
 

WYCIECZKI JEDNODNIOWE 
Oferta obowiązuje od 15 czerwca do 22 września 2019 

KRAJOWE 
  

 
Polski Spływ 

Przełomem Dunajca 
CODZIENNIE 

9:00 – 17:30 
W PROGRAMIE:  
- Dębno Podhalańskie - drewniany Kościół UNESCO; - 
Niedzica - czas wolny;  
- Spływ Przełomem Dunajca do Szczawnicy – 18km. 
 
Cena zawiera: transport, opiekę pilota, bilet na spływ/rafting. 
Dodatkowo płatne: DLA CHĘTNYCH Zamek: 19 zł dorośli, 14 zł 
uczniowie/studenci/emeryci/renciści; Park Miniatur: 12 zł. 

 

Tratwa 
105zł/ 

 100zł*/ 
  75zł** 

Rafting 
110zł/ 
105*/ 
 85zł** 

*młodzież szkolna, 
studenci, emeryci 
**dzieci do lat 10 

 

 
Kraków - Wieliczka 

PONIEDZIAŁEK 
CZWARTEK 

8:00 –20:00 
W PROGRAMIE:  
- Kopalnia Soli w Wieliczce;  
- Kraków: Wzgórze Wawelskie wraz z Katedrą, Rynek 
Główny, Kościół Mariacki, Droga Królewska; 
- czas wolny w okolicach Rynku Głównego.  
Cena zawiera: transport, opiekę pilota, przewodnika. 
Dodatkowo płatne: Bilet do kopalni 64zł/69* zł dorośli, 46/51* zł  
dzieci/uczniowie/emeryci/renciści, bezpłatnie dzieci do 4 lat.(*01.07.2019 
– 31.08.2019). 

 

85zł 
  80zł* 

     75 zł** 
 

*młodzież szkolna, 
studenci, emeryci 
** dzieci do lat 14 

 

 

Kraków z dzielnicą 
Kazimierz 
WTOREK 

8:00 – 19:30 
W PROGRAMIE:  
- krakowski Kazimierz: Plac Nowy, ul. Szeroka z 
synagogami, Skałka, kościół o. Paulinów, Pl. Wolnica; 
- Kraków: wzgórze Wawelskie – Katedra oraz krypty 
królewskie, Sukiennice, Brama Floriańska; 
- czas wolny na Rynku Głównym. 
Cena zawiera: transport, opiekę pilota, przewodnika. 
Dodatkowo płatne: Katedra Wawelska: 12 zł normalny, 7 zł ulgowy; 
Synagoga, 10 zł normalny, 5 zł ulgowy. 

 

90zł 
  85zł* 

     80 zł** 
 

*młodzież szkolna, 
studenci, emeryci 
** dzieci do lat 14 

 

 
Wadowice - Oświęcim 

ŚRODA 
(wycieczka dostępna w 5 

terminach) 

7:30 (17.07, 31.07, 14.08)  8:30 (24.07 i 21.08) – 20:30 
W PROGRAMIE:  
- Oświęcim - muzeum Auschwitz-Birkenau 3,5h;  
- Wadowice – czas wolny na rynku: możliwość 
zwiedzenia Bazyliki Mniejszej i skosztowania słynnej 
„kremówki papieskiej”. 
Cena zawiera: transport, opiekę pilota. 
Dodatkowo płatne: bilet wstępu do muzeum Auschwitz Birkenau: 28 zł. 
Nie poleca się zwiedzania obozu dzieciom poniżej 14 r.ż.. 
 
 
 

 

90zł 
  85zł* 

    80zł** 
 

*młodzież szkolna, 
studenci, emeryci 

** dzieci do lat 14? 



 

 

 
Szczawnica i rejs po 

Jeziorze Czorsztyńskim 
PIĄTEK 

8:30 – 18:30 
W PROGRAMIE:  
- Łopuszna – zabytkowy Dwór Tetmajerów;  
- rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim;  
- Szczawnica: spacer po uzdrowisku, czas wolny – 
możliwość wjazdu koleją linową na Palenicę. 
Cena zawiera: transport, opiekę pilota. 
Dodatkowo płatne: bilet na rejs statkiem 17 zł dorośli, 14zł dzieci; Dwór w 
Łopusznej: 6zł dorośli, 4,50zł uczniowie/studenci/emeryci/renciści; DLA 
CHĘTNYCH Kolej linowa na Palenicę: 19zł dorośli, 16zł 
uczniowie/studenci/osoby 65+, (bezpłatnie dzieci do lat 4) 

 
70 zł 

  65 zł* 
     60 zł** 

 
*młodzież szkolna, 
studenci, emeryci 
** dzieci do lat 14 

SŁOWACJA 
 

 

