
KATALOG WYCIECZEK

„Dalekie podróże mają to do siebie, 
że przywozi się z nich coś zupełnie 
innego niż to, po co się pojechało”

                                  Nicolas Bouvier
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Jest to jedyny obiekt tego typu w Polsce i jeden z nielicznych na świecie – wystawa 
znajduje się w zabytkowym, XIX-wiecznym neogotyckim podziemnym zbiorniku wody 
czystej o powierzchni 4600 m2.

Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis” 

Hydropolis jest miejscem, w którym technologie multimedialne, interaktywne 
instalacje, wierne repliki i modele oraz bogate w informacje ekrany dotykowe służą 
jednemu celowi: ukazaniu wody z różnych perspektyw.

– centrum wiedzy poświęcone wodzie.

Cena obejmuje:
- przejazd klimatyzowanym autokarem + ubezpieczenie
- bilety do ZOO i Afrykarium
- bilety wstępu do Hydropolis
- zajęcia edukacyjne

Koszty wycieczki od osoby:

dla 30 osób: 140 zł / os.

dla 44 osób:     99 zł / os.

BRAK DODATKOWYCH OPŁAT !!!

WROCŁAW HYDROPOLIS
+ZOO + AFRYKARIUM

W PROGRAMIE WYCIECZKI ZWIEDZANIE ORAZ ZAJĘCIA EDUKACYJNE.



Cena obejmuje:
- przejazd klimatyzowanym autokarem + ubezpieczenie
- bilety do ZOO i Afrykarium

- zajęcia edukacyjne
- bilety wstępu do Hydropolis

Koszty wycieczki od osoby:

dla 44 osób:     99 zł / os.

dla 30 osób: 140 zł / os.

WROCŁAW 
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ZOO

Ogród zoologiczny we Wrocławiu jest najstarszą tego typu placówką w Polsce. 
Otwarty dla zwiedzających 10 lipca 1865r, w 2015r. obchodził 150-lecie. Posiada 
najbogatszą kolekcję zwierząt w kraju i jedną z bogatszych kolekcji gadów i płazów 
w Europie. W zoo mieszka obecnie około 12 000 osobników reprezentujących 
ponad 1 100 gatunków!
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BRAK DODATKOWYCH OPŁAT !!!

Afrykarium – oceanarium prezentujące ekosystemy wodne (morskie 
i słodkowodne) oraz lądowe fauny Afryki na terenie Ogrodu Zoologicznego. 
Cały kompleks liczy 19 akwariów, basenów i zbiorników o łącznej powierzchni 
4,6 tys.  i pojemności ponad 15 milionów litrów wody, oczyszczanej przez 50 2m
filtrów.

W PROGRAMIE WYCIECZKI ZWIEDZANIE ORAZ ZAJĘCIA EDUKACYJNE.

ZOO

Ogród zoologiczny we Wrocławiu jest najstarszą tego typu placówką w Polsce. 
Otwarty dla zwiedzających 10 lipca 1865r, w 2015r. obchodził 150-lecie. Posiada 
najbogatszą kolekcję zwierząt w kraju i jedną z bogatszych kolekcji gadów i płazów 
w Europie. W zoo mieszka obecnie około 12 000 osobników reprezentujących 
ponad 1 100 gatunków!

W PROGRAMIE WYCIECZKI ZWIEDZANIE ORAZ ZAJĘCIA EDUKACYJNE.

Afrykarium – oceanarium prezentujące ekosystemy wodne (morskie 
i słodkowodne) oraz lądowe fauny Afryki na terenie Ogrodu Zoologicznego. 
Cały kompleks liczy 19 akwariów, basenów i zbiorników o łącznej powierzchni 

24,6 tys. m  i pojemności ponad 15 milionów litrów wody, oczyszczanej przez 50 
filtrów.

ZOO + AFRYKARIUM
+ HYDROPOLISWROCŁAW ZOO + AFRYKARIUM
+ HYDROPOLIS
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ź Aula Leopoldina

Dzień 2:

Dzień 2:

- Szlakiem Krasnali z przewodnikiem

- Stadion Wrocław

ź Sala Longchamps

- Panorama Racławicka

OPCJA NR 2

- Kolejkowo- największa makieta kolejowa w Polsce

- Jest taki sam jak w Opcji nr.1

Dzień 1:

ź Oratorium Marianum

- Zoo + Afrykarium z zajęciami edukacyjnymi

- Sky Tower- najwyższy budynek w Polsce 
  w  kategoriach wysokość do najwyżej położonego
  piętra

- Uniwersytet Wrocławski:

ź Wieża Matematyczna

Dzień 1 (Polecane dla klas 1-5)

OPCJA NR 1

Zabierzemy was na 2-dniową wycieczkę do historycznej stolicy 
Dolnego Śląska jak i całego Śląska.

Cena obejmuje:
- przejazd klimatyzowanym autokarem + ubezpieczenie

- nocleg + (obiadokolacja, śniadanie i prowiant)
- bilety wstępu do wszystkich atrakcji wycieczki

- przewodnik na miejscu

Koszty wycieczki od osoby:

dla 30 osób:  240 zł / os.

dla 44 osób:  217 zł / os.

BRAK DODATKOWYCH OPŁAT !!!

