Jana, Pałac Prezydencki, Cerkiew św.
Mikołaja, Ratusz, Filharmonia, Cerkiew św. Ducha, Ostra
Brama. Na zakończenie wejście na Górę Trzech Krzyży z piękną
panoramą miasta.

Wejście na Górę Gedymina. Przejazd do nekropolii na Rossie,
gdzie spoczywają polscy żołnierze polegli podczas wojny
1920-21, matka Józefa Piłsudskiego oraz jego serce. Wyjazd w
kierunku Polski. Powrót w miejsce wyjazdowe w godzinach
wieczornych.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

•

• •

•

transport autokarem, 3 noclegi na Litwie, 3
śniadania, 3 obiadokolacje, miejsca dla kadry, opiekę pilota,
ubezpieczenie KL, NNW, bagaż.

biletów wstępu i usługi przewodnika w
zwiedzanych obiektach (ok. 30 LTL/os. + 15 EUR/os.) oraz
dodatkowych atrakcji lub wydłużenia programu o dodatkowy
dzień lub dwa – proponujemy: – na trasie dojazdu wizytę w
osadzie Biegnącego Wilka spacer po uzdrowisku i pobyt w
Aquaparku w Druskiennikach rejs statkiem po Niemnie
Litewskie Muzeum Morza w Kłajpedzie (wystawa, akwarium,
delfinarium) przeprawę promową na Mierzeję Kurońską
wpisaną na listę UNESCO – o szczegóły zapytaj naszych
konsultantów.

Trasa: Warszawa – Troki – Kowno – Wilno – Warszawa

W
YCIECZKI ZAGRANICZNE

W
YCIECZKI ZAGRANICZNE

www.lingwista.com.pl

40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

758 PLN 799 PLN 849 PLN4 dni

28

Liczba
uczestników

Program
podstawowy

Wilno – Kowno – TrokiWilno – Kowno – Troki



Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Przyjazd do Budapesztu w godzinach wieczornych.

Zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem, m.in.: Góra Gelerta,
skąd rozciąga się piękna panorama miasta, Wzgórze Zamkowe
z Pałacem Królewskim i kościołem św. Macieja – miejscem
koronacji i ślubów królewskich. Spacer po Baszcie Rybackiej ze
wspaniałym widokiem na Dunaj i Parlament. Przejście słynnym
deptakiem Vaci Ut do Wielkiej Hali Targowej, czyli węgierskiej
Vásárcsarnok. Spacer z pilotem i krótki wykład na temat
lokalnych produktów – Hungarikum. Czas na zakup pamiątek
oraz zjedzenie tradycyjnego węgierskiego placka – Langosa.

Wyjazd w Zakole Dunaju: Szentendre – zabytkowe miasteczko
zwane „węgierskim Kazimierzem”, słynące z przepięknych
cerkwi i zabytkowych kamienic, wizyta w Muzeum Marcepanu,
Wyszegrad z malowniczo i niedostępnie położonym zamkiem

nad zakolem Dunaju, Esztergom z jedną z najważniejszych na
Węgrzech katedr, zwaną węgierskim Watykanem, miejsce
koronacyjne św. Stefana.

Spacer po Wyspie Małgorzaty, zielonej oazie i miejscu
wypoczynku mieszkańców miasta, ruiny Klasztoru
Dominikanek. Przejazd na Plac Bohaterów – jeden z
największych i najważniejszych placów w Budapeszcie, Zamek
Vajdahunyad w parku miejskim, pomnik Anonimusa, aleja
Andrássyego, Węgierska Opera Państwowa, Bazylika św.
Stefana z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, budynek
Parlamentu (z zewnątrz).

Powrót w miejsce wyjazdowe w późnych godzinach
wieczornych.

