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Wycieczka jednodniowa, kierunek: 

Kazimierz Dolny 

 www.suerteprzewodnicy.pl/wycieczki/jednodniowe-warszawa/wycieczka-kazimierz 

 

Kazimierz Dolny 

Urokliwe  miasteczko położone w Polsce, w zakole Wisły. Na jego terenie znajduje się 

popularny wśród turystów Zamek i Baszta, pochodzące z przełomu epok gotyckiej i 

renesansowej, przepiękny rynek oraz renesansowe kamienice czy spichlerze. 

W programie proponujemy Paostwu rejs statkiem po Wiśle, następnie zwiedzanie Kazimierza 

z przewodnikiem, począwszy od rynku wraz z zespołem renesansowych kamienic poprzez 

górę Trzech Krzyży, zamek i basztę oraz kościół Farny.  

 

Kazimierz Dolny i Muzeum Nietypowych Rowerów 

Muzeum Nietypowych Rowerów to jedyne tego typu muzeum w Polsce i Europie w którym 

mamy możliwośd zobaczyd a także wypróbowad różnego rodzaju rowery. Znajdują się tu 

m.in. rowery poziome, cyrkowe a także inne bardziej wymyślne konstrukcje. 

W programie zwiedzania zawarliśmy lekcję muzealną,  podczas której wysłuchamy informacji 

na temat eksponatów a następnie będziemy mieli możliwośd wypróbowania niektórych z 

nich. 

 

Kazimierz Dolny i Farma Iluzji 

Farma Iluzji to Park Edukacji i Rozrywki w którym dobrze bawid się będą wszystkie osoby 

niezależnie od wieku. Wiele eksponatów czy instalacji będzie sprawdzad nasze zmysły, 

przetestujemy naszą percepcję w pomieszczeniach iluzjonistycznych, będziemy mogli przeżyd 

fascynująca przygodę w tematycznych strefach takich jak np. Rezerwat Dzikich Smoków czy 

ruszyd głową podczas różnego rodzaju gier plenerowych lub łamigłówek.  

Kazimierz Dolny i Nałęczów 

Wybierając się do Kazimierza, możemy zjechad do Nałęczowa, gdzie znajdują się muzea 

Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa oraz Pijalnia Wód Mineralnych i Pijalnia Czekolady. 
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Wstępny program wycieczki do Kazimierza Dolnego: 

 

- Rejs Statkiem po Wiśle 

- Zwiedzanie z przewodnikiem 

 - Rynek Kazimierza Dolnego 

- Góra Trzech Krzyży 

- Zamek i Baszta 

- Kościół Farna 

- Czas wolny 

 

 
*Cena podana dla miejscowości położonych niedaleko Warszawy. Ostateczny koszt realizacji usługi 
ustalany jest telefonicznie lub mailowo. 
 

Cena obejmuje: 

Przejazd autokarem,  

opiekę pilota i przewodnika, 

bilety wstępów, 

NNW. 

 

Opcje dodatkowe: 

Obiad dwudaniowy – dodatkowo płatny 

 

 

 

Liczba osób płacących 25-29 30-34 35-39 40 + 
Cena od osoby* 157 136 119 109 
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Wycieczka jednodniowa, kierunek: 

Skansen Sierpc 

 www.suerteprzewodnicy.pl/wycieczki/jednodniowe-warszawa/wycieczka-sierpc-skansen 

 

Skansen Wsi Mazowieckiej 

Założony w 1971 roku. Zajmuje powierzchnię ponad 60 hektarów, na których zgromadzone 

są liczne zabudowania charakterystyczne dla wsi polskiej z przełomów XIX i XX wieku. Ciągle 

rozwijany i rozbudowywany obiekt, urzeka swoją aranżacja, na długo pozostając w pamięci 

odwiedzających.  

W programie wycieczki, na początek proponujemy zwiedzanie terenów muzeum z  

przewodnikiem. Zwiedzanie następujących po sobie obiektów nie tylko pozwoli nam wczud 

się w klimat dawnych czasów ale także umożliwi nam poznanie topografii obiektu dzięki 

czemu będziemy się po nim sprawniej poruszad.  

 Chałupy tętniące życiem z ogródkami warzywnymi, ludzie przy pracy, zwierzęta 

przydomowe i zabudowania wspaniale działają na naszą wyobraźnię. 