UWAGA!
Ze względu na nocleg, prosimy o wcześniejszą 
rezerwację wycieczki,minimum 6 miesięcy 
przed planowaną datą!

Zabierzemy was na 2-dniową wycieczkę do historycznej stolicy 
Dolnego Śląska jak i całego Śląska.

4

WROCŁAW - wycieczka 
2-dniowa
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ź kolekcja minerałów – lekcja dydaktyczna w muzeum minerałów 

Czasem stajemy się poszukiwaczami złotodajnych rud i minerałów……

ź płukanie złota lub strzelanie z łuku lub pokaz i nauka czerpania papieru

ź zwiedzanie kopalni złota + jazda podziemnym tramwajem 

Nasze wycieczki to doskonała zabawa, w czasie której poznajemy tajemnice starej 
kopalni złota, stajemy się uczestnikami „ gorączki złota”, które własnoręcznie 
wypłukujemy…..

ź średniowieczna osada górnicza

Na tej wycieczce zrywamy z nudą…. Chodzimy w góry, penetrujemy podziemne 
chodniki i sztolnie, strzelamy, wspinamy się, a nawet produkujemy papier i malujemy.

ź podziemny spływ łodzią 

W programie 2 dniowej wycieczki:

ź nocne zwiedzanie kopalni 
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- wycieczka 
2-dniowaKOPALNIA ZŁOTY STOK 

Cena obejmuje: Koszty wycieczki od osoby:

dla 44 osób:  245 zł / os.

dla 30 osób:  265 zł / os.

- przejazd klimatyzowanym  autokarem + ubezpieczenie
- zwiedzanie z przewodnikiem na miejscu,  bilety wstępu 

- wyżywienie w miejscu zakwaterowania

- zakwaterowanie w „Złotym Hotelu” lub „Sport Kompleks” na 
  terenie Kopalni Złota

BRAK DODATKOWYCH OPŁAT !!!

ź zwiedzanie kopalni złota + jazda podziemnym tramwajem 

Czasem stajemy się poszukiwaczami złotodajnych rud i minerałów……

ź kolekcja minerałów – lekcja dydaktyczna w muzeum minerałów 

Nasze wycieczki to doskonała zabawa, w czasie której poznajemy tajemnice starej 
kopalni złota, stajemy się uczestnikami „ gorączki złota”, które własnoręcznie 
wypłukujemy…..

Na tej wycieczce zrywamy z nudą…. Chodzimy w góry, penetrujemy podziemne 
chodniki i sztolnie, strzelamy, wspinamy się, a nawet produkujemy papier i malujemy.

ź podziemny spływ łodzią 

W programie 2 dniowej wycieczki:

ź nocne zwiedzanie kopalni 

ź średniowieczna osada górnicza

ź płukanie złota lub strzelanie z łuku lub pokaz i nauka czerpania papieru

- wycieczka 
2-dniowaKOPALNIA ZŁOTY STOK 



Cena obejmuje:
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- przejazd klimatyzowanym  autokarem + ubezpieczenie
- zwiedzanie z przewodnikiem
- bilety wstępu 

Jaskinia Niedźwiedzia jest najdłuższą i posiadającą największą deniwelację 
jaskinią Sudetów.

Korytarze jaskini pokrywają liczne i zróżnicowane formy naciekowe – okazałe 
stalaktyty, stalagmity, stalagnaty, kaskady, kopuły, misy martwicowe oraz 
draperie naciekowe. Jaskinia uznawana jest za jedną z najpiękniejszych w 
Polsce.

W programie wycieczki:

Zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej z przewodnikiem w grupach 15 osobowych

Otwór wejściowy na wysokości 800 m n.p.m. Rozłożone horyzontalnie 
korytarze mają łączną długość około 4,5 km i rozwinęły się na 3 poziomach.

Jaskinia Niedźwiedzia – najdłuższa jaskinia całych Sudetów, położona 
w Masywie Śnieżnika , w dolinie Kleśnicy, odkryta podczas eksploatacji 
kamieniołomu marmuru w 1966 roku.

JASKINIA NIEDŹWIEDZIA

BRAK DODATKOWYCH OPŁAT !!!

Nasze biuro posiada ograniczoną ilość biletów wstępu, 
w związku z tym tylko wczesna rezerwacja wycieczki 
gwarantuje wejście do jaskini!

Jaskinia Niedźwiedzia cieszy się ogromną 
popularnością w kraju.

UWAGA!

Terminy wyjazdów: maj i czerwiec

Otwór wejściowy na wysokości 800 m n.p.m. Rozłożone horyzontalnie 
korytarze mają łączną długość około 4,5 km i rozwinęły się na 3 poziomach.

Jaskinia Niedźwiedzia jest najdłuższą i posiadającą największą deniwelację 
jaskinią Sudetów.

W programie wycieczki:

Zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej z przewodnikiem w grupach 15 osobowych

Korytarze jaskini pokrywają liczne i zróżnicowane formy naciekowe – okazałe 
stalaktyty, stalagmity, stalagnaty, kaskady, kopuły, misy martwicowe oraz 
draperie naciekowe. Jaskinia uznawana jest za jedną z najpiękniejszych w 
Polsce.