Dzień 4

Dzień 5

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

•

•

• •

transport autokarem, 3(4) noclegi na
Węgrzech, 3(4) śniadania, 3(4) obiadokolacje, miejsca
dla kadry, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW, bagaż.

biletów wstępu i usługi przewodnika
w zwiedzanych obiektach (ok. 20 EUR/os. + 1500-3500
HUF/os.) oraz dodatkowych atrakcji na życzenie grupy –
proponujemy: wieczorny rejs statkiem po Dunaju (1
godz.) pokaz przygotowywania tradycyjnego strudla
węgierskiego wraz z degustacją wejście na antresolę
kopuły Bazyliki św. Stefana zwiedzanie Parlamentu
pobyt na basenach termalnych Szechenyi – o szczegóły
zapytaj naszych konsultantów.

www.lingwista.com.pl

Trasa: Warszawa – Budapeszt – Szentendre – Wyszegrad – Esztergom – Warszawa
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Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy

755 PLN
915 PLN

799 PLN
959 PLN

845 PLN
998 PLN

4 dni
5 dni

Marcepanowe opowieściMarcepanowe opowieści



Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Nocny przejazd w kierunku Szwajcarii.

Zwiedzanie autokarem sztandarowych obiektów Zurichu,
następnie czas na spacer ulicami miasta. Na trasie m.in.:
Stare Miasto, uniwersytet, na którym wykładał Albert
Einstein, kościół św. Piotra z największą tarczą zegarową
Europy i kościół Fraumünster słynący z niezwykłych
witraży Marca Chagalla, ulica Bahnhofstrasse – jedna z
najsłynniejszych i najbardziej eleganckich ulic, nie tylko
Szwajcarii, ale też całej Europy.

Genewa – krótki spacer po Parku Angielskim z
widokiem na port i Jet d'Eau – najwyższą na świecie
fontannę oraz współczesny symbol miasta. Przejazd do
CERN – Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych,

zwiedzanie ośrodka naukowo-badawczego, zajmującego się
fizyką cząsteczkową. Akcelerator CERN-u jest największym
tego typu urządzeniem na świecie: przyspiesza elektrony i
pozytony na torze długości 27 km, a w wyniku zderzenia
cząsteczek powstają nowe formy materii.

Wyjazd do Chamonix – wjazd kolejką linową na punkt widokowy
na Aiguille du Midi na wysokości 3777 m (zalecamy zabrać ze
sobą ciepłą odzież, obuwie i kurtki). Przejazd do Lozanny –
zwiedzanie miasta, m.in.: Stare Miasto z krętymi uliczkami, nad
którym góruje katedra l'Art Brut, Place St. François z kościołem,
najważniejsza ulica handlowa – Rue de Bourg.

Zwiedzanie Genewy, m.in.: wyspa Rousseau, Audytorium
Kalwina, XII-wieczna katedra św. Piotra, gmach sądu, ratusz,
promenada des Bastions z Murem Reformatorów, zabytkowa
XVIII-wieczna dzielnica Carouge, budynki ONZ. Wizyta w

Dzień 4

Dzień 5

Muzeum Zegarów – to właśnie ze Szwajcarii wywodzi się
przemysł zegarmistrzowski. Rejs statkiem po jeziorze
Genewskim – pożegnanie ze Szwajcarią. Wyjazd w drogę
powrotną do Polski.

Powrót w miejsce wyjazdowe w godzinach okołopołudniowych.

transport autokarem, 3 noclegi we Francji, 3
śniadania, 4 obiadokolacje, miejsca dla kadry, opiekę pilota,
ubezpieczenie KL, NNW, bagaż.

biletów wstępu i usługi przewodnika w
zwiedzanych obiektach (ok. 65 EUR/os. + 20 CHF/os.) oraz
dodatkowych atrakcji lub wydłużenia programu o dodatkowy
dzień lub dwa – proponujemy wizytę w Muzeum Historii
Naturalnej, największym tego typu w Szwajcarii zwiedzanie
miejsc związanych ze znanymi Polakami – o szczegóły zapytaj
naszych konsultantów.

Dzień 6

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

•

Trasa: Warszawa – Zurych – Genewa – CERN – Chamonix – Lozanna – Warszawa

W
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W
YCIECZKI ZAGRANICZNE
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Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy 1575 PLN 1735 PLN 1853 PLN6 dni

Jak w szwajcarskim zegarkuJak w szwajcarskim zegarku



Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Przejazd nocny przez Niemcy i Belgię do Francji.