W kolejnych punktach programu proponujemy przejażdżkę wozem konnym, będącym 

wspaniałą atrakcją nie tylko dla najmłodszych turystów ale również fascynującą dla tych 

starszych oraz ognisko z kiełbaskami, co pozwoli nam odprężyd się i poczud klimat wiejskich 

nocy. 

Dodatkowy punkt programu – Warsztaty tematyczne pod tytułem  „Skarby pszczelej 

rodziny. Od miodu do wosku”. Są to zajęcia edukacyjne połączone z warsztatami, czego 

efektem jest wykonana własnoręcznie świeczka z wosku pszczelego. Skansen posiada bogatą 

ofertę edukacyjną, przybliżającą różne aspekty, nie tylko z życia polskiej wsi np. wyrób masła, 

produkcja lnu, praca wiejskiego kowala, lekcja kaligrafii, gry i zabawy naszych dziadków. 

Lekcje dodatkowe dobieramy do wieku i zainteresowao uczestników wycieczki. 
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Wstępny program wycieczki do Skansenu w Sierpcu: 

 

- Zwiedzanie Muzeum Wsi Mazowieckiej z przewodnikiem muzeum 

- Przejażdżka wozem konnym 

- Warsztaty pod tytułem  „Gry i zabawy naszych dziadków” 

- Ognisko 

- Czas wolny 

 

 
*Cena podana dla miejscowości położonych niedaleko Warszawy. Ostateczny koszt realizacji usługi 
ustalany jest telefonicznie lub mailowo. 
 

Cena obejmuje: 

Przejazd autokarem,  

opiekę pilota i przewodnika, 

bilety wstępów, 

wymienione atrakcje, 

ognisko z prowiantem, 

NNW. 

 

Opcje dodatkowe: 

Obiad dwudaniowy – dodatkowo płatny 

W ramach posiłku istnieje możliwośd zamówienie prowiantu na ognisko (kiełbaski, chleb, 
kartonowe talerzyki, sosy i napoje) 

 

Liczba osób płacących 25-29 30-34 35-39 40 + 
Cena od osoby* 147 128 115 106 
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Wycieczka jednodniowa, kierunek: 

Szlakiem Fryderyka Chopina po Mazowszu 

 www.suerteprzewodnicy.pl/wycieczki/jednodniowe-warszawa/wycieczka-fryderyk-chopin 

 

Szlakiem Fryderyka Chopina 

Podczas autokarowej wycieczki mazowieckim szlakiem kompozytora, odwiedzimy miejsca 

głęboko powiązane z Fryderykiem Chopinem.  

Dworek w Żelazowej Woli – pełniący funkcję muzeum biograficznego Fryderyka Chopina, 

miejsce narodzin kompozytora. W jego skład wchodzi oficyna oraz położony na powierzchni 

siedmiu hektarów park krajobrazowy nad rzeką Utratą. Na terenie dworku odbywają się 

koncerty i konkursy pianistyczne. 

Kościół w Brochowie – miejsce w którym rodzice Fryderyka, Mikołaj Chopin i Justyna 

Krzyżanowska zawarli związek małżeoski. Także miejsce chrztu kompozytora i ślubu jego 

siostry. 

Warszawa i kościół Świętego Krzyża – znajdująca się przy ulicy Krakowskie Przedmieście 3. 

Bazylika jest miejscem przechowywania urny z sercem Fryderyka Chopina. 

Łazienki Królewskie – Pomnik Fryderyka Chopina – monument autorstwa Wacława 

Szymanowskiego odsłonięty w 1926 roku powstały na podstawie projektu z 1908 roku, stał 

się również symbolem niepodległości Polski. Podczas drugiej wojny światowej w 1940 roku 

został całkowicie zniszczony przez niemieckich nazistów. Obecnie możemy oglądad jego 

rekonstrukcje z 1958 roku. W okresie letnim, w każdą niedzielę odbywają się przy nim 

Koncerty Chopinowskie 
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Wstępny program wycieczki szlakiem Fryderyka Chopina po Mazowszu: 

 

- Przejazd autokarem z pilotem / przewodnikiem 

- Żelazowa Wola – zwiedzamy dworek i park  

- Kościół w Brochowie – miejsce chrztu Fryderyka Chopina  

- Warszawa Kościół św. Krzyża – tu znajduje się urna z sercem kompozytora  

- Warszawa Łazienki Królewskie – pomnik Fryderyka Chopina (miejsce w którym 
odbywają się letnie recitale). 