Ścieżka w koronach 
drzew 

PONIEDZIAŁEK 
CZWARTEK 

SOBOTA 

8:00 – 18:00 
W PROGRAMIE:  
- spacer po kładce w Bachledovej Dolinie;  
- (PONIEDZIAŁEK I SOBOTA) przejazd do Starej 
Lubovli: zwiedzanie zamku oraz skansenu     LUB 
- (CZWARTEK) Szczyrbskie Jezioro oraz Stary 
Smokowiec: czas wolny lub wjazd kolejką na 
Hrebienok i spacer do Wodospadów Zimnej Wody. 
Cena zawiera: transport, ubezpieczenie, opiekę pilota. 
Dodatkowo płatne: Zamek + skansen: 6€- osoba dorosła, 4,5€- seniorzy 
60+, 3€- studenci/dzieci 6-19 lat; Ścieżka: 10€- osoba dorosła, 7,5€- dzieci 
3-14 lat/ emeryci 65+, 25€- bilet rodzinny (2+2. Dodatkowe dziecko do 14 
lat dopłata 6€)/ GRATIS- dzieci do 3 lat; DLA CHĘTNYCH Gondola (w obie 
strony):11€- osoba dorosła, 9€- dzieci 3-14 lat/ emeryci 65+, 27€- bilet 
rodzinny (2+2. Dodatkowe dziecko do 14 lat dopłata 7€)/ GRATIS- dzieci do 
3 lat. Ścieżka + Gondola 20€- osoba dorosła/ 16€- dzieci 3-14 lat, emeryci 
65+/ 49€- bilet rodzinny (2+2. Dodatkowe dziecko do 14 lat dopłata 13€)/ 
GRATIS- dzieci do 3 lat, DLA CHĘTNYCH Hrebienok: aktualny cennik na 
stronie www. 

 
70zł 

  65zł* 
     60 zł** 

 
*młodzież szkolna, 
studenci, emeryci 
** dzieci do lat 14 

 
+ bilety wstępu w 

euro 

 

 

Słowacki Spisz z 
Jaskinią Lodową 

WTOREK 
PIĄTEK 

8:00 – 18:30 
W PROGRAMIE:  
- Dobszyńska Jaskinia Lodowa;  
- ruiny Zamku Spiskiego oraz Spiska Kapituła;  
- Lewocza: czas wolny - możliwość zwiedzania 
Kościoła Św. Jakuba. 
Cena zawiera: transport, ubezpieczenie, opiekę pilota. 
Dodatkowo płatne: Zamek: 8€- dorośli, 6€- studenci/ emeryci, 4€- dzieci 6-
18 lat, GRATIS- dzieci do 6 lat;Jaskinia:8€- dorośli, 4€- dzieci  6-15 lat,7€ 
student/emeryt/rencista, bezpłatnie dzieci do 6 lat. 10€ 
fotografowanie/kamera. DLA CHĘTNYCH Kościół: 3€- dorośli, 2€- dzieci 
do 15 lat, studenci/ GRATIS – do 6 lat 
 

 

80zł 
  75zł* 

    70zł** 
 

*młodzież szkolna, 
studenci, emeryci 
** dzieci do lat 14 

 
+ bilety wstępu w 

euro 



 

 

 

Słowacki Raj 
WTOREK 
PIĄTEK 

Uwaga! W zależności od pogody oraz 
aktualnych warunków panujących na 
szlakach Organizator zastrzega sobie 

zmianę trasy wędrówki. 

 8:00 – 19:00 
W PROGRAMIE: 
WTOREK: przejście szlakiem z Podlesoka przez Suchą 
Belę do Klasztoriska, czas wolny (schronisko, ruiny 
klasztoru), zejście do Podlesoka. 
PIĄTEK: przejście szlakiem z Podlesoka przez Przełom 
Hornadu do Klasztoriska, czas wolny (schronisko, 
ruiny klasztoru), zejście do Podlesoka.  
Cena zawiera: transport, ubezpieczenie, opiekę pilota, przewodnika.  
Dodatkowo płatne: Wstęp do Parku Narodowego SR: 2€ dorośli, 1€ dzieci 
6-15 lat/młodzież/seniorzy powyżej 62 lat. 
Szlak dostępny dla turystów z dobrą kondycją fizyczną oraz bez lęku wysokości 
(trasy prowadzą po drabinach, kładkach i stopniach umocowanych w skale).  

 

80zł 
  75zł* 

    70zł** 
 

*młodzież szkolna, 
studenci, emeryci 
** dzieci do lat 14 

 

Obowiązuje 
wygodne obuwie 

górskie lub 
sportowe! 

+ bilety wstępu w 
euro 

 

 
Dookoła Tatr z 

Zamkiem Orawskim 
ŚRODA 

8:30 – 18:30 
W PROGRAMIE:  
- Zamek Orawski;  
- Jaskinia Demianowska Wolności;  
- czas wolny w Liptowskim Mikulaszu. 
Cena zawiera: transport, ubezpieczenie, opiekę pilota. 
Dodatkowo płatne: Zamek: 7€ dorośli, 3,50€ dzieci 6-15 lat/student 
/emeryt/rencista, dzieci do lat 6 bezpłatnie, 3€ fotografowanie, 5€ kamera. 
Jaskinia:8€ dorośli, 4€ dzieci 6-15 lat, 7€ student/emeryt pow. 60 lat, 
bezpłatnie dzieci do 6 lat, 10€ fotografowanie/kamera. 