Jaskinia Niedźwiedzia – najdłuższa jaskinia całych Sudetów, położona 
w Masywie Śnieżnika , w dolinie Kleśnicy, odkryta podczas eksploatacji 
kamieniołomu marmuru w 1966 roku.

JASKINIA NIEDŹWIEDZIA

UWAGA!

Jaskinia Niedźwiedzia cieszy się ogromną 
popularnością w kraju.

Terminy wyjazdów: maj i czerwiec

Nasze biuro posiada ograniczoną ilość biletów wstępu, 
w związku z tym tylko wczesna rezerwacja wycieczki 
gwarantuje wejście do jaskini!

Koszty wycieczki Złoty Stok 
+ Jaskinia Niedźwiedzia
dla 44 osób:  135 zł / os.
wyjazd na wycieczkę łączoną 
o godz 04:30



+KOPALNIA ZŁOTY STOK
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Kopalnia Złoty Stok 

W programie wycieczki: 

3) spotkanie z historią w Muzeum Górnictwa (30 min) 

Nasze wycieczki to doskonała zabawa, w czasie której 
poznajemy tajemnice starej kopalni złota, stajemy się 
uczestnikami „ gorączki złota", które własnoręcznie 
wypłukujemy……. 

Na tej wycieczce zrywamy z nudą…. Chodzimy w 
góry, penetrujemy podziemne chodniki i sztolnie, 
strzelamy, wspinamy się, a nawet produkujemy papier 
i malujemy. 

Czasem stajemy się poszukiwaczami złotodajnych rud 
i minerałów….. 

1) zwiedzanie Kopalni Złota (1.5 h) 

2) Średniowieczna Osada Górnicza (1 h) 

4) kolekcja minerałów (30 min) 

OBIAD + CZAS WOLNY (45 min) 
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Koszty wycieczki Złoty Stok 
+ Jaskinia Niedźwiedzia
dla 44 osób:  135 zł / os.

Koszty wycieczki 
tylko Złoty Stok
dla 44 osób:     80 zł / os.

3) spotkanie z historią w Muzeum Górnictwa (30 min) 

2) Średniowieczna Osada Górnicza (1 h) 

Nasze wycieczki to doskonała zabawa, w czasie której 
poznajemy tajemnice starej kopalni złota, stajemy się 
uczestnikami „ gorączki złota", które własnoręcznie 
wypłukujemy……. 

Czasem stajemy się poszukiwaczami złotodajnych rud 
i minerałów….. 

Kopalnia Złoty Stok 

W programie wycieczki: 

4) kolekcja minerałów (30 min) 

OBIAD + CZAS WOLNY (45 min) 

1) zwiedzanie Kopalni Złota (1.5 h) 

Na tej wycieczce zrywamy z nudą…. Chodzimy w 
góry, penetrujemy podziemne chodniki i sztolnie, 
strzelamy, wspinamy się, a nawet produkujemy papier 
i malujemy. 

Cena obejmuje:
- przejazd klimatyzowanym 
  autokarem + ubezpieczenie
- zwiedzanie z przewodnikiem
- bilety wstępu 

wyjazd na wycieczkę łączoną 
o godz 04:30



Cena obejmuje: Koszty wycieczki od osoby:
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Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku udostępnia ekspozycje 
obejmującą zabytkowy tabor kolejowy normalnotorowy z okresu od roku 1890 do lat 
70-tych XX wieku. Zbiór składa się z 40 lokomotyw parowych (produkcji polskiej, 
niemieckiej, angielskiej oraz amerykańskiej), lokomotyw elektrycznych i spalinowych 
oraz przeszło 50 wagonów i innych kolejowych pojazdów specjalistycznych, 
ustawionych na torach o łącznej długości ok. 2 km. 

Muzeum posiada jedyny sprawny na Dolnym Śląsku normalnotorowy parowóz – 
polską lokomotywę parową TKt48-18 z 1951 r. 

JAWORZYNA ŚLĄSKA

dla 44 osób:     85 zł / os.

dla 30 osób: 125 zł / os.

BRAK DODATKOWYCH OPŁAT !!!

- bilety wstępu 

- przejazd klimatyzowanym autokarem + ubezpieczenie
- zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem

- przejazd trasą parowozową 

Opcje wycieczki:
1. Muzeum kolejnictwa + Baśniowy 
    lub Podziemny Książ
2. Muzeum Kolejnictwa + Explorapark
3. Baśniowy lub Podziemny Książ + Explorapark



Cena obejmuje:

- zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem
- przejazd klimatyzowanym autokarem + ubezpieczenie

- bilety wstępu- przejazd trasą parowozową (opcja Muzeum
  Kolejnictwa)

Koszty wycieczki od osoby:

dla 44 osób:     85 zł / os.

dla 30 osób: 125 zł / os.

9BRAK DODATKOWYCH OPŁAT !!!

PRZEDSZKOLA, KLASY I-IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Czas zwiedzania 90 min.

