Szanowni Państwo!!!
Przedstawiamy ofertę krajowych i zagranicznych wycieczek szkolnych
dla dzieci i młodzieży. Cena poszczególnych imprez została skalkulowana średnio
na 42 uczestników plus 3 opiekunów bezpłatnie przy wyjazdach z Białegostoku
i najbliższych okolic. Przy wyjazdach z innych miejsc koszt poszczególnych imprez
może ulec zmianie.
Proponowana oferta jest ramowa i może być modyfikowana według Państwa
oczekiwań i potrzeb. Zapewniamy stałą i sprawdzoną od lat bazę noclegową
oraz doświadczonych pilotów i przewodników. Na wszystkie trasy zapewniamy
49-osobowe autokary klasy LUX. W przypadku mniejszych grup polecamy według
indywidualnych kalkulacji wyjazdy autokarami 20 i 30-osobowymi.

Biuro Podróży „JUNIOR” s.c.
15-879 Białystok, ul. Stołeczna 25
(naprzeciw domu handlowego LIDER,
wejście od ul. Wyszyńskiego – obok Poczty)

tel./fax (85) 741 57 20, 744 43 26
e-mail: biuro@junior.bialystok.pl
www.junior.bialystok.pl, www.bialowieza.net.pl
Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających
Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych nr 14/99/04
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE

ŚLADAMI RODU BRANICKICH
W programie:
Białystok – Park i Pałac Branickich, Pałac Gościnny, stary kościół farny, ratusz, dom Św. Marcina,
zabytki ulicy Lipowej,
Choroszcz – Letnia Rezydencja Branickich – Park Pałacowy, Muzeum Wnętrz – wstęp,
Tykocin – zwiedzanie miasta, Muzeum w dawnej synagodze – wstęp, zamek królewski –
z zewnątrz, kościół Św. Trójcy.
Świadczenia: przejazd autokarem, usługi przewodnickie, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 75 zł

SZLAKIEM RĘKODZIEŁA LUDOWEGO
W programie:
SZLAK RĘKODZIEŁA LUDOWEGO PODLASIA – na szlaku odwiedzamy doświadczonych
rzemieślników takich jak: kowal, garncarz, łyżkarz czy tkaczka, którzy oferują pokazy swoich wyrobów.
Dzięki temu można stać się właścicielem miłej pamiątki ze szlaku np. tradycyjnych siwaków o różnych
formach, drewnianych chochli, kutych róż czy podkówek na szczęście,
Czarna Wieś Kościelna – wizyta u kowala i garncarza, pokaz wytwarzania wyrobów,
Zamczysk – pokaz wytwarzania łyżek drewnianych,
Szaciłówka – pokaz wytwarzania wyrobów dwuosnowowych.
Świadczenia: przejazd autokarem, usługi przewodnickie, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 75 zł
Ognisko z kiełbaskami – za dodatkową opłatą.

NA SKRAJU PUSZCZY
W programie:
Poczopek – zwiedzanie Silvarium: Galeria „Na Skraju Puszczy”, zegary słoneczne, ciekawe rzeźby
z drewna i kamienia, drewniane chatki, „Alejka Feng Shui”, Park Megalitów – zbiór potężnych głazów,
ścieżki z tropami zwierząt, woliery z sowami,
Arboretum w Kopnej Górze – to kompleks leśny z niezwykłym zbiorowiskiem różnorodnych gatunków
drzew i krzewów, rozciągający się na obszarze 26ha. Na tej stosunkowo niewielkiej, jak na warunki
puszczańskie, powierzchni spotkać można większość typów siedliskowych lasu charakterystycznych
dla Puszczy Knyszyńskiej. Osobom interesującym się rodzimą przyrodą może to być spotkanie
z puszczą „w pigułce”.
Świadczenia: przejazd autokarem, usługi przewodnickie, ubezpieczenie NNW.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 60 zł
Ognisko z kiełbaskami/Obiad – za dodatkową opłatą.
Biuro Podróży JUNIOR, Białystok, ul. Stołeczna 25, tel./fax (85) 741 57 20, 744 43 26, www.junior.bialystok.pl, www.bialowieza.net.pl
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE

