


Witajcie! 
Jestem Miś Otuś i chciałbym wam opowiedzieć bajkę o pięknym kraju. Jesteście gotowi? Zacznijmy 

naszą wycieczkę!
Znajdujemy się w cudownej krainie, na jednym jej brzegu znajduje się maleńkie, chłodne i urocze Morze 

Bałtyckie z pięknymi, piaszczystymi stopami, a na drugim wysokie zielone góry z kamienistymi szczytami, 

leśnymi ścieżkami i pięknymi stawami na dużych wysokościach. To prawdziwe wyzwanie dla misiowych łap 

i dziecięcych stópek, ale warto je odwiedzić, chociażby dla niezapomnianych wrażeń i niezwykłych wspomnień 

zapisanych na zdjęciach. Takie nie powstaną nigdzie w żadnym innym miejscu! 

Kraina, która ma tak piękne i wielowymiarowe otoczenie, to Polska, której jeszcze nie znacie. Zaprosiłem 

grupę wspaniałych, mądrych i doświadczonych przewodników, którzy zaskoczą was ciekawostkami z różnych 

miejsc, niekonwencjonalnymi trasami wycieczkowymi i programem idealnie dostosowanym do potrzeb grupy. 

Na wycieczkę pojadą z nami także animatorzy i instruktorzy, którzy zaproponują wam dodatkowe atrakcje. 

Wieczorne ognisko? Paintball? Wieczorek taneczny? A może wy jście do teatru? Oni znają się na tym 

najlepiej! Dzięki nim dni, które spędzicie w naszym towarzystwie będą nie tylko wycieczką krajoznawczą, ale 

także czasem integracji i zabawy. 
Pod moją opieką czekają was kolorowe sny i smaczne jedzenie w sprawdzonych ośrodkach wypoczynkowych 

i hotelach. W większości z nich do waszej dyspozycji będą także dodatkowe przestrzenie: boiska sportowe, 

miejsce do grillowania czy pomieszczenia do spędzenia czasu wolnego, gdzie będziemy mogli potańczyć lub 

wspólnie się pobawić. Oprócz obcowania z historycznymi zabytkami,  czeka na was bogata oferta nowoczesnych 

muzeów znajdujących się w różnych częściach Polski: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Hewelianum 

w Gdańsku, podziemny rynek w Krakowie czy nowoczesne obserwatorium astronomiczne w Toruniu. Jestem 

przekonany, że ich multimedialna forma zachęci zarówno młodszych i starszych uczestników. 

Chcę zabrać was w miejsca, w których dawniej żyli królowie i królowe, gdzie straszyły potworne zwierzęta 

i gdzie toczyły się ważne rycerskie pojedynki. Na miejscu opowiem wam historie mrożące krew w żyłach 

oraz nieco bardziej humorystyczne i żartobliwe. Będą dotyczyły mieszkańców odwiedzanych przez nas miast, 

zabytków z którymi są związane oraz pomników przyrody - starych drzew, rzek czy wzgórz. Czy wiecie w jakim 

mieście znajduje się wejście do „piekła”, w jakiej części kraju ży je najwięcej nietoperzy lub gdzie stoi najbardziej 

odchylająca się polska „krzywa wieża”? Możecie być pewni, że Miś Otuś pomoże wam rozwikłać te zagadki 

i będzie czuwał nad waszą dobrą zabawą i bezpieczeństwem od początku do końca wy jazdu. 

Wycieczki będą zawsze dostosowane do waszych potrzeb, a ich plan jest płynny jak miód z polskiej 

pasieki. Niezależnie w jakiej baryłce się znajduje i tak będzie smakował Misiowi. To wy macie wpływ na to, jaki 

będzie ostateczny plan waszego wy jazdu. Do dzieła zatem! Przy jrzy jcie się naszej ofercie i wybierzcie najlepsze 

miejsca. A może wspólnie z grupą zaznaczycie miejsca na mapie, w których jeszcze nie byliście i zadecydujecie 

wspólnie, gdzie spędzimy czas? Góry, morze czy polskie historyczne miasta? Jedźmy tam razem!

Mam nadzieję, że katalog, który trzymacie przed sobą zainspiruje was do wspólnych odkryć. Ja wyciągam 

do was swoją łapę i porywam was już dziś. Mój plecak jest już spakowany. Pakujcie już swoje walizki, 

wy jeżdżamy już za kilka miesięcy.  
 
      

Oferta
Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem który trzymają Państwo w rękach, oferty jakie dla Państwa przy-
gotowaliśmy obejmują cały kraj, znajdą w nim Państwo wycieczki 1,2,3,4 dniowe, propozycje aktywne, wyjaz-
dy zarówno nad morze jak i w góry.
W przypadku gdy nie znajdą Państwo odpowiadającej Wam oferty w naszych gotowych propozycjach popro-
simy o kontakt, przygotujemy dla Państwa nową propozycje.

Cena
Wszystkie gotowe propozycje wycieczek zostały skalkulowane dla grupy 45 uczestników i 3 opiekunów.  
W przypadku innej ilości osób cena może ulec zmianie. 

Umowa
Po ustaleniu z nami szczegółów i zapoznaniu się z ofertą przygotowujemy dla Państwa umowę którą otrzy-
mują Państwo do zapoznania się wraz z warunkami uczestnictwa. Jeżeli wszystko się zgadza, umowę pod-
pisujemy.

Płatność
W ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy powinna zostać wpłacona zaliczka w wysokości 30% wartości 
imprezy. Pozostała kwota powinna zostać wpłacona na 21 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

Rezygnacja
W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej zwrot kosztów następuje zgodnie z warunkami uczestnictwa.
Rezygnacja z imprezy musi nastąpić pisemnie.
Zachęcamy do zakupu dodatkowego ubezpieczenia – od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.
Szczegółowe informacje dotyczące powyższego ubezpieczenia otrzymają Państwa w biurze.