Poranny przyjazd do Paryża. Zwiedzanie miasta w formie
spaceru, m.in.: Hale Paryskie, Centrum Pompidou, Ratusz
miejski, Wyspa Cité z katedrą Notre Dame i Pałacem
Sprawiedliwości, Plac Jana Pawła II, Dzielnica Łacińska z
Sorboną, Panteonem i Ogrodami Luksemburskimi. Przejazd na
wzgórze Montmartre, gdzie rozpościera się piękna panorama
na Paryż. Spacer do Bazyliki Sacré Coeur i na Place du Tertre,
zwany placem malarzy.

Ciąg dalszy zwiedzania Paryża: wizyta w Muzeum d'Orsay
mieszczącym się w budynku po dawnym dworcu kolejowym, z
największą kolekcją dzieł wspaniałych impresjonistów takich
jak V. van Gogh, E. Manet, C. Monet, czy P. A. Renoir. Piramida
Luwru, Ogrody Tuileries, Plac Vendome, Opera, dzielnica

luksusowych butików, wielkie bulwary z domami towarowymi
Lafayette i Au Printemps. Wizyta w dawnym teatrze Kapucynów
– obecnie mieszczącym muzeum perfum Fragonard:
zwiedzanie muzeum, Kościół Św. Magdaleny, plac Concorde.
Przejście przez Pola Elizejskie, Łuk Triumfalny. Przejazd do
Wieży Eiffla, spacer Polami Marsowymi.

Całodniowa wizyta w Parku Disneya lub w Parku Asterixa. Na
uczestników czekać będą niesamowite atrakcje i szalona
zabawa. Disneyland z krainami tematycznymi, m.in.: Main
Street U.S.A., Krainą Fantazji, Przygody i Odkryć. Park Asterixa
– bazujący na historiach znanego i lubianego Asterixa.
Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Polski.

Powrót w miejsce wyjazdowe.

Dzień 4

Dzień 5

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

• • •

•

•

•

transport autokarem, 2 noclegi we
Francji, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, miejsca dla kadry,
opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW, bagaż.

biletów wstępu (ok. 20-35 EUR/os.) i
usługi przewodnika w zwiedzanych obiektach oraz
dodatkowych atrakcji lub wydłużenia programu o
dodatkowy dzień lub dwa – proponujemy: wjazd na Wieżę
Eiffela zwiedzanie Luwru rejs po Sekwanie wizytę w
baśniowym zamku Breteuil i Francję w Miniaturze (1
dzień) wizytę na cmentarzu Pere Lachaise, w Wersalu i
dzielnicy La Defense (1 dzień) doświadczenia w
Muzeum Nauki i Techniki w La Villette oraz wizytę w
Muzeum Historii Naturalnej (1 dzień) zwiedzanie
zamków nad Loarą: Chambord, Chenonceau, Amboise
(1 dzień) – o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

Trasa: Warszawa – Paryż – Warszawa

W
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W
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30-34 + 2 nauczycieli

1309 PLN

Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli

Program
podstawowy 1119 PLN 1207 PLN5 dni

Paryskie impresjeParyskie impresje



Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Wyjazd w godzinach popołudniowych. Przejazd nocny do
Amsterdamu.

Przyjazd do Amsterdamu, miasta zabytkowych
kamieniczek, romantycznych kanałów i wspaniałych
muzeów, zwanego Wenecją Północy. Spacer po starym
mieście z tętniącymi życiem barwnymi ulicami,
restauracjami i sklepami z różnych stron świata. Rejs po
urokliwych kanałach miasta.

Zwiedzanie Paryża w formie spaceru, m.in.: Wieża Eiffla,
Grób Napoleona, Pola Elizejskie, Plac Zgody –
największy i jeden z najpiękniejszych placów Paryża z
obeliskiem z Luksoru w centralnej części, Ogrody
Tuilleries, zwiedzanie Luwru – najsłynniejszego

muzeum świata, Place Vendome najsłynniejsi jubilerzy świata
i polskie ślady, świątynia św. Magdaleny, Opera Garnier. Spacer
po wzgórzu Montmartre z Bazyliką Sacré Coeur i Placem du
Tertre, zwanym placem malarzy.