SZLAK TATARSKI
W programie:
Sokółka – Muzeum Ziemi Sokólskiej z wystawą Tatarianów – wstęp,
Bohoniki – wieś zamieszkała przez ludność pochodzenia tatarskiego. Zwiedzanie XIX -wiecznego
meczetu – wstęp, opowieści o zwyczajach i obrzędach tatarskich. Wizyta na mizarze – cmentarzu
tatarskim,
Supraśl – pounicki Zespół Bazyliański – obecnie Ławra Supraska – wstęp, Pałac Bucholtzów, Domy
Tkaczy, dworek Zachertów.
Świadczenia: przejazd autokarem, usługi przewodnickie, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 70 zł
Ognisko z kiełbaskami/Obiad – za dodatkową opłatą.
UWAGA: Za dodatkową opłatą program można wzbogacić o:
Warsztaty ikonograficzne w Muzeum Ikon – ok. 25 zł/os
Warsztaty drukarskie w Muzeum Drukarstwa – 16 zł/os
Warsztaty kulinarne /koszt uzależniony od zgłoszonej liczby osób/

W KRAINIE POLSKIEJ AMAZONII
W programie:
Narwiański Park Narodowy w Kurowie – spacer z przewodnikiem „Kładką wśród bagien” – trasa
składa się z 13 tablic edukacyjnych z następującymi przystankami: rzeka, trzcinowisko, turzycowisko,
wilgotne łąki, zarośla wierzbowe i ols.
Dodatkowo do wyboru zajęcia terenowe/dydaktyczne:
- Ptaki wokół nas/Obserwujemy pogodę/Drzewa w lesie i w parku/ Woda w Narwi/
Świadczenia: przejazd autokarem, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, usługi przewodnickie.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 70 zł
Ognisko z kiełbaskami/Obiad – za dodatkową opłatą.
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE

WIZYTA U BIEBRZAŃSKIEJ WIEDŹMY
W programie:
Szlakiem drapieżników – ruszamy na żerowiska śladem wszystkiego co pożera, zaglądamy do
stołówki wilka, sowy i rosiczki, zobaczymy jak łoś zmienia krajobraz i co to jest Biebrzańskie Bonsaii.
Poznamy mrówkolwa i jego sposób polowania. Jak jedzenie to i odchody – nauczymy się po nich
rozpoznawać gatunek a nawet płeć zwierzęcia, poznamy zasady koła życia.
Tropami zwierząt – poszukujemy miejsc gdzie poruszają się zwierzęta, poznamy co to są ślady,
a co to są tropy.
Jak zostałem batalionem – wszystko o piórach i okrywach zwierząt.
Z wizytą u rosiczki – wyprawa w krainę niezwykłych roślin – rosiczki i wełnianki. Poznamy
halucynogenne bagno zwyczajne, jakie są zwyczaje mchu torfowca i moc lecznicza tych roślin.
Do czego służy torf i jakie ma właściwości – zajęcia z konkursami i nagrodami.
Świadczenia: przejazd autokarem, bilety wstępu i realizacja programu, ubezpieczenie NNW, opieka pilota.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 70 zł
Ognisko z kiełbaskami/Obiad – za dodatkową opłatą.

WIOSKA INDIAŃSKA W POKOŚNIE
W programie:
Wioska Indiańska – zwiedzanie z przewodnikiem:
mini ZOO, przejażdżka konna nadzorowana przez instruktora,
 pokazy tańców i obrzędów indiańskich,
 gotowanie indiańskiej herbatki,
 strzelanie z łuku, gry i zabawy zręcznościowe, malowanie twarzy,
 walki na równoważni szejeńskiej i inne. /program 4h/.