Ubezpieczenie
Każdy uczestnik naszej wycieczki i zielonej szkoły jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypad-
ków w towarzystwie ubezpieczeniowym Signal Iduna w kwocie 10 000 PLN.
Lista uczestników do ubezpieczenia musi być dostarczona do biura najpóźniej na 3 dni przed wyjazdem na 
imprezę turystyczną. Musi ona zawierać imię, nazwisko, pesel lub datę urodzenia uczestnika.

Osiedle Lecha 42
61-294 Poznań
NIP: 782 225 48 13
REGON:301556813

Tel: 600 778 446
tel: 507 118 142
biuro@wakacjeok.pl
www.wakacjeOK.pl

Gwarancja ubezpieczeniowa  
Signal Iduna nr M 256246
Zezwolenie Nr 608 w ramach Rejestru Organizatorów 
i Pośredników Turystycznych.

Ważne informacje

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce nasz najnowszy katalog Wycieczki Szkolne Sezon 2017/2018
To dzięki Państwa sugestiom co roku staramy się udoskonalać nasze wycieczki stawiając sobie 
poprzeczkę coraz wyżej.

Sezon 2017/2018 oprócz sprawdzonej formuły wycieczek szkolnych proponuje Państwu nowy rodzaj 
imprez turystycznych – wycieczki aktywne w Łebie, Karpaczu oraz miejscowości Małe Ciche niedaleko 
Zakopanego. Jest to połączenie tradycyjnego zwiedzania z aktywnością na świeżym powietrzu. Program 
pośredni między wycieczkami szkolnymi a zielonymi szkołami. 

Przygotowaliśmy dla Państwa również sporo ciekawych propozycji w których proponujemy wizytę 
w miejscach niezwykle kreatywnych: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Centrum Hewelianum  
w Gdańsku, Centrum Experyment w Gdyni, Hydropolis we Wrocławiu, Młyn Wiedzy w Toruniu.  
Koniecznie musicie to zobaczyć!

Miś Otuś z WakacjiOK     
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Nie tylko          o smokach

Legendy kojarzą się nam zwykle z czasami 
królów, rycerzy i smoków. Opowiadają o rze-
czach niezwykłych, zachwycają męstwem i bo-
haterstwem mężczyzn oraz urodą i delikatno-
ścią kobiet. Chcemy ich słuchać, ponieważ 
pomagają nam jeszcze lepiej dotknąć przestrze-

ni w której się znajdujemy. Słuchamy o miesz-
kańcach zamków i pałaców, budowniczych 
miast i przeciwnościach losu, które pokonywali, 
by uchronić swoje posiadłości i podwładnych 
przed działaniem potworów, najeźdźców i groź-
nych rozbójników. 

Te opowieści wyjątkowo dobrze wpływają 
na wyobraźnię, nie tylko dzieci, ale osób w każ-
dym wieku, które tylko chcą dać się wciągnąć 
w opowieść. Osadzone w historycznych re-
aliach, lokalne narracje mogą być ciekawą lekcją 
kultury, historii czy wiedzy o kraju, w którym 
żyjemy. Podane w atrakcyjnej, żywej formie 
z pewnością zostaną zachowane w pamięci. 

Mogłoby się wydawać, że kanon legend 
miejskich jest stały i ograniczony. Nic bardziej 
mylnego! Władze miejskie coraz chętniej przy-
ciągają turystów wykorzystując wizerunki i sy-
tuacje z ostatnich kilku dekad. Tworząc nowe 
legendy miejskie, osadzone we współczesnej 
rzeczywistości, pozwalają turystom poznać 
niepowtarzalny i lokalny koloryt miejsca. By do-
brze go wyeksponować powstają miejskie spek-
takle, szlaki turystyczne związane z bohaterami 
literackimi lub kryminalnymi tajemnicami miast 
czy nowe przestrzenie architektoniczne, w któ-
rych można poczytać i posłuchać o postaciach 
dotąd nieznanych lub mniej znanych. Muzeum 
Mydła w Bydgoszczy, w którym poznamy histo-
rię brudu, podziemny Rynek w Krakowie, gdzie 
zapoznamy się z ciekawostkami o jego dawnych 
mieszkańcach, wrocławska Manufaktura Sło-
dyczy, w której poznamy metodę wyrobu tych 
słodkich smakołyków czy nowoczesne Muzeum 
Leśnictwa w Gołuchowie to tylko wybrane miej-
sca, w których oprócz powiewu historii, może-
my poczuć także świeżego i młodego ducha 
miejscowości.  

Nowe legendy miejskie pokazują, że miasta 
są ciągle żywe. Pomimo swoich różnorakich hi-
storii i losów, wciąż się rozwijają i przyciągają 
turystów nowymi, ciekawymi przestrzeniami, 
których nie wypada przegapić. Dzięki nowo-
czesnym i niecodziennym atrakcjom, powrót do 
tak znanych, historycznych miast jak Kraków, 
Poznań, Warszawa czy Toruń po kilku czy kil-
kunastu latach, będzie nową i niezapomnianą 
przygodą. 

Wycieczki z Biurem Podróży Wakacje OK 
łączą przestrzeń historyczną ze współczesno-
ścią. Dlatego stanowią atrakcyjną ofertę dla 
najmłodszych dzieci, które dopiero zaczynają 
poznawać otaczający ich świat, dla nieco star-
szej młodzieży zauroczonej historią prezento-
waną w nowoczesnej formie oraz dla osób do-
rosłych, którzy dobrze znane miasta odkryją na 
nowo. 