 

 
*Cena podana dla miejscowości położonych niedaleko Warszawy. Ostateczny koszt realizacji usługi 
ustalany jest telefonicznie lub mailowo. 
 

Cena obejmuje: 

Przejazd autokarem,  

opiekę pilota i przewodnika, 

NNW. 

 

Opcje dodatkowe: 

Obiad dwudaniowy – dodatkowo płatny 

 

Uwaga – W środy wstęp do Dworku w Żelazowej Woli jest bezpłatny. Ceny biletów wstępu w 
inne dni wynoszą 19 zł. bilet normalny i 11 zł. bilet ulgowy, w wycenie nie uwzględniono 
biletów wstępu.  

Kościół w Brochowie, Warszawa Kościół św. Krzyża, Warszawa Łazienki Królewskie – wstęp 
bezpłatny. 

Liczba osób płacących 25-29 30-34 35-39 40 + 
Cena od osoby* 108 90 77 67 
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Wycieczka jednodniowa, kierunek: 

Sandomierz 

 www.suerteprzewodnicy.pl/wycieczki/jednodniowe-warszawa/wycieczka-sandomierz 

 

Sandomierz „Mały Rzym” 

Sandomierz uznawany jest za jedno z najpiękniejszych polskich miast. Położone w naturalnie 

obronnym miejscu, na skarpie nad Wisłą, na siedmiu wzgórzach i posiadające swoje 

podziemia, miasto nazywane jest „małym Rzymem”.  Zachowany jest tu średniowieczny 

układ urbanistyczny.  W okresie sezonu turystycznego organizowane są tu pokazy walk 

rycerskich czy taoce popularne w średniowieczu i renesansie. W czasach średniowiecza 

Sandomierz zaliczany był, obok Wrocławia i Krakowa, do trzech głównych siedzib Królestwa 

Polskiego.  Wspominał też o nim, w swoich zapiskach, sam Gall Anonim. 

Brama Opatowska – w czasach swojej świetności do Sandomierza prowadziły cztery bramy w 

murach obronnych miasta: Opatowska, Zawichojska, Lubelska, Krakowska. Brama 

Opatowska jest jedyną która zachowała się dziś, stanowiąc obecnie symbol miasta. 

Podziemna trasa – pod Sandomierzem ciągną się kilometry podziemnych przejśd. Istny 

labirynt, w skład którego wchodzą piwnice kupieckie, lochy i korytarze. Podziemna trasa 

dostępna jest dla ruchu turystycznego, tylko pod opieką przewodnika.   

Rynek z Ratuszem – na środku pochyłego rynku znajduje się, zwieoczony attyką, jeden z 

najpiękniejszych ratuszy w Polsce. W ratuszu możemy zobaczyd kopię, znalezionej w 1910 

roku, korony należącej do Kazimierza Wielkiego. 

Wąwóz Świętej Królowej Jadwigi w Sandomierzu – długi na około 500 m. wąwóz lessowy, o 

maksymalnej wysokości ścian sięgającej 15 metrów. Wąwóz znajduje się pomiędzy kościołem 

świętego Jakuba a kościołem świętego Pawła. Według legend był często odwiedzany przez 

królowa Jadwigę. 

Kościół świętego Jakuba – Zespół Klasztorny Dominikanów z kościołem świętego Jakuba 

zbudowany w pierwszej połowie XIII wieku. Jest to jeden z najstarszych i najcenniejszych 

klasztorów dominikaoskich w Europie.  

Zbrojownia rycerska – na koniec proponujemy odwiedzenie zbrojowni rycerskiej Chorągwi 

Ziemi Sandomierskiej.  Jest to miejsce dla pasjonatów rycerstwa i fotografów. Możemy tu 

zrobid sobie pamiątkowe zdjęcie w zbroi rycerskiej z mieczem lub kuszą w ręku czy sukni 

księżniczki. 
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Wstępny program wycieczki do Sandomierza: 

 

- Zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem 

- Brama Opatowska - wieża z widokiem na panoramę miasta 

- Przejście podziemną trasą pod rynkiem 

- Ratusz i rynek w Sandomierzu 

- Przejście Wąwozem Królowej Jadwigi 

- Zbrojownia - miejsce gdzie można zobaczyd i przymierzyd zbroje i stronie. 

- Czas wolny 

 

 
*Cena podana dla miejscowości położonych niedaleko Warszawy. Ostateczny koszt realizacji usługi 
ustalany jest telefonicznie lub mailowo. 
 