Baśniowy Książ – Baśniowe zwiedzanie to podróż do zamkowej krainy baśni i legend-
pełnej dziecięcej radości zabawy i magii. Podczas aktywnej edukacyjnej "podróży 
w czasie" dzieci spotykają średniowieczną księżną Anne, z którą przemierzają 
zamkowe dzieje.Wędrując tajemniczymi piwnicami i salonami, mali podróżnicy szukają 
zaginionego skarbu i magicznej Książęcej Skały.
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BAŚNIOWY LUB PODZIEMNY
ZAMEK KSIĄŻ + EXPLORAPARK LUB 

   MUZEUM KOLEJNICTWA 

ZAMEK KSIĄŻ

Podziemny Książ -Młodzież zwiedzi nowo otwarte podziemia na 
poziomie -50 metrów pod zamkiem.Podczas spotkania poznacie 
historię zamku włącznie z opowieściami o jego przebudowach 
z czasów II wojny światowej oraz o dotyczących go planach 
w ramach realizacji projektu "Riese"
Czas zwiedzania 120 min.

KLASY V-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I SZKOŁY ŚREDNIE

Taki cel przyświeca wystawą edukacyjnym przygotowanym 
przez INSTYTUT BADAŃ KOMPETENCJI w Wałbrzychu.

EXPLORAPARK – Nauka idzie w parze z zabawą, zwłaszcza 
przy odkrywaniu nieznanych dotąd zjawisk towarzyszy 
(inter)aktywna forma ich prezentacji.

Dzieci znajdują się w centrum wydarzeń i same odkrywają, 
że nauka i technika są integralną częścią codzienności.

Opcje wycieczki:
1. Muzeum kolejnictwa + Baśniowy 
    lub Podziemny Książ
2. Muzeum Kolejnictwa + Explorapark
3. Baśniowy lub Podziemny Książ + Explorapark
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Koszty wycieczki 
dla szkół średnich
dla 44 osób:  185 zł / os.

dla 30 osób:  200 zł / os.

- Ekstremalna 
- Familijna 

Energylandia - to największy Park Rozrywki w Polsce, oferujący kilkadziesiąt 
atrakcji, które znajdują się na obszarze 26 hektarów, przeznaczony dla wszystkich 
grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. 

Strefy Energylandi: 
- Bajkolandia 

- Water Park 

Oferta ważna jest od poniedziałku do piątku. 
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ENERGYLANDIA
KONTAKT:
+48 735-764-520
+48 606-889-588
e-mail: bbsteffen@gmail.cm

- przejazd klimatyzowanym autokarem + ubezpieczenie
- całodniowy wstęp do parku rozrywki 
- posiłek w postaci frytek i napoju (dla dzieci) 
- opiekun kawa lub herbata gratis 

Cena wycieczki obejmuje:

BRAK DODATKOWYCH OPŁAT !!!

Koszty wycieczki 
dla klas 1-6

dla 30 osób:  160 zł / os.

dla 44 osób:  145 zł / os.

Koszty wycieczki 
dla klas 7-8
dla 44 osób:  155 zł / os.

dla 30 osób:  170 zł / os.

Park rozrywki jest otwarty od pierwszego weekendu kwietnia do końca października. 

- Bajkolandia 

Energylandia - to największy Park Rozrywki w Polsce, oferujący kilkadziesiąt 
atrakcji, które znajdują się na obszarze 26 hektarów, przeznaczony dla wszystkich 
grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. 

Strefy Energylandi: 

Oferta ważna jest od poniedziałku do piątku. 

- Water Park 
- Ekstremalna 
- Familijna 

- całodniowy wstęp do parku rozrywki 
- posiłek w postaci frytek i napoju (dla dzieci) 
- opiekun kawa lub herbata gratis 

- przejazd klimatyzowanym autokarem + ubezpieczenie
Cena wycieczki obejmuje:

Park rozrywki jest otwarty od pierwszego weekendu kwietnia do końca października. 



Cena obejmuje:
- przejazd klimatyzowanym autokarem + ubezpieczenie
- bilety na całodzienny wstęp do parku rozrywki
- poczęstunek w restauracji McDonalds!!!

Koszty wycieczki od osoby:

dla 44 osób: 110 zł / os.

dla 30 osób: 130 zł / os.

MAJALAND - KOWNATY

11

Park jest podzielony na 2 strefy- zewnętrzną i 
wewnętrzną i jest czynna 365 dni w roku!! 

Majaland - to niesamowity park rozrywki 
zlokalizowany w Torzymiu. 

W Majaland Kownaty znajdują się atrakcje dla 
całych rodzin! Są tu zjeżdżalnie, karuzele, place 
zabaw, rollercoaster, restauracja i punkty 
gastronomiczne oraz miejsca do spotkań 
biznesowych. 

Jest to całoroczny, tematyczny park rozrywki oparty 
na postaciach Pszczółki Mai, Heidi i Wica Wikinga. 

Bajkowy świat i gwarancja niesamowitych doznań 
dla dzieci i dorosłych. 
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BRAK DODATKOWYCH OPŁAT !!!



Cena obejmuje: Koszty wycieczki od osoby:

12
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dla 44 osób:     99 zł / os.

dla 30 osób:  118 zł / os.