Zapraszamy Państwa do wzięcia 
udziału w konkursie fotograficznym 
Wakacje OK – sezon 2017/2018

Chętnych do wspólnej zabawy prosimy 
o przesłanie zdjęć z wycieczek lub 
zielonych szkół z sezonu 2017/2018 na 
adres mailowy: biuro@wakacjeok.pl 

Fotografia musi być zrobiona na 
wycieczce szkolnej lub zielonej szkole. 
Musi być to zdjęcie grupowe o tematyce 
„Kreatywnie i Aktywnie”. Zwycięska 
grupa otrzyma dzień z atrakcjami 
zorganizowanym przez nasze biuro.  
W zależności od wieku grupy będzie to 
dla starszych paintball, dla młodszych 
splatmaster czyli bezpieczny paintball 
dla dzieci o 9 lat. 

Zasady konkursu:
Prześlij nam swoje zdjęcie z wyjazdu  
z Wakacje OK w sezonie 2017/2018  
do dnia 31.06.2018

Każda grupa może przesłać 
maksymalnie jedno zdjęcie
5 najciekawszych zdjęć wyłonionych 
przez komisję konkursową zostanie 
opublikowane na naszym profilu 
Facebooka w dniu 15.07.2018

Zwycięzcą zostanie grupa, której 
zdjęcie do dnia 22.07.2018 zbierze 
najwięcej „lajków”. 

Szewczyk Dratewka, Złota Kaczka, Biała Dama, Wanda co Niemca nie chciała, Król Po-
piel zjedzony przez mysz... któż z nas nie zna tych klasycznych legend związanych z naj-
starszymi polskimi lokacjami? Odwiedzając stare miasta, jak chociażby Kraków, Gniezno 
czy Toruń poznajemy te najstarsze opowieści, ale nie wszystkie legendy powstały przed 
wiekami. Co więcej! One tworzą się na naszych oczach, a miasta coraz chętniej opowiadają 
turystom o swoich sekretach, ciemnych stronach i specyficznych postaciach. Tak rodzą się 
nowe legendy miejskie. 

KONKURS
FOTOGRAFICZNY

bajki
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WROCŁAW 
Afrykarium, Manufaktura Słodyczy

1 DZIEŃ
Wyjazd do Wrocławia, następnie 
zwiedzanie ZOO wraz z jego 
najpopularniejszą częścią Afrykarium. 
Spacer po mieście z przewodnikiem do 
takich miejsc jak: Ratusz, Plac Solny, 
Ostrów Tumski, Katedra. Poszukiwanie 
słynnych Wrocławskich Krasnali. Na 
koniec wycieczki słodka niespodzianka 
czyli wizyta w Manufakturze Słodyczy 
i własnoręczne przygotowanie pysznego 
lizaka.

Cena: 95 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, bilety wstępu, ubezpieczenie 
NNW Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę 
pilota/przewodnika, opiekunowie gratis  
(1 na 15 osób)

Szlakiem ginących zawodów  
w Mniszkach

1 DZIEŃ
Przyjazd do Centrum Edukacji Regionalnej 
i Przyrodniczej, podział uczestników na 
grupy i rozpoczęcie części edukacyjnej. 
Spacer do warsztatów ginących zawodów 
m.in. odwiedzimy kuźnię, warsztat 
bednarski, pszczelarza, szewca, praczkę, 
dawny skład kolonialny, wnętrze kuchni, 
mleczarza, następnie spacer do dawnego 
spichlerza, oglądanie dawnej klasy 
szkolnej oraz warsztatu wikliniarskiego. 
Uczestnicy aktywnie uczestniczą w każdym 
z warsztatów, mogą dotknąć, zobaczyć, 
samemu spróbować wykonać różne prace. 
Przede wszystkim nauka przez zabawę. 
Grupy samodzielnie wykonują wózki 
z wikliny lub mogą spróbować ulepić 
coś z gliny. Na koniec wycieczki słodki 
upominek, pyszne ciasto drożdżowe. Po 
pełnym wrażeń pobycie wyjazd w drogę 
powrotną do domu.

Cena: 70 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, bilety wstępu, ubezpieczenie 
NNW Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę 
pilota/przewodnika, opiekunowie gratis  
(1 na 15 osób)

TORUŃ 
Młyn Wiedzy

1 DZIEŃ
Wyjazd do Torunia, zwiedzanie 
z przewodnikiem Stare Miasto, Krzywa 
Wieża, kościół NMP, dom Mikołaja Kopernika 
(z zewnątrz), ruiny Zamku Krzyżackiego na 
koniec zabawa w kreatywny Centrum „Młyn 
Wiedzy” 

Cena: 95 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, bilety wstępu, ubezpieczenie 
NNW Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę pilota/
przewodnika, opiekunowie gratis  
(1 na 15 osób)

ROGOWO 
Zaurolandia

1 DZIEŃ
Wyjazd do Biskupina i zwiedzanie 
rezerwatu archeologicznego wraz 
z warsztatami dla dzieci. Do wyboru 
„Tkactwo”, „Ozdoby” lub „Życie codziennie 
mieszkańców Biskupina”. Następnie rejs 
statkiem „Diabeł Wenecki” po jeziorze 
Biskupińskim. Przejazd do największego 
w Polsce Parku Dinozaurów w Rogowie 
w którym na ponad dwudziestu hektarach 
spotkacie kilkadziesiąt dinozaurów 
w naturalnych wielkościach. Niesamowita 
przygoda przeniesie Was w dawny świat.