Cena obejmuje: 

Przejazd autokarem,  

opiekę pilota i przewodnika, 

bilety wstępów, 

NNW. 

 

Opcje dodatkowe: 

Obiad dwudaniowy – dodatkowo płatny 

Wizyta w Kościele Św. Jakuba i winnicy prowadzonej przez o. Marka połączone z degustacja 
wina. 

 

Liczba osób płacących 25-29 30-34 35-39 40 + 
Cena od osoby* 181 156 139 127 
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Wycieczka jednodniowa, kierunek: 

Farma Iluzji 

 www.suerteprzewodnicy.pl/wycieczki/jednodniowe-warszawa/wycieczka-farma-iluzji  

 

Park rozrywki Farma Iluzji 

Park rozrywki dla całych rodzin, położony 90km od Warszawy. Na powierzchni ponad 6 

hektarów znajdują się liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Począwszy od placów zabaw, 

karuzeli czy kolejek, baseny wodne, zjeżdżalnie, trampoliny, linowy plac po atrakcje 

skierowane już do starszych dzieci czy dorosłych, takie jak Kopalnia Złota, Szlak trapera, 

Papugarnia, Kolejka  czy inne tematyczne place. 

Częśd udostępnionych atrakcji ( m.in. Krzywy Domek, Obrotowy Domek, Galeria Iluzji 3D, 

Tunel zapomnienia, Lasek Doświadczeo)  w nawiązaniu do nazwy parku, ma na celu 

przetestowanie naszej percepcji. 

Wśród atrakcji znajdziemy m.in.: 

- Labirynt Luster, Pokój Amesa, Klubik filmowy 

- Place zabaw: linowy (większy w 2019), kwiatowy, miasteczko łowców smoków, fabryka, 

sala zabaw, dmuchaoce 

- Rezerwat Dzikich Smoków, Bajkowy Pałac Cieni 

- Eksponaty i atrakcje dostępne na terenie  

(latający kran, niemożliwy trójkąt, magiczny domek, gigantyczne klocki i szachy, meble 

olbrzyma, tablice z iluzjami i inne) 

- Króliczkowo - strefa dla maluchów 

- Grobowiec Faraona + Muzeum Egipskie 

- Karuzela podłogowa Dżungla 

- Mini łódeczki 

 

Uwaga – Park nieczynny w sezonie zimowym. 

 

 



www.suerteprzewodnicy.pl Tel. +48 664 028 900    Email: ms.suerte@gmail.com 
 

Wstępny program wycieczki do parku rozrywki Farma Iluzji: 

 

W ramach biletów dzieci mogą korzystad ze wszystkich atrakcji dostępnych w parku, w tym m.in.: 

- Bajkowy Pałac Cieni 

- Zakręcony domek 

- Grobowiec Faraona + Muzeum Egipskie 

- Ogródek olbrzyma i Rezerwat Dzikich Smoków 

- Labirynty, Drewniane Łamigłówki 

- Farma zwierzaków, mini park trampolin i inne… 

Grupa szkolna odbywająca wycieczkę do Farmy Iluzji otrzymuje gratis 2 godzinny spacer z 
przewodnikiem parku, podczas którego przewodnik oprowadzi grupę po terenie parku i jego 
atrakcjach. 

 

 
*Cena podana dla miejscowości położonych niedaleko Warszawy. Ostateczny koszt realizacji usługi 
ustalany jest telefonicznie lub mailowo. 
 

Cena obejmuje: 

Przejazd autokarem,  

opiekę pilota, 

NNW,  

bilety wstępu. 

 

Opcje dodatkowe: 

Obiad dwudaniowy – dodatkowo płatny 

Liczba osób płacących 25-29 30-34 35-39 40 + 
Cena od osoby* 139 123 109 99 
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Wycieczka jednodniowa, kierunek: 

Chęciny – Góry Świętokrzyskie 

 www.suerteprzewodnicy.pl/wycieczki/jednodniowe-warszawa/wycieczka-zamek-checiny 

 

Góry Świętokrzyskie i Zamek w Chęcinach 

Dąb Bartek - Wycieczkę rozpoczniemy od zwiedzania dębu Bartek.  Jest to jeden z 

najstarszych dębów w Polsce, jego wiek obecnie szacuje się na 654 lata.  