Ciąg dalszy zwiedzania Paryża w formie spaceru: Wyspa Cité z
katedrą Notre Dame arcydziełem sztuki średniowiecznej, i
Pałacem Sprawiedliwości. Wyspa Św. Ludwika, Dzielnica
Łacińska z Sorboną, Panteonem i Ogrodami Luksemburskimi.
Muzeum d'Orsay z bogatymi zbiorami malarstwa, rzeźby,
fotografii oraz mebli. Na zakończenie dnia rejs statkiem po
Sekwanie.

Przejazd do Brukseli na popołudniowe zwiedzanie miasta
połączone ze spacerem, m.in.: dzielnica europejska – Rada Unii
Europejskiej, siedziba Komisji Europejskiej, Parlament
Europejski. Spacer po Starówce z Grand-Place otoczonym

–

–

Dzień 4

Dzień 5

przepięknymi kamieniczkami i ratuszem, Manneken Pis, czyli
słynna i zabawna fontanna, symbol beztroskiego ducha
Brukseli. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Polski.

Przyjazd w miejsce wyjazdowe w godzinach przedpo-
łudniowych.

transport autokarem, 3 noclegi we Francji, 3
śniadania, 3 obiadokolacje, miejsca dla kadry, opiekę pilota,
ubezpieczenie KL, NNW, bagaż.

biletów wstępu (ok. 30 EUR/os.) i usługi
przewodnika w zwiedzanych obiektach oraz dodatkowych
atrakcji lub wydłużenia programu o dodatkowy dzień lub dwa –
proponujemy: zwiedzanie Muzeum Van Gogha wjazd na wieżę
Eiffla wizytę w Muzeum Rodina wizytę na cmentarzu Pere
Lachaise, w Wersalu i dzielnicy La Defense dzień doświadczeń
w Muzeum Nauki i Techniki w La Villette oraz wizytę w Muzeum
Historii Naturalnej – o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

Dzień 6

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

•

• •

•

www.lingwista.com.pl

Trasa: Warszawa – Amsterdam – Paryż – Bruksela – Warszawa
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Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy 1379 PLN 1475 PLN 1587 PLN6 dni

Amsterdam – Paryż – BrukselaAmsterdam – Paryż – Bruksela



Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Przejazd nocny w kierunku Wielkiej Brytanii.

Przyjazd do Greenwich, wpisanego na listę UNESCO – spacer
po parku, wizyta w królewskim obserwatorium astronomicz-
nym, gdzie uczestnicy zwiedzą interaktywne galerie oraz
zobaczą oznaczony na ścianie obserwatorium przebieg
południka zerowego, nazywanego także "południkiem
Greenwich". Zwiedzanie Narodowego Muzeum Morskiego,
gdzie można zobaczyć między innymi przedmioty wyłowione z
Titanica. Przejazd do Londynu.

Spotkanie ze sztandarowymi atrakcjami miasta. W programie
m.in.: City of Westminster, Houses of Parliament ze słynną
wieżą zegarową Big Ben, Katedra Westminster, spacer po parku
St. James ze słynną Kaczą Wyspą do Buckingham Palace (z
zewnątrz) – zmiana warty, przejście do Trafalgar Square.
Zwiedzanie National Gallery.

Dzień 4

Dzień 5

Dzień 6

Całodniowa wycieczka do Oxfordu – miasteczka uniwer-
syteckiego. Zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem, m.in.:
wizyta w największym z Collegów – Christ Church College oraz
Divinity School (wedle dostępności). Po zwiedzaniu krótka
wizyta w słynnej księgarni Blackwell's i czas na zakupy.