- przejazd klimatyzowanym autokarem + ubezpieczenie

- bilety wstępu do wszystkich atrakcji wycieczki + wykonanie
   naczynia z gliny oraz pokaz kowalstwa

- zwiedzanie z przewodnikiem na miejscu

KUDOWA ZDRÓJKONTAKT:
+48 735-764-520
+48 606-889-588
e-mail: bbsteffen@gmail.cm BŁĘDNE SKAŁY

ź Kaplica Czaszek ( Klasy od 6 do 8 ) 

To właśnie te ciekawe miejsca odwiedzimy podczas naszej wycieczki 

ź Muzeum Zabawek PRL 

ź Ruchoma Szopka 

Kudowa Zdrój - miasto znane od uzdrowiskowej strony, 
odkrywa przed nami dodatkowe atrakcje: 

ź Skansen 

ź Błędne Skały 



Cena obejmuje:

- bilety wstępu
- przewodnik,
- przejazd klimatyzowanym autokarem + ubezpieczenie

Koszty wycieczki od osoby:

dla 30 osób: 128 zł / os.

dla 44 osób:     96 zł / os.

KLEINWELKA

Park rozrywki 
Kleinwelka 

13
BRAK DODATKOWYCH OPŁAT !!!

Kleinewelka- przygoda w Parku wprowadzi was 
w nieznane czasy dinozaurów, od początku epoki 
aż do wymierania prehistorycznych gigantów. 

Nie tylko miłośnicy dinozaurów przeżyją tu wielką 
przygodę. Przewidziane są specjalne stacje 
doświadczalne, gry, wspinaczki i zjeżdżalnie. 
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Park rozrywki 
Kleinwelka 

Kleinewelka- przygoda w Parku wprowadzi was 
w nieznane czasy dinozaurów, od początku epoki 
aż do wymierania prehistorycznych gigantów. 

Nie tylko miłośnicy dinozaurów przeżyją tu wielką 
przygodę. Przewidziane są specjalne stacje 
doświadczalne, gry, wspinaczki i zjeżdżalnie. 



Cena obejmuje: Koszty wycieczki od osoby:

14
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DREZNO - zabierzemy Was na piękną wycieczkę do rezydencji władców Saksonii.

Czas wolny

Zwiedzimy Tarasy Brühla, Frauenkirche - kościół Mariacki, Johanneum, Orszak 
Książęcy, Hofkirche - Kościół Nadworny, Zamek, Opera Zampera i słynny Zwinger - 
zaliczany do najważniejszych budowli baroku w Europie!

- przejazd klimatyzowanym autokarem + ubezpieczenie
- zwiedzanie z przewodnikiem na miejscu
- bilety wstępu do wszystkich atrakcji wycieczki 

dla 44 osób:     80 zł / os.

dla 30 osób:     95 zł / os.

W drugiej części wycieczki jedziemy wzdłuż Łaby, oglądając słynne zamki i 
rezydencje, obok Pałacu Pillnitz do Bastei. Tu po kilkuminutowym marszu 
wkraczamy w zaczarowany świat piaskowców. Oglądamy z wysokości ok. 150 
metrów Łabę, przepaście między skałami, z oddali ruiny zamku rycerzy - rabusiów. 
Przechodząc przez kamienny most zawieszony między kamiennymi kolosami 
wracamy do autokaru. 

SAKSONIA SZWAJCARSKA

Po przerwie na odpoczynek i zakupach pamiątek wracamy do domu.

DREZNO - PERŁA BAROKU
I SAKSONIA SZWAJCARSKA - CUD NATURY
DREZNO - zabierzemy Was na piękną wycieczkę do rezydencji władców Saksonii.

Czas wolny

Zwiedzimy Tarasy Brühla, Frauenkirche - kościół Mariacki, Johanneum, Orszak 
Książęcy, Hofkirche - Kościół Nadworny, Zamek, Opera Zampera i słynny Zwinger - 
zaliczany do najważniejszych budowli baroku w Europie!

DREZNO - PERŁA BAROKU
I SAKSONIA SZWAJCARSKA - CUD NATURY

Po przerwie na odpoczynek i zakupach pamiątek wracamy do domu.

W drugiej części wycieczki jedziemy wzdłuż Łaby, oglądając słynne zamki i 
rezydencje, obok Pałacu Pillnitz do Bastei. Tu po kilkuminutowym marszu 
wkraczamy w zaczarowany świat piaskowców. Oglądamy z wysokości ok. 150 
metrów Łabę, przepaście między skałami, z oddali ruiny zamku rycerzy - rabusiów. 
Przechodząc przez kamienny most zawieszony między kamiennymi kolosami 
wracamy do autokaru. 

SAKSONIA SZWAJCARSKA



Cena obejmuje:
- przejazd klimatyzowanym autokarem + ubezpieczenie
- zwiedzanie z przewodnikiem

Koszty wycieczki od osoby:

dla 44 osób:     75 zł / os.

dla 30 osób:     90 zł / os.

DREZNO

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

15

BRAK DODATKOWYCH OPŁAT !!!

Drezno Striezelmarkt- jest jednym z najstarszych 
Jarmarków Bożonarodzeniowych w Niemczech.W 
powietrzu unoszą się przyjemne słodkie zapachy, 
które będą uwodzić najmłodszych. Tutaj nos 
będzie naszym przewodnikiem. 
Od nazwy Striezel (drożdżowe ciasto z bakaliami) 
jest najsłynniejszą słodkością tutejszego jarmarku. 
Kolejnymi atrakcjami Jarmarku będą budki z 
ozdobami świątecznymi czy z przepięknymi 
zabawkami. Wystawy, karuzele, domek 
Pflaumentoffla, kino Skrzatów, Dom Baśni czy 
Domek 
z Piernika w którym nasi najmłodsi podróżnicy 
będą mogli ozdobić swój własny piernik. 