Jaskinia Raj – jedna z najbardziej znanych atrakcji Gór Świętokrzyskich. Doskonale 

przygotowana dla turystów, oświetlona i zabezpieczona jaskinia, można ją zwiedzad bez 

posiadania specjalnych umiejętności, ale tylko pod opieką przewodnika. Długośd trasy 

turystycznej wynosi 180 metrów. Jaskinia była miejscem zamieszkiwania przez człowieka 

neandertalskiego sprzed 50.000 lat. W pawilonie, przed wejściem do jaskini, znajduje się 

wystawa, gdzie możemy zobaczyd narzędzia, którymi się posługiwał. 

Centrum Neandertalczyka – mieści się tuż obok Jaskini Raj.  Znajdują się tu cztery sale 

tematyczne.  Pierwsza przybliża nam tematykę powstania wszechświata. Kolejne sale 

poświęcone są człowiekowi neandertalskiemu, temu co jadł, jak wałczył i co robił w czasie 

wolnym. Jedną z głównych atrakcji tutaj, jest naturalnej wielkości replika mamuta. 

Zamek Królewski w Chęcinach – to usytuowany na wzgórzu nad miejscowością Chęciny, 

kamienny zamek królewski z przełomu XIII i XIV wieku. Stanowił siedzibę władz za czasów 

panowania Władysława Łokietki, później Kazimierz Wielki zmienił zamek w niezdobytą 250 

lat fortecę. Przez długie lata używany był również w charakterze więzienia dla przeciwników 

królewskich czy zdrajców. Bogata historia zamku, jego usytuowanie i przepiękna panorama 

wokół warowni na długo pozostają w pamięci odwiedzających. 
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Wstępny program wycieczki w Góry Świętokrzyskie i do Zamku w Chęcinach: 

 

- Dąb Bartek – odwiedzimy jeden z najstarszych dębów w Polsce  

- Jaskinia Raj - położona w pobliżu Chęcin, wapienna jaskinia  

- Centrum Neandertalczyka - edukacyjne i interaktywne muzeum w którym poznamy 

pradawne dzieje człowieka.  

- Zamek Królewski w Chęcinach - zamek królewski z przełomu XIII i XIV wieku. Poznaj historię 

zamku i daj się zakud w dyby.  

 
 

 
*Cena podana dla miejscowości położonych niedaleko Warszawy. Ostateczny koszt realizacji usługi 
ustalany jest telefonicznie lub mailowo. 
 

Cena obejmuje: 

Przejazd autokarem,  

opiekę pilota i przewodnika,  

bilety wstępów,  

NNW. 

 

Opcje dodatkowe: 

Obiad dwudaniowy – dodatkowo płatny 

 

 

 

 

Liczba osób płacących 25-29 30-34 35-39 40 + 
Cena od osoby* 177 155 139 126 
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Wycieczka jednodniowa, kierunek: 

Lublin – Kozi Gród 

 www.suerteprzewodnicy.pl/wycieczki/jednodniowe-warszawa/wycieczka-lublin-kozi-grod 

Wstępny program wycieczki  

 

- Zwiedzanie z przewodnikiem (bez wchodzenia do wnętrz) 

- Zamek Lubelski  

- Kaplica Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim  

- Brama Grodzka (zwana też Żydowską)  

- Plac po Farze 

- Rynek ze Starym Ratuszem 

- Archikatedra p.w. Św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty 

 

*Cena podana dla miejscowości położonych niedaleko Warszawy. Ostateczny koszt realizacji usługi 
ustalany jest telefonicznie lub mailowo. 
 

Cena obejmuje: 

Przejazd autokarem,  

opiekę pilota i przewodnika, 

NNW. 

 

Opcje dodatkowe: 

Obiad dwudaniowy – dodatkowo płatny 

Liczba osób płacących 25-29 30-34 35-39 40 + 
Cena od osoby* 130 110 95 85 



www.suerteprzewodnicy.pl Tel. +48 664 028 900    Email: ms.suerte@gmail.com 
 

Wycieczka jednodniowa, kierunek: 

Toruń 

 www.suerteprzewodnicy.pl/wycieczki/jednodniowe-warszawa/wycieczka-torun 

Wstępny program wycieczki  

- Wizyta w Planetarium 

- Seans w planetarium – tematyczna projekcja związana z kosmosem 

- Wizyta w Bazie MARS - interaktywna przestrzeo zaaranżowana w formie bazy 
kosmicznej, gdzie odwiedzający niczym członkowie załogi będą mieli do wykonania 
określone czynności, niezbędne do tego, by przeżyd poza Ziemią i wykonad 
powierzone im zadania. 