Wykwaterowanie. Wedle wyboru uczestników wizyta w jednym
z muzeów: Natural History Museum/Science Museum/Victoria
and Albert Museum. Przejazd metrem: spacer po południowym
wybrzeżu Tamizy, taras widokowy przy London Eye, przejście
przez most Millenium, podziwianie St Paul's Cathedral,
przejście obok Shakespeare's Globe Theatre i więzienia Clink do
Tower Bridge. Wyjazd w drogę powrotną do Polski.

Powrót w miejsce wyjazdowe.

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

•

• •

• • •

transport autokarem, 3 noclegi w
Londynie, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, miejsca dla kadry,
opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW, bagaż.

biletów wstęp (ok. 45 GBP/os.) u i
usługi przewodnika w zwiedzanych obiektach oraz
dodatkowych atrakcji na życzenie grupy – proponujemy:
wizytę w katedrze w Canterbury zwiedzanie Tate Modern

zwiedzanie zamku Windsor wizytę w Muzeum Madame
Tussaud's przejażdżkę London Eye rejs po Tamizie
wizytę w teatrze szekspirowskim Globe – o szczegóły
zapytaj naszych konsultantów.

www.lingwista.com.pl

Trasa: Warszawa – Greenwich – Londyn – Windsor/Oxford – Warszawa

W
YCIECZKI ZAGRANICZNE

W
YCIECZKI ZAGRANICZNE

33

30-34 + 2 nauczycieli

1678 PLN

Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli

Program
podstawowy 1445 PLN 1553 PLN6 dni

Wokół LondynuWokół Londynu



Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Przejazd nocny w kierunku Wielkiej Brytanii.

Przyjazd do Anglii – wizyta z angielskim przewodnikiem w
miejscach, gdzie były kręcone odcinki o słynnym
czarodzieju – Harrym Potterze. City of Westminster, w
tym Opactwo Westminster, Houses of Parliament
Square, Parlament i Big Ben. Dodatkowo zmiana warty
pod Buckingham Palace, spacer przez park St James
Park do Horse Guards Parade i Trafalgar Square.
Zwiedzanie National Gallery.

Przejście z peronu 9 i 3/4 do Muzeum Filmu, gdzie
znajdują się rekwizyty użyte w filmach, między innymi
również w „Harrym Potterze”. Spacer po południowym
wybrzeżu Tamizy, zaczynając od tarasu widokowego

przy London Eye, przejście przez most Millenium, St Paul's
Cathedral z zewnątrz, przejście obok Shakespeare's Globe
Theatre i więzienia Clink do Tower Bridge.

Całodniowa wycieczka do Oxfordu. Zwiedzanie z lokalnym
angielskim przewodnikiem miejsc, które były inspiracją
reżyserów filmu „Harry Potter” do realizacji scen z Hogwartu:
między innymi jadalnia i biblioteka. Spacer po Oxfordzie.

Przejazd do studia filmowego, gdzie była kręcona większość
odcinków „Harry'ego Pottera”. Uczniowie będą mieli
możliwość odkrycia tajników magicznego świata Harry'ego
Pottera: użyte techniki, sceny, stroje. Przejazd do Windsoru,
spacer po miasteczku.

Przejazd metrem do Covent Garden Market, gdzie można

Dzień 4

Dzień 5

Dzień 6

zobaczyć jak Londyn rozpoczyna dzień. Dzielnica Soho,
Piccadilly Circus. Przejazd metrem. Wizyta w Muzeum Historii
Naturalnej lub Muzeum Nauki. Spacer przez Hyde Park do
dzielnicy handlowej: Oxford Street, Regent Street. Wyjazd w
drogę powrotną.

Powrót w miejsce wyjazdoSwe.

transport autokarem, 4 noclegi w Londynie, 4
śniadania, 4 obiadokolacje, miejsca dla kadry, opiekę pilota,
ubezpieczenie KL, NNW, bagaż.

biletów komunikacji miejskiej, wstępów
(ok. 75 GBP/os.) i usługi przewodnika w zwiedzanych obiektach
oraz dodatkowych atrakcji na życzenie grupy – proponujemy:
wizytę w katedrze w Canterbury zwiedzanie Tate Modern
zwiedzanie zamku Windsor wizytę w Muzeum Madame
Tussaud's przejażdżkę London Eye rejs po Tamizie wizytę w
teatrze szekspirowskim Globe – o szczegóły zapytaj naszych
konsultantów.