Przed Jarmarkiem zwiedzanie Drezna 
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Drezno Striezelmarkt- jest jednym z najstarszych 
Jarmarków Bożonarodzeniowych w Niemczech.W 
powietrzu unoszą się przyjemne słodkie zapachy, 
które będą uwodzić najmłodszych. Tutaj nos 
będzie naszym przewodnikiem. 
Od nazwy Striezel (drożdżowe ciasto z bakaliami) 
jest najsłynniejszą słodkością tutejszego jarmarku. 
Kolejnymi atrakcjami Jarmarku będą budki z 
ozdobami świątecznymi czy z przepięknymi 
zabawkami. Wystawy, karuzele, domek 
Pflaumentoffla, kino Skrzatów, Dom Baśni czy 
Domek 
z Piernika w którym nasi najmłodsi podróżnicy 
będą mogli ozdobić swój własny piernik. 

Przed Jarmarkiem zwiedzanie Drezna 



Cena obejmuje: Koszty wycieczki od osoby:

dla 44 osób: 190 zł / os.
dla 30 osób: 270 zł / os.

dla 30 osób: 293 zł / os.
dla 44 osób: 200 zł / os.
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OFERTA TYLKO DLA KLAS 
Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

FILMPARK BABELSBERG

Czy wiecie jak powstaje film?

Kto i z czego buduje dekoracje?

Właśnie tutaj możecie się wszystkiego dowiedzieć! Park Filmowy 
Babelsberg jest parkiem tematycznym, położonym tuż obok jednych 
z najstarszych studiów filmowych na świecie!

TV SHOW!

Jakich sztuczek używa charakteryzator, a jakich kostiumograf?

Kino 4D i XD!

Pokazy kaskaderów!

To właśnie tutaj Roman Polański kręcił obsypanego nagrodami „Pianistę”, 
czy Quentin Tarantino nominowanego 8 razy do Oscara filmu „Bękarty 
Wojny.

Kto wie, może któreś z Was odkryje w Parku 
swoje przyszłe zawodowe powołanie....

Nazwiska światowej sławy, jak Tom Cruise, 
Christoph Walz, Kevin Spacey, Brad Pitt, Kate 
Winslet i wiele innych znakomitych nazwisk 
świata filmu, występowali włąśnie tutaj przed 
kamerami.

Jedyne w swoim rodzaju niezwykle interesujące 
połączenie wiedzy i zabawy, aspektu 
edukacyjnego i rozrywkowego, przekonuje nie 
tylko nauczycieli i uczniów do regularnego 
odwiedzania Parku Filmowego Babelsberg.

do lat 16:

powyżej
lat 16:

POCZDAM



Cena obejmuje:
- przejazd klimatyzowanym autokarem + ubezpieczenie
- zwiedzanie z przewodnikiem
- Opcja 2: rejs statkiem po Szprewie (dodatkowo płatne)
- Opcja 3: wjazd na wieżę TV + Muzeum Berlin w miniaturze 
  (dodatkowo płatne)

Koszty wycieczki od osoby:

dla 44 osób:     99 zł / os.

dla 30 osób: 132 zł / os.
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BERLIN
Berlin - stolica, kraj związkowy i największe miasto Niemiec. 
Zajmuje powierzchnię ok. 892 km2 i zamieszkuje go 3,7 mln osób.

Czerwony Ratusz - zbudowany w latach 1861-
1869, siedziba burmistrza Berlina i rządu Kraju 
Związkowego Berlin.

W zachodniej części Berlina zobaczymy ruiny 
kościoła pamięci Cesarza Wilhelma z 1895 r.

W trakcie naszej wycieczki zwiedzimy zarówno 
wschodnią, jak również zachodnią część tego 
pięknego miasta, drugiego w Unii Europejskiej 
co do liczby mieszkańców.

Co zwiedzimy i zobaczymy:

Słynny Aleksanderplatz - nazwany na cześć 
cara Rosji Aleksandra I, codzienie odwiedzany 
przez 300 000 osób. Centralny punkt miasta z 
charakterystyczną wieżą TV (najwyższa 
budowla niemiec - 368 m.) i zegarem Urania.

Kościół NMP z 91-metrową wieżą - przykład 
gotyku ceglanego we wschodnich Niemczech.

Brama Brandemburska - zaprojektowana przez 
pochodzącego z Kamiennej Góry Carla 
Gottharda Langhansa.

Pomnik Pomordowanych Żydów Europy - 
upamiętniający zagładę Żydów podczas II wojny 
światowej.

CZAS WOLNY...
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Berlin - stolica, kraj związkowy i największe miasto Niemiec. 
Zajmuje powierzchnię ok. 892 km2 i zamieszkuje go 3,7 mln osób.

Pomnik Pomordowanych Żydów Europy - 
upamiętniający zagładę Żydów podczas II wojny 
światowej.

Czerwony Ratusz - zbudowany w latach 1861-
1869, siedziba burmistrza Berlina i rządu Kraju 
Związkowego Berlin.