- Zwiedzanie z przewodnikiem 

- Rynek 

- Dom Kopernika lub Interaktywna Makieta XV-w. Torunia 

- Wizyta w Muzeum Piernika połączona z warsztatem zdobienia pierników 

 

 
*Cena podana dla miejscowości położonych niedaleko Warszawy. Ostateczny koszt realizacji usługi 
ustalany jest telefonicznie lub mailowo. 

Cena obejmuje: 

Przejazd autokarem,  

opiekę pilota i przewodnika, 

bilety wstępów, 

NNW. 

Opcje dodatkowe: 

Obiad dwudaniowy – dodatkowo płatny 

Liczba osób płacących 25-29 30-34 35-39 40 + 
Cena od osoby* 220 192 172 157 
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Wycieczka jednodniowa, kierunek: 

Kraków 

 www.suerteprzewodnicy.pl/wycieczki/jednodniowe-warszawa/wycieczka-krakow 

Wstępny program wycieczki  

 

- Zwiedzanie z przewodnikiem 

- Wzgórze Wawelskie z Katedrą 

- Warszawa Rynek  

- Sukiennice 

- Bazylika Mariacka 

- Czas wolny 

 

 
*Cena podana dla miejscowości położonych niedaleko Warszawy. Ostateczny koszt realizacji usługi 
ustalany jest telefonicznie lub mailowo. 

Cena obejmuje: 

Przejazd autokarem,  

opiekę pilota i przewodnika, 

NNW. 

Opcje dodatkowe: 

Obiad dwudaniowy – dodatkowo płatny 

 

 
 

Liczba osób płacących 25-29 30-34 35-39 40 + 
Cena od osoby* 199 168 145 128 

http://www.suerteprzewodnicy.pl/wycieczki/jednodniowe-warszawa/wycieczka-krakow
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Wycieczka jednodniowa, kierunek: 

Gdańsk 

 www.suerteprzewodnicy.pl/wycieczki/jednodniowe-warszawa/wycieczka-gdansk 

Wstępny program wycieczki  

 

- Zwiedzanie Gdaoska z przewodnikiem 

Westerplatte - Schron i wieża obserwacyjna, Placówka Fort, Cmentarz Obrooców, 

Wartownia nr 1, Ruiny Nowych Koszar, Pozostałośd Willi Podoficerskiej, Pomnik 

Obrooców Wybrzeża. 

Gdaosk - Droga Królewska: Żuraw, Bazylika Mariacka - Ulica Mariacka - Długi Targ- 

Zielona Brama, Złota Kamienica, Ratusz Miejski, fontanna Neptuna , Ulica Długa - 

Złotą Bramę, Katownia i Wieża Więzienna oraz Brama Wyżynna. 

  

 

 
*Cena podana dla miejscowości położonych niedaleko Warszawy. Ostateczny koszt realizacji usługi 
ustalany jest telefonicznie lub mailowo. 

Cena obejmuje: 

Przejazd autokarem,  

opiekę pilota, 

lokalnego przewodnika,  

NNW. 

Opcje dodatkowe: 

Obiad dwudaniowy – dodatkowo płatny 

 

 

Liczba osób płacących 25-29 30-34 35-39 40 + 
Cena od osoby* 219 183 158 139 
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Wycieczki jednodniowe: 

Wioska Indiańska 

Indiaoska wioska znajduje się wśród lasów z dala od zabudowao. Podczas wycieczki w to 

malownicze miejsce poznamy kulturę i styl życia Indian. Wioska umiejscowiona w zaciszniej 

okolicy, zapewnia wspaniałe warunki do grupowych zajęd w różnorodnych indiaoskich 

konkurencjach. Pobyt w wiosce to połączenie edukacji z aktywnym wypoczynkiem i dobrą 

zabawą.  W programie m.in. strzelanie z łuku, jazdę wozem, pokaz i nauka taoca 

indiaoskiego, pokaz rękodzieła indiaoskiego i inne. 

 

Gospodarstwo Agroturystyczne na terenie 
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego 

Gospodarstwo agroturystyczne to idealna opcja dla tych, którzy szukają możliwości 

spędzenia wolnego czasu na łonie natury. W skład położonego na terenie Parku 

Krajobrazowego kompleksu wchodzą m.in. Mini Zoo, świetlica, restauracje, boisko sportowe, 

place zabaw, sala konferencyjna, skansen starych maszyn rolniczych, miejsce na ognisko i 

grilla, baseny, staw, w którym można łowid ryby. W programie do wyboru wiele zajęd 

edukacyjnych o różnej tematyce podczas których możemy spróbowad swoich sił w dojeniu 

krowy (na fantomie), robienie słomianych kukiełek, postrzelad z łuku, zrobid masło w 

maselnicy, zrobid  bułeczkę pszenną czy pamiątkę z filcu. 