Dzień 7

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

• •

•

• • •

www.lingwista.com.pl

Trasa: Warszawa – Londyn – Oxford – Windsor – Warszawa
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Liczba
uczestników 40-45 + 3 nauczycieli 35-39 + 3 nauczycieli 30-34 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy 1615 PLN 1730 PLN 1854 PLN7 dni

Śladami Harry'ego PotteraŚladami Harry'ego Pottera



Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Wylot na Cypr, zwany wyspą miłości, gdyż według mitologii to
właśnie tu wyłoniła się z piany morskiej bogini miłości – piękna
Afrodyta. Cypr to także była kolonia brytyjska. Do dziś można
zobaczyć tu wiele śladów kultury i organizacji brytyjskiej – od
języka, którym posługują się mieszkańcy, po organizację ruchu
drogowego. Podczas pobytu młodzież odkryje ciekawostki z
historii, kultury i mitologii, poznając fakty na temat przeszłości
wyspy.

Rano zajęcia z języka angielskiego z native speakerami,
ukierunkowane na umiejętności komunikacyjne. Po południu
spacer wzdłuż promenady po turystycznym kurorcie Limassol i
gry sportowe.

Rano zajęcia z języka angielskiego. Po południu półdniowa
wycieczka na stare miasto Limassol z portem – spacer po
pięknej promenadzie palmowej przy starym mieście, na której
podziwiać można nowoczesne dzieła artystyczne. Przejście do
portu, gdzie zobaczymy prezentację, w jaki sposób wydobywa
się naturalne gąbki oraz jak przygotowuje się je do użytku.
Zwiedzanie zamku króla angielskiego – Ryszarda Lwie Serce.

Dzień 4

Dzień 5

Dzień 6

Rano zajęcia z języka angielskiego. Po południu zabawa
terenowa w zespołach z elementami języka angielskiego.

Zwiedzanie starożytnego miasta Courion z pięknie zachowanym
teatrem greckim, domem Eustoliosa ze zbiorem wczesno-
chrześcijańskich mozaik oraz świątynią Apollona. Następnie
przejazd na zwiedzanie miejsca narodzin antycznej boginii
miłości – Afrodyty. Wycieczka archeologiczna do Pafos,
starożytnej stolicy Cypru, wpisanej na listę światowego
dziedzictwa kultury UNESCO. W Pafos zobaczymy słynne
antyczne mozaiki w Domu Dionizosa oraz biały kamienny
pręgierz, gdzie Żydzi wychłostali św. Pawła apostoła w 45 r. n. e.

Rano zajęcia z języka angielskiego. Po południu gry zespołowe
na plaży.

Dzień 7

Dzień 8

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

•

Rano zajęcia z języka angielskiego. Po południu gry
terenowe w zespołach z elementami języka angielskiego.

Wyjazd do Polski

transport samolotem, transfer z/na
lotnisko na Cyprze, 7 noclegów w hotelu aparta-
mentowym w pokojach 3-5-osobowych, 7 śniadań, 7
obiadokolacji, miejsca dla kadry, opiekę pilota,
ubezpieczenie KL, NNW, bagaż.

biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów i transportu na zwiedzanie, 20 lekcji z Native
Speakerem (ok. 130 EUR/os.), dodatkowych atrakcji na
życzenie grupy – proponujemy: wycieczkę do Larnaki i
stolicy Cypru – Nikozji wycieczkę w Góry Troodos – o
szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

www.lingwista.com.pl

Warsztaty językowe z native speakerami w ramach programu!
Transport samolotem – możliwe wyloty z Krakowa i Warszawy, inne miasta na zapytanie.