Słynny Aleksanderplatz - nazwany na cześć 
cara Rosji Aleksandra I, codzienie odwiedzany 
przez 300 000 osób. Centralny punkt miasta z 
charakterystyczną wieżą TV (najwyższa 
budowla niemiec - 368 m.) i zegarem Urania.

Kościół NMP z 91-metrową wieżą - przykład 
gotyku ceglanego we wschodnich Niemczech.

W trakcie naszej wycieczki zwiedzimy zarówno 
wschodnią, jak również zachodnią część tego 
pięknego miasta, drugiego w Unii Europejskiej 
co do liczby mieszkańców.

Co zwiedzimy i zobaczymy:

Brama Brandemburska - zaprojektowana przez 
pochodzącego z Kamiennej Góry Carla 
Gottharda Langhansa.

W zachodniej części Berlina zobaczymy ruiny 
kościoła pamięci Cesarza Wilhelma z 1895 r.

CZAS WOLNY...



Cena obejmuje: Koszty wycieczki od osoby:
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PARK PRZYGODY, ZABAWY I EDUKACJI

MIRAKULUM

- Park wodny 

Dzięki wielu wieżom wznoszącym się majestatycznie nad koronami drzew 
oraz ponad kilometrowemu podziemnemu tunelowi. 

- Centrum linowe, huśtawki karuzele

- Ogród zoologiczny ze szlakiem dydaktycznym

Dodatkowych atrakcji dostarczą:

Odkryj z nami świat Mirakulum na kilku poziomach!

A do tego wielokolorowa wioska dziecięca, ogromne trampoliny, oryginalne 
przejścia, potężne labirynty oraz fantastyczna przechylna karuzela.

- Leśne miasto z placami zabaw 

KONTAKT:
+48 735-764-520
+48 606-889-588
e-mail: bbsteffen@gmail.cm MILOVICE

- obiad 

- przejazd klimatyzowanym autokarem + ubezpieczenie
- wstęp do Parku Zabaw

- opieka Pilota BRAK DODATKOWYCH OPŁAT !!!

dla 44 osób:    72 zł / os.

dla 30 osób:    85 zł / os.



Cena obejmuje:
- przejazd klimatyzowanym autokarem + ubezpieczenie
- zwiedzanie z przewodnikiem na miejscu
- bilety wstępu

Koszty wycieczki od osoby:

dla 44 osób:     70 zł / os.

dla 30 osób:     88 zł / os.
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BRAK DODATKOWYCH OPŁAT !!!
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Muzeum Skody- w 1895 roku Václav Laurin i Václav 
Klement założyli w Młodej Bolesław wspólną firmę. 
ŠKODA stała się dzięki temu jedną z najstarszych marek 
samochodowych na świecie.

Jeżeli interesuje Cię historia motoryzacji                                                 
Jeżeli jesteś pasjonatem motoryzacji                                                      
Jeśli interesują Cię samochody                                                                            
Jeśli szukasz ciekawego zawodu                                                                        
Ta wycieczka jest idealna dla Ciebie

Dodatkowa atrakcja ( w tej samej cenie) możliwa tylko w 
piątki i soboty to połączenie zwiedzania muzeum Skody z 
domem rodzinnym Ferdynanda Porsche w Libercu, 
założyciela słynnej sportowej marki samochodowej 
Porsche.

Po zwiedzaniu czas wolny w galerii handlowej OLYMPIA 

Zapraszamy do zwiedzania w muzeum w którym skrywa się 
zbiór prototypów i wozów sportowych. Idealnym rozwinięciem 
zwiedzania muzeum jest obejrzenie sąsiednich wydziałów 
produkcyjnych ŠKODA AUTO. Dzięki temu całość łączy się 
w fascynującą wyprawę szlakiem historii samochodów.

MUZEUM SKODY
MLADÁ BOLESLAV



Cena obejmuje: Koszty wycieczki od osoby:
Skalne Miasto 
+ Ścieżka w Koronach Drzew

20

Skalne Miasto (Adršpach) - to kamienny labirynt wyrzeźbiony siłami natury. 
W efekcie erozji terenu powstały między innymi skalne ambony, baszty, czy grzyby 
skalne, skupione blisko siebie i oddzielone wąskimi przejściami.

- przejazd klimatyzowanym
  autokarem ubezpieczenie
- zwiedzanie z przewodnikiem, 
- bilety wstępu, rejs łódką

Brak dodatkowej opłaty za zjazd zjeżdzalnią (Ścieżka w Koronach Drzew)

dla 44 osób:  119 zł / os.
dla 30 osób:  130 zł / os.

d
la

 k
a
żd

e
j g

ru
p
y 

w
ie

ko
w

e
j

Możliwość połączenia wycieczki do Skalnego Miasta 
z wycieczką do  „Ścieżka w Koronach Drzew” !

Koszty wycieczki od osoby:
(tylko Skalne Miasto)

dla 44 osób:    69 zł / os.
dla 30 osób:    79 zł / os.

SKALNE MIASTO
ADRŠPACH
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ŚCIEŻKA W KORONACH
DRZEW JANSKÉ LÁZNĚ

Od korzeni po korony drzew - poznajcie piękno lasu 
podczas spaceru na wieżę widokową ze stacjami 
edukacyjnymi (łączna długość trasy to 2 180 m.)