Cena: 90 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, bilety wstępu, ubezpieczenie 
NNW Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę 
pilota/przewodnika, opiekunowie gratis  
(1 na 15 osób)

BYDGOSZCZ 
Mydło lubi zabawę

1 DZIEŃ
Wyjazd do Bydgoszczy, następnie 
zwiedzanie Muzeum Wodociągów w dalszej 
części popularne Muzeum Mydła i Historii 
Brudu w którym każdy uczestnik będzie 
mógł zaprojektować i samodzielnie 
wykonać swoje własne mydło które 
będzie wspaniałą pamiątką z podróży. Po 
sporej dawce edukacji popłyniemy w rejs 
po Brdzie, podziwiając piękną panoramę 
Bydgoszczy. 

Cena: 95 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, bilety wstępy, ubezpieczenie 
NNW Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę 
pilota/przewodnika, opiekunowie gratis  
(1 na 15 osób)

KÓRNIK, PUSZCZYKOWO, POZNAŃ

1 DZIEŃ
Przejazd do Kórnika, zwiedzanie wraz 
z przewodnikiem Zamku w Kórniku, 
przejazd do Rogalina – zwiedzanie Pałacu 
Raczyńskich oraz ogrodów francuskich, 
następnie przejazd do Puszczykowo – 
muzeum Arkadego Fiedlera, przejazd do 
Poznania, zwiedzanie Katedry oraz Starówki 
Poznańskiej, wyjazd w drogę powrotna.

Cena: 80 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, bilety wstępy, ubezpieczenie 
NNW Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę 
pilota/przewodnika, opiekunowie gratis  
(1 na 15 osób)

Stara Chata u Kowala

1 DZIEŃ
Zapraszamy do wspólnego spędzenia 
czasu w Kluczewie. Przewodnikiem będzie 
wujek Krzysio który wraz z  pozostałymi 
domownikami przybliży Wam tradycje 
w których dorastały pokolenia rodzin na 
wsi. „Jak wygląda życie na wsi” to program 
który pozwala dzieciom poznać „od kuchni” 
jak hoduje i pielęgnuje się zwierzęta, czym 
się żywią, w jakich warunkach żyją. Dzieci 
zapoznają się również z różnym starym 
sprzętem domowym, zwiedzą 100-letnią 
chatę, zobaczą pokaz wełny, wyrabianie 
masła i sera. 

Cena: 85 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, bilety wstępy, ubezpieczenie 
NNW Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę 
pilota/przewodnika, opiekunowie gratis  
(1 na 15 osób)

Szlak Piastowski

1 DZIEŃ
Wyjazd do Gniezna i zwiedzanie Katedry 
następnie przejazd do Biskupina 
i zwiedzanie rezerwatu archeologicznego, 
przejazd kolejką wąskotorową do Wenecji 
następnie zwiedzanie najciekawszych 
miejsc w okolicy, przede wszystkim Muzeum 
Kolejki Wąskotorowej. Istnieje możliwość 
wykupienia dodatkowo warsztatów 
dydaktycznych w Biskupinie między innymi: 
„Łowiectwo pradziejowe”, „Tkactwo”, 
„Ozdoby”, „Życie codzienne mieszkańców 
Biskupina”.

Cena: 85 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, bilety wstępy, ubezpieczenie 
NNW Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę 
pilota/przewodnika, opiekunowie gratis  
(1 na 15 osób)

I-III

I-III
I-III

I-III

I-III
I-III

I-III
I-III

Wycieczki jednodniowe
HIT!

HIT!

NOWOŚĆ!
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Kopalnia Soli w Kłodawie

1 DZIEŃ
Wyjazd do Kopalni Głębinowej Soli 
w Kłodawie. Zwiedzanie obejmuje 
prelekcję na temat historii powstania złóż 
włodawskich oraz zastosowania soli, zjazd 
windą na poziom 600 m pod powierzchnią 
ziemi, przejście chodnikami do podziemnej 
kaplicy św. Kingi, obejrzenie komór solnych. 
Zwiedzający otrzymują kaski ochronne, 
na zakończenie zakup pamiątek i wyjazd 
w drogę powrotną.

Cena: 90 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, bilety wstępy, ubezpieczenie 
NNW Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę 
pilota/przewodnika, opiekunowie gratis  
(1 na 15 osób)

Warszawa

1 DZIEŃ
Wyjazd do Warszawy, następnie zwiedzanie 
Starówki, Katedra, Zamek Królewski, 
Barbakan, Krakowskie Przemieście, 
przejazd do hotelu, zakwaterowanie grupy, 
obiadokolacja, czas wolny.

2 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Łazienek, 
zwiedzanie Pałacu na Wodzie i spacer po 
Łazienkach, przejazd pod Grób Nieznanego 
Żołnierza i Pałac Kultury i Nauki, wyjazd 
w drogę powrotną.

Cena: 275 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, 1 x nocleg, wyżywienie 
zgodne z programem, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW 
Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę pilota/
przewodnika, opiekunowie gratis  
(1 na 15 osób)

Łódź

1 DZIEŃ
Wyjazd do Łodzi, Łódź filmowa 
i fabryczna: Pałac Herbsta, spacer po 
osiedlu fabrycznym Księży Młyn, Muzeum 
Kinematografii i łódzka „Filmówka”, , 
zakwaterowanie, obiadokolacja, czas wolny.

2 DZIEŃ
Śniadanie, ulica Piotrowska i miasto 
włókniarzy: bazylika Archikatedralna, 
Manufaktura, 
Muzeum Fabryki, Centralne Muzeum 
Włókiennictwa, Skansen łódzkiej 
architektury drewnianej, czas wolny, wyjazd 
w drogę powrotną.