Świadczenia: przejazd autokarem, przejażdżka konna, gry i zabawy, ubezpieczenie NNW.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 80 zł
Ognisko z kiełbaskami/Obiad – za dodatkową opłatą.
UWAGA: wyjazd bez pilota.
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE

EDUKACYJNE SPOTKANIE Z HISTORIĄ W TYKOCINIE
W programie:
Tykocin – zwiedzanie miasta: Plac i kościół św. Trójcy, alumnat wojskowy, Rynek z pomnikiem
hetmana Stefana Czarnieckiego,
Wielka Synagoga i Dom Talmudyczny – z zewnątrz,
Zamek królewski – z zewnątrz,
Flisak Park – wizyta w ogrodzie rozrywki składającym się z trzech części: przyrodniczej z figurami
gigantycznych owadów; historycznej z Muzeum Narwi i rekonstrukcją dawnych urządzeń portowych oraz
częścią rekreacyjną przeznaczoną do wypoczynku – wstęp.
Europejska Wieś Bociania w Pentowie – zwiedzanie, poznanie historii bocianów, ich życia i obyczajów.
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka pilota, usługi przewodnickie, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 70 zł
Ognisko z kiełbaskami/Obiad – za dodatkową opłatą.

NAUKA ORIENTACJI W TERENIE
W programie:
Zajęcia edukacyjne – nauka czytania mapy oraz posługiwania się kompasem (1 godz.).
Zajęcia w terenie – pokonywanie w grupach wyznaczonej trasy z wykorzystaniem mapy i kompasu
(2 godz.).
Zakończenie – podsumowanie rywalizacji, wręczenie nagród.
Świadczenia: zajęcia prowadzone przez instruktora, ubezpieczenie NNW.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika (grupa 20-25 osób): od 55 zł
UWAGA: zajęcia realizowane są w okolicy Białegostoku, Supraśla oraz Białowieży.
Cena nie obejmuje kosztów transportu.
Ognisko z kiełbaskami – za dodatkową opłatą.
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE

BIAŁOWIEŻA I OKOLICE
W programie:
I – Białowieski Park Narodowy w pigułce
Ścieżka dydaktyczna „Puszczańskie Drzewa” – poznajemy wiele gatunków flory typowej dla Puszczy
Białowieskiej, w tym okazałe dęby, lipy, jesiony,
Rezerwat Pokazowy Żubrów – przedstawia gatunki zwierząt występujących na terenie Puszczy
Białowieskiej, tj.: żubry, koniki tarpany, wilki, dziki, jelenie, sarny, łosie – wstęp,
Park Pałacowy – carskie założenie parkowe w stylu angielskim z zabytkowym obeliskiem,
Muzeum Przyrodniczo-Leśne – multimedialna prezentacja fauny i flory Puszczy Białowieskiej, wstęp
na wieżę widokową.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 77 zł
II – „Białowieskim Expresem” po Puszczy
Rezerwat Pokazowy Żubrów – przedstawia gatunki zwierząt występujących na terenie Puszczy
Białowieskiej, tj.: żubry, koniki tarpany, wilki, dziki, jelenie, sarny, łosie – wstęp,
Park Pałacowy – carskie założenie parkowe w stylu angielskim z zabytkowym obeliskiem,
Muzeum Przyrodniczo-Leśne – zwiedzanie wystawy, która przedstawia miejscowe gatunki roślin
i zwierząt, wstęp na wieżę widokową,
Przejażdżka „Białowieskim Expresem” – w trakcie której poznajemy historię Białowieży.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 90 zł
III – Krajobraz Puszczy Białowieskiej
Kładka „Żebra Żubra” – spacer jedną z najstarszych ścieżek w Polsce, to niekonwencjonalna trasa, która
wiedzie drewnianymi groblami i kładkami przez bagniste, puszczańskie zakątki do Rezerwatu Pokazowego
Żubrów,
Rezerwat Pokazowy Żubrów – przedstawia gatunki zwierząt występujących na terenie Puszczy
Białowieskiej, tj.: żubry, koniki tarpany, wilki, dziki, jelenie, sarny, łosie – wstęp,
„Park Wiedzy i Zabawy” – Stacja Białowieża Pałac, to kompleks edukacyjno-rekreacyjny,
w którym znajdują się przede wszystkim takie atrakcje jak: aleja gwiazd Puszczy Białowieskiej, Ogród
Bioróżnorodności. Plac zabaw „Ścieżki Natury” – to oryginalny, przyrodniczy plac zabaw na którym
najmłodsi wspólnie z opiekunami poznają metamorfozę motyla, życie w stawie czy sekrety liścia,
strefa gier retro – przypomnimy sobie grę w klasy, kapsle oraz w gumę.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 75 zł
Świadczenia /I, II, III/: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu, usługi przewodnickie.
Ognisko z kiełbaskami/Obiad – za dodatkową opłatą.
UWAGA: wyjazdy bez pilota.
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE

DZIEŃ Z ŻYCIA „PSZCZÓŁKI MAI”
W programie:
Muzeum Pszczelarstwa w Narewce – poznajemy pracę pszczół oraz pszczelarza, pozyskiwane przez
pszczoły różne rodzaje miodów i ich zastosowanie, narzędzia używane przez pszczelarzy oraz ciekawe
zbiory przedmiotów użytkowych z pszczelimi elementami (znaczki, pocztówki, krawaty, banknoty, itp.)
– wstęp,
Park Przyrodniczy w Gruszkach k/Narewki – spacer ścieżką dydaktyczną, po trasie platforma
widokowa, zegar słoneczny, celtycki kamienny krąg mocy, barć na drzewie – poznajemy dawny
sposób pozyskiwania miodu, gry i zabawy z wykorzystaniem tablic dydaktycznych przybliżających
życie pszczół, czas wolny na placu zabaw,
„Bobrowa Zagroda” w Siemianówce – pokaz wykonywania świec z wosku pszczelego, gry i zabawy.
Świadczenia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu, zajęcia, usługi przewodnickie,
opieka pilota.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 80 zł
Ognisko z kiełbaskami/Obiad – za dodatkową opłatą.

DZIEŃ W BOBROWEJ ZAGRODZIE
W programie:
Pobyt w gospodarstwie rolnym „Bobrowa Zagroda” w Siemianówce, poznajemy:
„Od ziarenka do bochenka” – czyli ile pracy trzeba włożyć aby w tradycyjny sposób pojawił się na stole
bochenek chleba
„Co można zrobić z mleka” – czyli jak powstaje masło i ser
„Sposób na zimowe wieczory” – czyli jak to było bez TV ??
„Cztery Pory Roku” – czyli przybliżamy życie w gospodarstwie rolnym
W trakcie pobytu: gry i zabawy, ognisko, poczęstunek i degustacja wyrobów wiejskich.
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka pilota, ognisko z kiełbaskami, ubezpieczenie NNW, program
pobytu, poczęstunek.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 80 zł

ZIOŁOWY ZAKĄTEK
W programie:
Zwiedzanie Podlaskiego Ogrodu Ziołowego w Korycinach – gawęda o ziołach, opowiadanie
o właściwościach ziół i ich zastosowaniu w wielu dziedzinach życia.
Wycieczka po Gospodarstwie „Ziołowy Zakątek” – zapoznamy się z funkcjonowaniem
gospodarstwa ekologicznego.
Wizyta w zagrodzie ze zwierzętami,
Warsztaty ziołowe „Młody zielarz” – wykonanie własnych mieszanek zapachowych z udostępnionych
ziół zapachowych np. mięta, melisa, lawenda, zabieramy ze sobą do domu na pamiątkę.
Czas wolny na placu zabaw.
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka pilota, realizacja zajęć, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 85 zł
Ognisko z kiełbaskami/Obiad – za dodatkową opłatą.
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE

CIECHANOWIEC – POZNAJEMY HISTORIĘ PODLASIA
W programie:
Muzeum i Skansen Rolnictwa – zwiedzanie zespołu pałacowo – parkowego z przewodnikiem, w skład
którego wchodzą: klasycystyczny pałac, oficyna, stajnie, wozownia, czynny młyn wodny, leśniczówka oraz
ogród zielarski,
Muzeum Pisanki – pisanki pochodzą z różnych regionów Polski oraz Ukrainy, Rosji, Czech, Moraw,
Chin, Japonii, Kenii i wielu innych krajów,
Wozownia – ekspozycja „Wiejski transport”,
Kolekcja uli – pasieka składająca się z 23 uli skrzynkowych oraz kłodowych, stojących i leżących.
Warsztaty „Własnoręczny wyrób świec woskowych”,
Oficyna – ekspozycja „Tradycje zielarskie” prezentuje w ciągu chronologicznym wydarzenia,
które wywarły wpływ na kształtowanie się wiedzy o roślinach leczniczych od prehistorii do czasów
współczesnych.
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka pilota, usługi przewodnickie, realizacja zajęć, bilety wstępu,
ubezpieczenie NNW.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 85 zł
Ognisko z kiełbaskami/Obiad – za dodatkową opłatą.

SZLAK NADBUŻAŃSKI
W programie:
Grabarka – zwiedzanie wzgórza pątników, cerkiew p.w. Przemienienia Pańskiego i legendarne źródełko,
Mielnik – Góra Zamkowa nad rzeką Bug, na której w średniowieczu zbudowano zamek królewski,
spalony w 1656 roku podczas potopu szwedzkiego,
Linia Mołotowa – pas sowieckich umocnień ciągnących się w okresie II wojny światowej wzdłuż
granicy z III Rzeszą,
Drohiczyn – grodzisko na Górze Zamkowej z obeliskiem z 1928 r, kościół i kolegium Jezuitów, kościół
oraz klasztor Franciszkanów i Benedyktynek.
Muzeum Park Kulturalno-Historyczny – wstęp.
Świadczenia: przejazd autokarem, usługi przewodnickie, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 70 zł
UWAGA: Za dopłatą istnieje możliwość zamówienia rejsu statkiem.
Obiad – za dodatkową opłatą.
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE

POJEZIERZE AUGUSTOWSKIE
W programie:
Augustów – spacer z pilotem: Port Żeglugi, w którym obejrzymy muzealia z zabytkową Barką,
przedstawiające rozwój i historię Żeglugi na Kanale Augustowskim, Rynek Zygmunta Augusta
z kolumną Zygmunta II Augusta, park z fontanną oraz bulwary,
Rejs statkiem /ze śluzowaniem/,
Sanktuarium w Studzienicznej – kościół MB Szkaplerznej zbudowany przez chłopa ze wsi Pawłówka
pod Sejnami, z wystrojem będącym dziełem ludowych artystów, 8-boczna kaplica z kopią obrazu MB
Częstochowskiej, źródło i pomnik Jana Pawła II.
Świadczenia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, rejs statkiem, opieka pilota, bilety wstępu.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 80 zł (do 10 lat)
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 110 zł (powyżej 10 lat)
Ognisko z kiełbaskami/Obiad – za dodatkową opłatą.

NAD JEZIOREM WIGRY
W programie:
Stary Folwark – Muzeum Wigierskiego PN – to nowoczesne muzeum, które w atrakcyjny sposób, m.in.
z wykorzystaniem multimediów, przedstawia świat jeziora Wigry – wstęp,
Wigry – Klasztor Pokamedulski – położony na naturalnym wzgórzu na półwyspie oblanym wodami
jeziora Wigry, zwiedzanie kompleksu w skład którego wchodzą: kościół, refektarz z bramą wjazdową,
wieża zegarowa, krypty grobowe oraz Apartamenty Papieskie – wstęp,
Płociczno – przejażdżka kolejką wąskotorową po Puszczy Augustowskiej oraz Wigierskim Parku
Narodowym z przystankami edukacyjnymi,
Świadczenia: przejazd autokarem i kolejką, ubezpieczenie NNW, usługi przewodnickie, bilety wstępu,
opieka pilota.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 105 zł
UWAGA: Za dopłatą istnieje możliwość zamówienia rejsu statkiem.
Obiad – za dodatkową opłatą.
Rejs statkiem – za dodatkową opłatą.