 

80zł 
  75zł* 

    70zł** 
 

*młodzież szkolna, 
studenci, emeryci 
** dzieci do lat 14 
+ bilety wstępu w 

euro 

 

 

Tatry Słowackie z 
Jaskinią Bielską 

NIEDZIELA 

8:00 – 18:00 
W PROGRAMIE:  
- Jaskinia Bielska;  
- czas wolny nad Szczyrbskim Jeziorem;  
- Stary Smokowiec – czas wolny (możliwość wjazdu 
kolejką na Hrebienok i spaceru do Wodospadów 
Zimnej Wody). 
Cena zawiera: transport, ubezpieczenie, opiekę pilota.  
Dodatkowo płatne: Jaskinia: 8€ dorośli, 4€ dzieci 6-15 lat, 7€ student/ 
emeryt/rencista, , 10€ fotografowanie/ kamera. Kolejka:11€ dorośli, 9€ 
dzieci13-18 lat/ studenci (Euro26, ISIC, ITIC)/ seniorzy pow. 60 lat; 8€ dzieci 
6-12 lat.(bezpłatnie dzieci do 6 lat) 

 

65zł 
  60zł* 

    55zł** 
 

*młodzież szkolna, 
studenci, emeryci 
** dzieci do lat 14 
+ bilety wstępu w 

euro  

WĘGRY 
 

 
 

Budapeszt 
PIĄTEK 

 

4:00 – 24:00 
W PROGRAMIE:  
- 10:00 przyjazd do Budapesztu; 
- Plac Bohaterów, Zamek Vajdahunyad; 
- przejazd Aleją Andrassyego pod Bazylikę św. Stefana;  
- czas wolny na ul. Vaci – budapesztańskim deptaku; 
- Wzgórze Zamkowe (Zamek Królewski, kościół Macieja, 
Baszty Rybackie); 
- Wzgórze Gellerta – panorama miasta; 
-  godzinny rejs statkiem po Dunaju. 
Cena zawiera: transport, ubezpieczenie, opiekę pilota, przewodnika, lunchpakiet: 
sandwicz + woda 0.5l. 
Dodatkowo płatne: rejs:10 Euro, Bazylika200 HUF; obiad ok. 3000 HUF. 

210zł 
  190zł* 

    170zł** 
 

*młodzież szkolna, 
studenci, emeryci 
** dzieci do lat 14 
+ bilety wstępu w 

euro/forintach 
 

(1000 HUF - ok. 15 
zł) 



 

AUSTRIA 
 
 

 

 
Wiedeń 
ŚRODA 

4:00 – 24:00 
W PROGRAMIE:  
- 10:00 przyjazd do Wiednia;  
- przejazd do pałacu i ogrodów Schönbrunn; 
- czas wolny w okolicy Stephenplatz;  
- spacer po centrum z przewodnikiem  przez Graben, 
Kohlmarkt oraz Hofburg do Ratusza; 
- przejazd Ringiem wzdłuż najważniejszych zabytków 
miasta pod Dom Hundertwassera;  
- Belweder – panorama miasta widziana z ogrodów.  
Cena zawiera: transport, ubezpieczenie, opiekę pilota, przewodnika, lunch 
pakiet: sandwicz + woda 0.5l. 
Dodatkowo płatne: Pałac Schönbrunn: 16,00€ dorośli; 11,50€ dzieci 6-18 lat, 
14,50€ studenci (na podstawie kart: Euro26, ISIC, ITIC), osoby 
niepełnosprawne; bezpłatnie dzieci do 6 lat. 

 
 

230zł 
  210zł* 

    190zł** 
 

*młodzież 
szkolna, studenci, 

emeryci 
** dzieci do lat 14 
+ bilety wstępu w 

euro 

 

 
Organizator nie odpowiada za zmianę cen wstępów w trakcie sezonu. 

 
Na wycieczki zagraniczne wymagany jest aktualny paszport lub dowód osobisty dla każdego uczestnika. 

 
Czas i kolejność zwiedzania może ulec  zmianie. 

 
Godziny powrotów z wycieczek są szacunkowe. 

 
Do jaskiń na Słowacji oraz do Kopalni w Wieliczce należy się ubrać ciepło ze względu na niską temperaturę. 

 
Na wycieczkę do Słowackiego Raju obowiązuje wygodne obuwie górskie lub sportowe. 

 
Walutę na wstępy za granicą trzeba mieć przy sobie. 

 
10% rabatu na kolejna wycieczkę – zniżka dla biletów normalnych. Spływ oraz Kraków Wieliczka – zniżka 6% w systemie – nie 

wliczamy do rabatu ceny biletu na spływ/ do kopalni. 
 

W razie niejasności prosimy o kontakt z biurem. 
 
 