Cena: 275 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, 1 x nocleg, wyżywienie 
zgodne z programem, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW 
Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę pilota/
przewodnika, opiekunowie gratis 
(1 na 15 osób)

Toruń, Bydgoszcz

1 DZIEŃ
Przejazd do Torunia, zwiedzanie wraz 
z przewodnikiem starówki, Krzywa Wieża, 
Ratusz, pomnik Mikołaja Kopernika, 
Planetarium wraz z seansem „Barwy 
kosmosu” lub „8 planet”, Muzeum 
Żywego Piernika w którym będziemy 
wspólnie uczestniczyć w pieczeniu 
pierników, gotowe pierniczki jako 
pamiątkę zabierzemy ze sobą do domu, 
zakwaterowanie grupy, obiadokolacja, 
czas wolny.

2 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Bydgoszczy, 
zwiedzanie Spichrze nad Brdą, wyspa 
Młyńska, kościół NMP, Muzeum 
Wodociągów na koniec Muzeum Mydła 
i Historii Brudu, rejs tramwajem wodnym 
po rzece Brdzie, wyjazd w drogę 
powrotną.

Cena: 275 PLN 
Cena zawiera:  transport autokarem 
z Poznania, 1 x nocleg, wyżywienie 
zgodne z programem, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie 
NNW Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę 
pilota/przewodnika, opiekunowie gratis  
(1 na 15 osób) 

Wrocław

1 DZIEŃ
Wyjazd do Wrocławia, zwiedzanie 
Zoo wraz z jego najpopularniejszą 
częścią Afrykarium, zwiedzanie wraz 
z przewodnikiem Starego Miasta, Ostrów 
Tumski, katedra, gmach Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Rynek, Ratusz, ulica 
Jatki, kamieniczki Jaś i Małgosia, Bulwar 
Dunikowskiego, przejazd do miejsca 
zakwaterowania, obiadokolacja, czas 
wolny.

2 DZIEŃ
Śniadanie, Panorama Wrocławia 
z najwyższego punktu Sky Tower,  wizyta 
w Manufakturze Słodyczy we Wrocławiu 
(warsztaty wraz z niespodzianką na 
koniec wizyty), czas wolny na Rynku, 
wyjazd w drogę powrotną.

Cena: 280 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, 1 x nocleg, wyżywienie 
zgodne z programem, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie 
NNW Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę 
pilota/przewodnika, opiekunowie gratis 
(1 na 15 osób)

Westerland

1 DZIEŃ
Przejazd do Westerlandu w miejscowości 
Chocz i całodzienna zabawa: przywitanie, 
wizyta u szeryfa, grupowe zdjęcia, 
indiański tor przeszkód, pakiet atrakcji bez 
ograniczeń w godzinach 12-14, zakupy 
indiańskich pamiątek, poczęstunek przy 
grillu, odpoczynek i na koniec samodzielne 
zwiedzanie Westerlandu.

Cena: 80 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, bilety wstępy, ubezpieczenie 
NNW Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę 
pilota/przewodnika, opiekunowie gratis  
(1 na 15 osób)
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Karkonosze i magiczna Praga

1 DZIEŃ
Wyjazd do Skalnego Miasta i zwiedzanie 
Rezerwatu Przyrody Nieożywionej, 
przejazd do Kudowy Zdrój, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, czas wolny.

2 DZIEŃ
Śniadanie, wyjazd do Pragi, zwiedzanie 
Starówki, most Karola, Hradczany, Katedra 
św. Wita, Zamek Królewski, Bazylika św. 
Jerzego, Złota Uliczka, powrót do miejsca 
noclegu, obiadokolacja, czas wolny.

3 DZIEŃ
Śniadanie, zwiedzanie Kaplicy Czaszek, 
Szczeliniec, wyjazd w drogę powrotną.

Cena: 350 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, 2 x nocleg, wyżywienie 
zgodne z programem, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW 
Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę pilota/
przewodnika, opiekunowie gratis (1 na 15 
osób)

Trójmiasto

1 DZIEŃ
Wyjazd do Gdańska, zwiedzanie wraz 
z przewodnikiem Starówki, Długi Targ, 
pomnik Stoczniowców, port nad Motławą, 
Poczta Polska, Katedra, przejazd do hotelu 
na obiadokolację, czas wolny.

2 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Gdyni, zwiedzanie 
miasta, Dar Pomorza lub ORP Błyskawica, 
Muzeum Oceanograficzne, przejazd do 
Oliwy, zwiedzanie Katedry i wysłuchanie 
koncertu organowego. Przejazd do Sopotu, 
zwiedzanie miasta, spacer po molo. Powrót 
do miejsca noclegu, obiadokolacja, ognisko 
wraz z pieczeniem kiełbasek.

3 DZIEŃ
Śniadanie, zwiedzanie Centrum 
Hewelianum, rejs statkiem na trasie Gdańsk-
Westerplatte, zwiedzanie Westerplatte, 
wyjazd w drogę powrotną.

Cena: 360 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, 2 x nocleg, wyżywienie 
zgodne z programem, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW 
Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę pilota/
przewodnika, opiekunowie gratis  
(1 na 15 osób)

Malbork - Elbląg - Frombork

1 DZIEŃ
Wyjazd do Malborka, zwiedzanie Zakonu 
Krzyżackiego, przejazd do Elbląga, 
obiadokolacja, czas wolny.

2 DZIEŃ
Śniadanie, zwiedzanie miasta, rejs 
po Kanale Elbląskim, jezioro Druzno 
i zabytkowe pochylnie, obiadokolacja,  
czas wolny.

3 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Fromborka, 
zwiedzanie Muzeum Mikołaja Kopernika, 
Planetarium, Katedra,  wyjazd w drogę 
powrotną.