W
YCIECZKI ZAGRANICZNE

W
YCIECZKI ZAGRANICZNE
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15-19 + 1 nauczyciel

2399 PLN

Liczba
uczestników 25-30 + 2 nauczycieli 20-24 + 2 nauczycieli

Program
podstawowy 2250 PLN 2399 PLN8 dni

Cypr – Wyspa AfrodytyCypr Wyspa Afrodyty–



Dzień 1

Dzień 2

Przylot na Maltę – skalny okruch rzucony na błękitne
wody Morza Śródziemnego w strategicznym miejscu
pomiędzy Sycylią, a Afryką. Przez tysiąclecia swojej
historii wyspa była „obiektem pożądania” licznych
najeźdźców, którzy pozostawili ślady w architekturze,
kulturze i języku. Malta nosi w sobie dziedzictwo
cywilizacji starszej niż egipska, nie mówiąc o
nowożytnych dziejach wypełnionych arabskim
panowaniem, rycerzami maltańskimi i angielskimi
garnizonami. Spacer promenadą wzdłuż morza po
kurorcie turystycznym.

Odkrywanie Valletty, wspaniale ufortyfikowanej stolicy
Malty. To miasto Rycerzy Maltańskich, które
charakteryzuje się wspaniałą architekturą, doskonale
zachowaną od czasu założenia miasta w XVI wieku.

Dzień 3

Dzień 4

Dzień 5

Spacer po jednym z turystycznych kurortów zatoki St. Paul's.
Przejazd na piaszczystą plażę Mellieha oraz do Wioski Popeye'a,
marynarza o dobrym sercu, znanego z filmów rysunkowych!

Całodniowa wycieczka po południowej Malcie, m.in.: urokliwa
wioska rybacka Marsaxlokk z malowanymi maltańskimi
łódkami, rejs łódkami po Blue Grotto, czyli malowniczych
błękitnych grotach, Hagar Qim & Mnajdra – prehistoryczne
świątynie.

Całodniowa wycieczka po środkowej części wyspy, m.in. ogród
botaniczny, następnie przejazd do miast znajdujących się w
sercu wyspy – Mosta i Mdina, byłej stolicy Malty, zbudowanej
na wzgórzu, z dala od wybrzeży, co w przeszłości chroniło
mieszkańców przed napadami piratów. Przejście wąskimi,
krętymi uliczkami, gdzie znajdują się zabytkowe domy i pałace.
Zwiedzanie Rabat, które odegrało ważną rolę w historii Malty.

Znajdują się tu podziemne katakumby, które według legendy
były schronieniem Świętego Pawła.

Wyprawa na plażę Golden Bay. Całodniowa aktywność na
świeżym powietrzu, połączona z grami i zabawami językowymi.

Rejs na Comino, najmniejszą z wysp maltańskich, gdzie
odkryjemy przepiękną błękitną lagunę.

Powrót do Polski.

transport samolotem, 7 noclegów na Malcie w
hotelu 3*/hotelu apartamentowym/u rodzin goszczących (w
zależności od preferencji grupy i miesiąca wyjazdu), 7 śniadań,
7 obiadokolacji, miejsca dla kadry, opiekę pilota, ubezpieczenie
KL, NNW, bagaż.

biletów wstępu, transferu z/na lotnisko na
Malcie i przejazdów lokalnych (ok. 130 EUR/os. do 15 lat,
140 EUR/os. 16-18 lat), dodatkowych atrakcji – proponujemy
20 lekcji w międzynarodowej szkole językowej (dopłata 140
EUR/os.) – o szczegóły zapytaj naszych konsultantów.

Dzień 6

Dzień 7

Dzień 8

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

Na życzenie grupy możliwość wzbogacenia wycieczki o kurs języka angielskiego!
Transport samolotem – możliwe wyloty z Krakowa, Wrocławia, Gdańska i Warszawy

W
YCIECZKI ZAGRANICZNE

W
YCIECZKI ZAGRANICZNE

www.lingwista.com.pl

15-19 + 1 nauczyciel

2299 PLN

25-30 + 2 nauczycieli 20-24 + 2 nauczycieli

2199 PLN 2299 PLN8 dni
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Liczba
uczestników

Program
podstawowy

Tajemnice maltańskich rycerzyTajemnice maltańskich rycerzy