Wycieczka jest połączona ze zwiedzaniem 
Skalnego Miasta 

Stacje z adrenaliną 

Zjeżdżalnia - na koniec dla miłośników lekkiej adrenaliny 
zjazd z wieży widokowej zjeżdżalnią mającą długość 80 m.

Ekspozycja podziemna
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Złota uliczka - ulica w Pradze, na terenie praskiego zamku w dzielnicy Hradczany, 
była prawdopodobnie siedzibą miejscowych złotników.

Praga - stolica i największe miasto Czech, położone w zachodniej części kraju, 
w środkowej części krainy Czechy, nad Wełtawą.

Co zwiedzimy i zobaczymy:

Josevof (Józesów) - obszar w centralnej części Pragi, dawna dzielnica żydowska.

Nowe Miasto

Most Karola - łączący dzielnice Mala Strana i Stare Mesto, będący jedną 
z najsłynniejszych i najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych miasta.

Orloj - praski zegar astronomiczny, skonstruowany w 1410 roku jest jednym 
z najbardziej znanych zegarów astronomicznych na świecie.

Katedra Św. Wita - z zewnątrz obejrzymy siedzibę arcybiskupów praskich i prymasa 
czeskiego, główny kościół Pragi. Położony na wzgórzu zamkowym Hradczany.
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Cena obejmuje: Koszty wycieczki od osoby:

- zwiedzanie z przewodnikiem
- przejazd klimatyzowanym autokarem + ubezpieczenie

BRAK DODATKOWYCH OPŁAT !!!

dla 44 osób:    75 zł / os.

dla 30 osób:    85 zł / os.

Josevof (Józesów) - obszar w centralnej części Pragi, dawna dzielnica żydowska.

Orloj - praski zegar astronomiczny, skonstruowany w 1410 roku jest jednym 
z najbardziej znanych zegarów astronomicznych na świecie.

Nowe Miasto

Co zwiedzimy i zobaczymy:

Most Karola - łączący dzielnice Mala Strana i Stare Mesto, będący jedną 
z najsłynniejszych i najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych miasta.

Złota uliczka - ulica w Pradze, na terenie praskiego zamku w dzielnicy Hradczany, 
była prawdopodobnie siedzibą miejscowych złotników.

Katedra Św. Wita - z zewnątrz obejrzymy siedzibę arcybiskupów praskich i prymasa 
czeskiego, główny kościół Pragi. Położony na wzgórzu zamkowym Hradczany.

Praga - stolica i największe miasto Czech, położone w zachodniej części kraju, 
w środkowej części krainy Czechy, nad Wełtawą.

PRAGA
KONTAKT:
+48 735-764-520
+48 606-889-588
e-mail: bbsteffen@gmail.cm

PRAGA



ź ceny obowiązują na rok 2019/20

„OFERTA -> WYCIECZKI SZKOLNE"

ź cena wycieczki obowiązuje przy wyjeździe z Jeleniej Góry lub 

z miejscowości w promieniu 40 km od Jeleniej Góry

ź katalog jest również dostępny na naszej stronie internetowej 

www.bbsteffen.com  w formie pliku PDF pod zakładką: 

ź rezerwacja wycieczki zostaje uznana po wysłaniu maila z zamówieniem 

na wycieczkę z konkretną datą

Ważne informacje:

ź każdy uczestnik wycieczki poza granice kraju zobowiązany jest do 

posiadania dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 

Legitymacja szkolna nie jest takowym dokumentem.

ź cena każdej wycieczki obejmuje przejazd klimatyzowanym autokarem 

+ ubezpieczenie, bilety wstępów, ewentualne zwiedzanie 

z przewodnikiem i w zależności od wycieczki - posiłki
ź w niektórych przypadkach termin wycieczki będzie uzależniony 

od organizatora atrakcji
ź w trosce o bezpieczeństwo uczestników naszych wycieczek, dbamy 

o to by nasi kierowcy zawsze pracowali zgodnie z czasem pracy jazdy, 

dlatego też w niektórych wycieczkach będziemy robić obowiązkowe 

45 min. przerwy

ź w związku z olbrzymim zainteresowaniem wycieczkami w znane miejsca 

szkół z całej Polski, prosimy o jak najszybsze rezerwacje terminów, 

co pozwoli na 100% realizację planu wycieczki

ź podczas wycieczek opiekunowie/wychowawcy mają wstępy, noclegi 

i przejazdy gratis ( 1 opiekun na 10 płatnych uczestników)

REZERWACJE:

bliższe informacje pod numerami telefonów:
+ 48/735-764-520
+48/606-889-588   

kontakt.bbsteffen@gmail.com  



KONTAKT
kontakt.bbsteffen@gmail.com

  + 48/735-764-520
+48/606-889-588   

W folderze wykorzystano zdjęcia własne, Wydawnictwa Kartograficznego JEL-KART i portalu www.pixabay.com 
Skład i przygotowanie do druku: Wydawnictwo Kartograficznego JEL-KART, tel. 608 594 532, www.jelkart.pl

www.jelkart.pl

wycieczek
ciąg dalszy nastąpi...

www.bbsteffen.com   
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