 

Siedlisko Leluja okolice Pułtuska 

Jest to miejsce w którym dzieci i dorośli mogą poznad uroki życia na wsi. Podczas 
jednodniowej wycieczki zapoznamy się z gospodarstwem, zwiedzimy budynki gospodarcze 
oraz poznamy żyjące w nich zwierzęta m.in.  konie, krowy, owce, kury, możemy byd również 
świadkami dojenia kóz. Na terenie gospodarstwa znajduje się drewniany plac zabaw z tyrolką 
i trampolina. Organizowane są tutaj lekcje tematyczne czy warsztaty edukacyjne, możemy 
podczas wycieczki poznad tajniki tradycyjnego wyrobu sera, pieczenia pizzy w chlebowym 
piecu, przygotowywania past ziołowych, stworzyd obraz na plastrach drewna, zrobid 
samodzielnie figurkę ze słomy i inne. 
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Park Dinozaurów Bałtów 

 www.suerteprzewodnicy.pl/wycieczki/jednodniowe-warszawa/wycieczka-baltow 

W prehistorycznym miejscu zobaczą Paostwo blisko 100, naturalnej wielkości, makiet 
dinozaurów. Na terenie parku rozlokowane są liczne place zabaw, punkty gastronomiczne. 
Znajdą tutaj Paostwo park rozrywki dla dzieci m.in. z karuzelami, rollercosterem, 
trampolinami, kolejkami.  W obiekcie znajduje się również zwierzyniec, skansen pszczeli, 
park wodny, park miniatur i inne.  

W programie: Naszym klientom proponujemy program podczas którego wraz z 
przewodnikiem zwiedzimy park dinozaurów, muzeum dinozaurów, Oceanarium (muzeum 
wodnych dinozaurów) oraz odbędziemy lekcję w Żydowskim Jarze (Żydowski Jar – nazwa 
wąwozu znajdującego się na terenie parku, gdzie znajdują się naturalne świadectwa pobytu 
dinozaurów na tym terenie). 

 

Dodatkowo:  Podczas podróży do parku możemy na chwilę zboczyd z trasy w celu 

odwiedzenia bastiony - potężnej rezydencji pałacowej otoczonej fortyfikacjami. 

 

Na łódzkie Safari – z wizytą w zoo 

W tym, położonym na powierzchni 22 hektarów, ogrodzie zoologicznym możemy podziwiad 
wiele egzotycznych zwierzą, m.in.: białe lwy afrykaoskie, sewale, żyrafy, bawoły indyjskie, 
białe wilki polarne, pumy, psy dingo, kangury, antylopy, małpy, zebry i wiele, wiele innych. 
Teren posiada niezbędną infrastrukturę do przyjmowania dużej ilości gości indywidualnych 
oraz wycieczek we wszelkich grupach wiekowych.  

Na terenie parku znajduje się największy w Europie kompleks namiotów sferycznych, 
którego największą przestrzeo stanowi przestronny plac zabaw dla dzieci. Mieści się tu także 
bar z antresolą z widokiem na zoo.  Dla grup zorganizowanych istnieje możliwośd wynajęcia 
w pełni wyposażonej sali konferencyjnej pod jednym z namiotów. 

Dodatkowo zwiedzający mogą korzystad z licznych barów z widokiem na park, zamówid 
przejazd kolejką z przewodnikiem, spotkad się z oswojonymi zwierzakami a nawet niektóre 
poprzytulad.  

 

Liczba osób płacących 25-29 30-34 35-39 40 + 
Cena od osoby* 165 142 125 115 
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Nauka Savoir-vivre 

Savoir – vivre jest sztuką właściwego zachowania w różnorakich sytuacjach, dbania o to,  by 

nasze zachowanie było miłe nie tylko dla nas, ale sprawiało przyjemnośd naszemu otoczeniu. 