W KRAINIE SUWALSKICH PAGÓRKÓW I JEZIOR
W programie:
Dolina Czarnej Hańczy – spacer ścieżką poznawczą, Stara Hańcza – ruiny, park i plaża nad jeziorem,
Jezioro Hańcza – najgłębsze jezioro w Polsce, ciągnie się środkiem doliny pośród wydłużonych pagórków,
które stanowią oz turtulski,
Smolniki – najpiękniejszy punkt widokowy Suwalszczyzny ukazujący naturalne uformowanie terenu oraz
jeziora – wstęp,
Stańczyki – zabytkowe wiadukty kolejowe nieczynnej już linii Gołdap – Żytkiejmy, zwane Akweduktami
Puszczy Romnickiej,
Góra Cisowa – zwana także z racji wyglądu Suwalską Fudżijamą, wzniesienie przypominające krater
wulkanu – punkt widokowy.
Świadczenia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, usługi przewodnickie, bilety wstępu.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 88 zł
Obiad – za dodatkową opłatą.
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE

MAZURSKIE SAFARI
W programie:
Kadzidłowo – zwiedzanie z przewodnikiem Parku Dzikich Zwierząt tzw. „Mazurskiego Safari”.
W Parku wszystkie zwierzęta są oswojone i oglądamy je przemierzając przeznaczone dla nich wybiegi
– wstęp,
Gierłoż – „Wilczy Szaniec” – kwatera Adolfa Hitlera z czasów II wojny światowej – wstęp,
Reszel – zamek biskupów warmińskich oraz zabytkowe mosty – z zewnątrz,
Święta Lipka – nazywana z powodu przybywających do niej licznie grup pielgrzymkowych
„Częstochową Północy”. W skład Sanktuarium Maryjnego wchodzi: bazylika, krużganki i dom zakonny
ojców jezuitów – zwiedzanie katedry.
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka pilota, usługi przewodnickie, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 115 zł
Obiad – za dodatkową opłatą.

GIŻYCKO – RYN – MIKOŁAJKI
W programie:
Twierdza Boyen – owstała w latach 1843-1855 jako obiekt blokujący strategiczny przesmyk
pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno – wstęp,
Giżycko – zwiedzanie z przewodnikiem: Zamek Krzyżacki – z zewnątrz, zabytkowy most obrotowy,
kanał Giżycki, Molo, wieża Ciśnień – wstęp,
Ryn – zwiedzanie Zamku z przewodnikiem: zadaszony dziedziniec oraz przyległe sale utrzymane
w średniowiecznym stylu, zabytkowy holenderski wiatrak z XIX w.,
Mikołajki – zwiedzanie miasta: przystań Żeglugi Mazurskiej oraz przystań jachtowa, Plac Wolności,
Park Wodny Tropikana w hotelu Gołębiewski – 1,5h – wstęp.
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka pilota, usługi przewodnickie, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 125 zł (do 14 lat)
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 145 zł (powyżej 14 lat)
Obiad – za dodatkową opłatą.

NIDZICA – OLSZTYN – GRUNWALD
W programie:
Nidzica – Zamek Nidzica zwany również „Zamkiem nad Nidą”,
Grunwald – Pole Bitwy pod Grunwaldem, Pomnik Zwycięstwa Grunwaldzkiego składający się
z obelisku, jedenastu 30-metrowych masztów symbolizujących sztandary polskich i litewsko-ruskich
chorągwi oraz amfiteatru,
Olsztyn – zwiedzanie miasta: Wysoka Brama, ulica Staromiejska i ratusz barokowy, kościół św. Jakuba,
pomnik Jana Nepomucena, Planetarium, seans – wstęp,
Świadczenia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, opieka pilota, usługi przewodnickie, bilety wstępu.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 125 zł
Obiad – za dodatkową opłatą.
Biuro Podróży JUNIOR, Białystok, ul. Stołeczna 25, tel./fax (85) 741 57 20, 744 43 26, www.junior.bialystok.pl, www.bialowieza.net.pl