Cena: 425 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, 2 x nocleg, wyżywienie 
zgodne z programem, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW 
Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę pilota/
przewodnika, opiekunowie gratis  
(1 na 15 osób)
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Berlin, Poczdam

1 DZIEŃ
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: 
Mur Berliński, centralny punkt miasta 
-Alexanderplatz, ulica Unter den Linden, 
pomnik pamięci ofiar Holokaustu, Reichstag 
– wejście na kopułę widokową, czas wolny 
na Placu Poczdamskim, wizyta w Izbie 
Pamięci Pomnika Pamięci Ofiar Holokaustu, 
przejazd do dzielnicy Charlottenburg, 
deptak Kudamm, obiadokolacja, 
zakwaterowanie, czas wolny.

2 DZIEŃ
Śniadanie, Poczdam – zespół parkowo-
pałacowy Sanssouci, Alexandrówka, 
Cecilienhof, Dzielnica Holenderska, czas 
wolny na pamiątki i zakupy, wyjazd w drogę 
powrotną.

Cena: 310 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, 1 x nocleg, wyżywienie 
zgodne z programem, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW 
Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę pilota/
przewodnika, opiekunowie gratis  
(1 na 15 osób)

Ślesin, Kłodawa - Kopalnia Soli

1 DZIEŃ
Wyjazd do Kłodawy, zwiedzanie Kopalni Soli 
prelekcja na temat historii powstania złóż 
włodawskich oraz zastosowania soli, zjazd 
windą na poziom 600 m pod powierzchnią 
ziemi, przejście chodnikami do podziemnej 
kaplicy św. Kingi, obejrzenie komór solnych. 
Zwiedzający otrzymują kaski ochronne, 
na zakończenie zakup pamiątek, przejazd 
do Lichenia, zwiedzanie sanktuarium, 
po zwiedzaniu przejazd do Ślesina, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, czas wolny.

2 DZIEŃ
Śniadanie, następnie warsztaty regionalne, 
pokaz wyrabiania ciasta, pieczenia chleba, 
zajęcia interaktywne, następnie wyprawa 
do lasu połączona z warsztatami o życiu 
lasu i jego mieszkańcach, powrót do 
ośrodka, wyjazd w drogę powrotną.

Cena: 245 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, 1 x nocleg, wyżywienie 
zgodne z programem, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW 
Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę pilota/
przewodnika, opiekunowie gratis 
(1 na 15 osób)
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Kraków, Wieliczka

1 DZIEŃ
Wyjazd do Krakowa, zwiedzanie dzielnicy 
Żydowskiej, spacer po Kazimierzu, 
zwiedzanie synagogi Tempel, klasztor 
Paulinów, Panteon Narodowy, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, czas wolny.

2 DZIEŃ
Śniadanie, zwiedzanie Drogi Królewskiej, 
Kościół Św. Floriana, Pomnik Grunwaldzki, 
Barbakan, Brama Floriańska, Jama 
Michalika, Dom Jana Matejki, Kościół 
Mariacki, Pomnik Adama Mickiewicza, 
Sukiennice, Ulica Grodzka, Kościół w. 
Trójcy i Klasztor Dominikanów, Kościół Św. 
Apostołów Piotra i Pawła,Ulica Kanonicza, 
Wawel, Panteon Narodowy w Krakowie, 
Klasztor Paulinów, Katedra, Dzwon 
Zygmunta, Groby Królewskie,  czas wolny na 
Starówce Krakowskiej, obiadokolacja, czas 
wolny.

3 DZIEŃ
Śniadanie, wyjazd do Wieliczki i zwiedzanie 
Kopalni Soli, wyjazd w drogę powrotną.

Cena: 430 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, 2 x nocleg, wyżywienie 
zgodne z programem, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW 
Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę pilota/
przewodnika, opiekunowie gratis  
(1 na 15 osób)

Chalin, Sieraków,  
Międzyrzecki Rejon Umocniony

1 DZIEŃ
Wyjazd do Chalina, pobyt w ośrodku 
Edukacji Przyrodniczej, spacer ścieżką 
edukacyjną, warsztaty garncarskie, 
lepienie z gliny, przejazd do Sierakowa, 
zakwaterowanie grupy, obiadokolacja,  
czas wolny.

2 DZIEŃ
Śniadanie, spacer do centrum miasta, 
zwiedzanie Muzeum Opalińskich, 
zwiedzanie stada ogierów, przejażdżka 
koniem na ląży, pobyt na kręgielni, 
obiadokolacja, spacer po okolicy  
i czas wolny.

3 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd na Międzyrzecki Rejon 
Umocniony, zwiedzanie z przewodnikiem 
fortyfikacji poniemieckich, wyjazd w drogę 
powrotną.

Cena: 320 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, 2 x nocleg, wyżywienie 
zgodne z programem, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW 
Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę pilota/
przewodnika, opiekunowie gratis  
(1 na 15 osób)
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Kotlina Kłodzka

1 DZIEŃ
Wyjazd do Kudowy Zdrój, zwiedzanie 
wraz z przewodnikiem miasta, kaplica 
Czaszek w Czermnej, Ruchoma Szopka, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, czas wolny.

2 DZIEŃ
Śniadanie, wyprawa w Góry Stołowe 
(Szczeliniec Wielki lub Rezerwat „Błędne 
Skały”), Pijalnia Wód w Kudowie Zdrój, 
powrót do hotelu, obiadokolacja,  czas 
wolny.

3 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Kłodzka, zwiedzanie 
Twierdzy Kłodzkiej wraz z podziemną trasą 
turystyczną, wyjazd w drogę powrotną.

Cena: 360 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, 2 x nocleg, wyżywienie 
zgodne z programem, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW 
Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę pilota/
przewodnika, opiekunowie gratis  
(1 na 15 osób)

Karkonosze - Karpacz i okolice

1 DZIEŃ
Wyjazd do Szklarskiej Poręby, zwiedzanie 
wodospad Szklarka i Kamieńczyk, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, czas wolny.