Wydaje się to oczywiste, jednak wszyscy czasem znajdujemy się w sytuacjach dla nas 

niekomfortowych, ze względu na czyjąś postawę np. bardzo głośne siorbanie lub bekanie 

podczas posiłku. Istnieją też sytuacje, w których sami nie wiemy , jak postąpid w sytuacji, 

która jest dla nas nowa, np. propozycja przejścia na „ty” od dużo starszej osoby.  Zapraszamy 

Paostwa do przepięknego zamku położonego niedaleko Warszawy na wykład o zasadach  

savoir-vivre’u, o tematyce sztuki jedzenia oraz o zapraszaniu i byciu zapraszanym.  Wykłady 

połączone z warsztatami zakooczone są zajęciami praktycznymi w postaci obiadu w 

zamkowej restauracji. Na koniec proponujemy Paostwu zwiedzanie odwzorowanych 

historycznie zamkowych komnat. 

 

Skansen Wsi Radomskiej 

Muzeum Wsi Radomskiej zajmuje obszar o powierzchni 32,5ha. Teren muzeum tworzą 

funkcjonalnie powiązane ze sobą zespoły zabytkowych obiektów, odzwierciedlających 

historię i kulturę konkretnego regionu.  Zestawiono tu 80 obiektów budowlanych 

odzwierciedlających wiejskie chałupy, dwory, kościół, budynki gospodarcze, kuźnie wiatraki 

czy młyny wodne. W muzeum możemy oglądad wystawy stałe prezentujące wnętrza 

wiejskich budynków, które wyposażone są w używane przez mieszkaoców wsi przedmioty.  

Prócz wnętrz, goście muzeum mogą oglądad jeszcze trzy stałe wystawy : „Ekspozycja Uli” w 

zespole bartniczo-pszczelarskim, „Jak powstaje Skansen” w kurniku z konar oraz „Historia 

Narzędzi i Maszyn Rolniczych”.  

Dodatkowo: Możemy dla Paostwa, podczas wycieczki, zorganizowad lekcje muzealną czy 

zamówid obiad. 

 

Szkoła Sztuki Cyrkowej Julinek 

 www.suerteprzewodnicy.pl/wycieczki/jednodniowe-warszawa/wycieczka-julinek 

Organizujemy tu wycieczki dla dzieci i grup szkolnych.  Z dostępnych atrakcji wymienid 

możemy między innym: park linowy, kraina dmuchaoców, pole do mini golfa, boiska do gry 

w piłkę.  Do dyspozycji gości oddane jest około 360km szlaków pieszych i 200km szlaków 

rowerowych.  W ramach wycieczki możemy zarezerwowad dla Paostwa zwiedzanie wystawy 

sztuki cyrkowej,  zorganizowad animacje czy zamówid ciepły posiłek na miejscu. 
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Wycieczka jednodniowa, kierunek: 

Poznań 

 www.suerteprzewodnicy.pl/wycieczki/jednodniowe-warszawa/wycieczka-poznan 

 

- Zwiedzanie Poznania z przewodnikiem, w programie między innymi: 

Stare miast, Ostrów Tumski, Katedra Poznaoska i podziemia, Dzielnica Carska, Plac 

Wolności, Aleja Marcinkowska, Rezerwat archeologiczny 

  

 

 
*Cena podana dla miejscowości położonych niedaleko Warszawy. Ostateczny koszt realizacji usługi 
ustalany jest telefonicznie lub mailowo. 

Cena obejmuje: 

Przejazd autokarem,  

opiekę pilota, 

lokalnego przewodnika,  

NNW. 

Opcje dodatkowe: 

Obiad dwudaniowy – dodatkowo płatny 

 

 

 

 

 

Liczba osób płacących 25-29 30-34 35-39 40 + 
Cena od osoby* 220 183 158 138 
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Góry Świętokrzyskie – Łysica i Łysa Góra 

 www.suerteprzewodnicy.pl/wycieczki/jednodniowe-warszawa/wycieczka-gory-

swietokrzyskie 

 

Jako kolejną propozycję wycieczki w Góry Świętokrzyskie, chcemy Paostwu zaproponowad 

program obejmujący zwiedzanie tysiącletniego Klasztoru Misjonarzów Oblatów Maryi 

Niepokalanej, sanktuarium znajdującego się na Łysej Górze, w którym przechowywane są 

relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Następnie wejdziemy na najwyższy szczyt gór 

Świętokrzyskich – Łysicę, po czym odwiedzimy znajdującą się nieopodal osadę 

średniowieczną, gdzie zobaczymy jak żyli ludzie w tych odległych czasach.  

 