2 DZIEŃ
Śniadanie, piesze zdobycie z lokalnym 
przewodnikiem górskim Śnieżki, w drodze 
powrotnej zwiedzanie świątyni Wang, 
obiadokolacja, ognisko, czas wolny.

3 DZIEŃ
Śniadanie, wyjście na basen do Aquaparku 
w hotelu Gołębiewskim, obiad, wyjazd 
w drogę powrotną.

Cena: 350 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, 2 x nocleg, wyżywienie 
zgodne z programem, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW 
Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę pilota/
przewodnika, opiekunowie gratis  
(1 na 15 osób)
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Kołobrzeg i Ustronie Morskie

1 DZIEŃ
Wyjazd do Kołobrzegu, zwiedzanie 
miasta wraz z przewodnikiem: Kolegiata 
Kołobrzeska, Port handlowy z latarnią 
morską, Pomnik Zaślubin z morzem, 
200-metrowe molo spacerowe, rejs 
statkiem po morzu, przejazd na miejsce 
noclegu, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
czas wolny.

2 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do wioski indiańskiej, 
zwiedzanie stadniny, mini ZOO, pokaz 
tresury koni, przejażdżki na koniach, 
kucach i bryczką, ciekawostki o życiu Indian,  
gry i zabawy, tańce indiańskie, strzelanie 
z łuku, powrót do miejsca noclegu, 
spacer do pobliskiej wioski Sianożęty, 
obiadokolacja, czas wolny.

3 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd Ciuchcią do Gąsek, 
zwiedzanie latarni, powrót do Ustronia 
Morskiego, wyjazd w drogę powrotną.

Cena: 350 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, 2 x nocleg, wyżywienie 
zgodne z programem, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie 
NNW Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę 
pilota/przewodnika, opiekunowie gratis 
(1 na 15 osób)
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Warszawa  
i Centrum Nauki Kopernik

1 DZIEŃ
Wyjazd do Warszawy, zwiedzanie wraz 
z przewodnikiem Stare Miasto, Zamek 
Królewski, Barbakan, Krakowskie 
Przemieście, Grób Nieznanego Żołnierza, 
kolumna Zygmunta, przejazd do miejsca 
noclegu, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
czas wolny.

2 DZIEŃ
Śniadanie, Powązki Wojskowe i Cywilne, 
punkt widokowy Lotnisko Okęcie, Wilanów, 
Złote Tarasy, obiadokolacja, czas wolny.

3 DZIEŃ
Śniadanie, wizyta i zabawa w Centrum 
Nauki Kopernik, tarasy biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
Stadion Narodowy , wyjazd w drogę 
powrotną.

Cena: 395 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, 2 x nocleg, wyżywienie 
zgodne z programem, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie 
NNW Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę 
pilota/przewodnika, opiekunowie gratis  
(1 na 15 osób)
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Tatry aktywnie

1 DZIEŃ
Wyjazd do Częstochowy, zwiedzanie Jasnej 
Góry, przejazd do miejscowości Małe Ciche, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, czas wolny.

2 DZIEŃ
Śniadanie, całodzienna wycieczka do 
Doliny Pięciu Stawów (trasa będzie 
dobierana w zależności od warunków 
atmosferycznych i wieku uczestników), 
obiadokolacja, czas wolny.

3 DZIEŃ
Śniadanie, zwiedzanie Zakopanego, 
Stary Kościółek i cmentarz na Pęksowym 
Brzysku, Kaplica na Jaszczurówce, spacer 
po Krupówkach, skocznia narciarska, 
obiadokolacja, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, czas wolny.

4 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Krakowa, zwiedzanie 
Wawel, Kościół Mariacki, Sukiennice, wyjazd 
w drogę powrotną.

Cena: 420 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, 3 x nocleg, wyżywienie 
zgodnie z programem, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW 
Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę pilota/
przewodnika, opiekunowie gratis  
(1 na 15 osób)

Praga

1 DZIEŃ
Wyjazd do Pragi, zwiedzanie Skalnego 
Miasta Adrspach w Czechach, przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, czas 
wolny.

2 DZIEŃ
Śniadanie, zwiedzanie wraz 
z przewodnikiem: Zamek Praski, klasztor 
na Strahowie, Pogorzelec, Loreta, plac 
Hradczański, Zamek Praski (katedra 
św.Wita, Stary Pałac Królewski, bazylika 
św. Jerzego, Złota Uliczka, Stare Schody 
Zamkowe), ogród Wallensteina, powrót do 
hotelu, obiadokolacja, czas wolny.

3 DZIEŃ
Śniadanie, Muzeum Zabawek, wzgórze 
Petrzyn (wjazd kolejką), labirynt 
zwierciadlany i sala krzywych luster, 
klasztor Strahowski z tarasem widokowym, 
Zamek Praski (z zewnątrz), most Karola, 
Rynek Staromiejski z ratuszem i zegar 
Orloj, powrót do hotelu, obiadokolacja, czas 
wolny.

4 DZIEŃ
Śniadanie, wyjazd z Pragi, po drodze 
zwiedzanie Muzeum wiedzy o wodzie czyli 
„Hydropolis” we Wrocławiu.

Cena: 530 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, 3 x nocleg, wyżywienie 
zgodnie z programem, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW 
Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę pilota/
przewodnika, opiekunowie gratis  
(1 na 15 osób)
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Międzyzdroje i okolice

1 DZIEŃ
Wyjazd do Kołobrzegu, zwiedzanie 
miasta wraz z przewodnikiem, m.in. 
Kolegiata Kołobrzeska, port handlowy, 
latarnia morska, molo spacerowe, rejs 
statkiem po morzu,  czas wolny na zakupy, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, czas wolny.

2 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do wioski indiańskiej 
w Kołobrzegu, a w niej 3 godzinny program 
pełen atrakcji, m.in. program indiański czyli 
ciekawostki o życiu Indian, tańce indiańskie, 
strzelanie z łuku, gry i zabawy ruchowe, 
powrót do ośrodka, obiadokolacja, czas 
wolny.

3 DZIEŃ
Śniadanie, całodniowa wycieczka na 
trasie Ustronie Morskie-Kamień Pomorski, 
zwiedzanie miasta i Katedry, Międzyzdroje 
– aleja gwiazd, spacer po Wolińskim Parku 
Narodowym do zagrody żubrów, powrót do 
ośrodka, obiadokolacja, czas wolny.

4 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do latarni morskiej 
w Gąskach, spacer brzegiem morza, wyjazd 
w drogę powrotną.

Cena: 415 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, 3 x nocleg, wyżywienie 
zgodnie z programem, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW 
Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę pilota/
przewodnika, opiekunowie gratis  
(1 na 15 osób)
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HIT! NOWOŚĆ!
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Łeba - 3 dni

1 DZIEŃ
Przyjazd do ośrodka w Łebie, 
zakwaterowanie,  zabawa w basenie na 
terenie ośrodka, wieczorny spacer nad 
morze, kolacja, ognisko, czas wolny.

2 DZIEŃ
Śniadanie, spacer po wydmach 
w Słowińskim Parku Narodowym, 
obiad, następnie zwiedzanie centrum 
i najważniejszych punktów w Łebie, kolacja, 
dyskoteka, czas wolny.

3 DZIEŃ
Śniadanie  manewry wodne czyli nauka 
korzystania z kajaków turystycznych 
(nauka techniki wiosłowania, wchodzenie 
i wychodzenie z kajaków, zasady 
bezpieczeństwa po wywróceniu się 
jednostki pływającej), obiad,  ścianka 
wspinaczkowa (3 drogi wspinania), 
wyjazd w drogę powrotną.

Cena: 350 PLN 
transport autokarem z Poznania, 2 x 
nocleg, wyżywienie zgodnie z programem, 
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 
ubezpieczenie NNW Signal Iduna 10 
000 PLN, opiekę pilota/przewodnika, 
opiekunowie gratis (1 na 15 osób)

Karpacz - 4 dni

1 DZIEŃ
Wyjazd do Karpacza, wizyta w Aquaparku 
w hotelu Gołębiewskim, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, czas wolny.

2 DZIEŃ
Śniadanie, piesze zdobycie Śnieżki wraz 
z lokalnym przewodnikiem, w drodze 
powrotnej zwiedzanie świątyni Wang, 
obiadokolacja, ognisko, czas wolny.

3 DZIEŃ
Śniadanie, wycieczki do Szklarskiej 
Poręby, zwiedzanie wodospad Szklarka 
i Kamieńczyk, zakręt śmierci, zwiedzanie 
centrum miasta w Szklarskiej Porębie, 
powrót do ośrodka, obiadokolacja, 
dyskoteka, czas wolny.

4 DZIEŃ
Śniadanie, wizyta w Parku Linowym 
w Karpaczu, obiad, wyjazd w drogę 
powrotną.

Cena: 430 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, 3 x nocleg, wyżywienie 
zgodnie z programem, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW 
Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę pilota/
przewodnika, opiekunowie gratis  
(1 na 15 osób)

Małe Ciche - 5 dni

1 DZIEŃ
Wyjazd do Małego Cichego, 
zakwaterowanie, spacer po miejscowości 
Małe Ciche, obiadokolacja, czas wolny.

2 DZIEŃ
Śniadanie, całodniowa wycieczka w Tatry 
wraz z przewodnikiem górskim: Dolina 
Pięciu Stawów, powrót do ośrodka, 
obiadokolacja, wieczorna wizyta w Izbie 
Regionalnej w Murzasichlu.

3 DZIEŃ
Śniadanie, park linowy – trasa średnia, 
paintball, powrót do ośrodka, obiadokolacja, 
ognisko, czas wolny.

4 DZIEŃ
Śniadanie, zwiedzanie Zakopanego, 
wizyta w Muzeum Tatrzańskiego Parku 
Narodowego, spacer po starym cmentarzu 
na Pęksowym Brzysku, Wielka Krokiew, 
zakupowe szaleństwa na Krupówkach, 
powrót do ośrodka, obiadokolacja, 
dyskoteka, czas wolny.

5 DZIEŃ
Śniadanie, wyjazd w drogę powrotną, po 
drodze przerwa w Krakowie i zwiedzanie 
Wawel, Kościół Mariacki, Sukiennice.

Cena: 540 PLN 
Cena zawiera: transport autokarem 
z Poznania, 4 x nocleg, wyżywienie 
zgodnie z programem, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW 
Signal Iduna 10 000 PLN, opiekę pilota/
przewodnika, opiekunowie gratis  
(1 na 15 osób)
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Wycieczki aktywne
NOWOŚĆ!
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3. 2.. 1... Start!
Czas pomyśleć o planowaniu kolejnej zimy!
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi ofertami na nowy sezon, który przyniesie 
sporo nowości.
Nowe kierunki, szkolenia dla młodzieży, przedszkole narciarskie, wyjazdy rodzinne oraz 
młodzieżowe:
- Nowy Rok na stoku, 
- Weekendowe przygody z nartami, 
- Sylwester w Tatrach, 
- Free Ski we Włoszech, 
- Ferie w Czechach, 
- Ferie w Polsce, 
- Ferie w Austrii.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej www.wakacjeOK.pl  
oraz facebooka.

Zima 2018
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