11

WYCIECZKI JEDNODNIOWE

DROZDOWO – ŁOMŻA – NOWOGRÓD
W programie:
Drozdowo – Muzeum Przyrodnicze prezentujące przyrodę dolin rzek Narwi i Biebrzy – wstęp,
Góra Strękowa – wieś, w pobliżu której znajdują się ruiny umocnień, z których w 1939 r.,
kpt. Władysław Raginis kierował obroną odcinka Wizny – tę bitwę nazwano „Polskimi Termopilami”,
punkt widokowy,
Łomża – pomnik Hanki Bielickiej, zwiedzanie Saloniku Hanki Bielickiej, w którym znajdują się jej
pamiątki osobiste, m.in. kapelusze, stroje – wstęp,
Nowogród – Skansen Kurpiowski w skład którego wchodzą: budynki mieszkalne z ozdobnymi szczytami,
nadokiennikami, budynki gospodarcze m.in. spichlerze z wyposażeniem oraz barcie, kapliczki, studnie,
bróg itp. z terenu Puszczy Zielonej; charakterystyczne kurpiowskie ubiory, rzeźba, zdobnictwo – wstęp.
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka pilota, usługi przewodnickie, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 75 zł
Obiad – za dodatkową opłatą.

PŁYWAMY PO MAZURACH
W programie:
Ruciane Nida – spacer po porcie Żeglugi Mazurskiej, rejs statkiem po jeziorze Nidzkim – wstęp,
Kadzidłowo – zwiedzanie z przewodnikiem Parku Dzikich Zwierząt tzw. „Mazurskiego Safari”– wstęp,
Krutynia „Perełka Mazur” – spływ łodziami rzeką Krutynią.
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka pilota, usługi przewodnickie, bilety wstępu, ubezpieczenie
NNW.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 100 zł
Obiad – za dodatkową opłatą.

KAZIMIERZ DOLNY – NAŁĘCZÓW – KOZŁÓWKA
W programie:
Kazimierz Dolny – Stare Miasto z zabytkowymi kamienicami, Góra Trzech Krzyży, ruiny zamku i baszta,
Nałęczów – spacer po Parku Zdrojowym z Wyspą Miłości, Pałac Małachowskich – z zewnątrz, ławeczka
Bolesława Prusa, degustacja „Nałęczowianki”,
Kozłówka – Pałac Zamoyskich z XVIII w. Muzeum Wnętrz Pałacowych – wstęp.
Świadczenia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, opieka pilota, usługi przewodnickie, bilety
wstępu.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 125 zł
Obiad – za dodatkową opłatą.

12

Biuro Podróży JUNIOR, Białystok, ul. Stołeczna 25, tel./fax (85) 741 57 20, 744 43 26, www.junior.bialystok.pl, www.bialowieza.net.pl

WYCIECZKI JEDNODNIOWE

FARMA ILUZJI
W programie:
Pobyt w Parku Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji” znajdujacym sie w miejscowości Mościska niedaleko
Deblina. To jedyny park sensoryczny osadzony w świecie iluzji, w którym do dyspozycji gości jest
kilkadziesiąt różnego rodzaju atrakcji tematycznych, tj. iluzje, przygoda, rusz głową, aktywnie, place
zabaw oraz czysta rozrywka, wśród nich min.:
zwiedzanie z przewodnikiem,
zwiedzanie Muzeum Iluzji oraz Latającej Chaty Tajemnic,
 zabawa przy lewitujących kuleczkach, rzut oka do Studni,
 świat do góry nogami, czyli przygoda w Zakręconym Domku
oraz wiele innych atrakcji.



Świadczenia: przejazd autokarem, opieka pilota, usługi przewodnickie, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 128 zł
Obiad – za dodatkową opłatą.

ŁÓDŹ W PIGUŁCE
W programie:
Łódź – spacer Aleją Sławy na której znajdują się gwiazdy wybitnych osobowości polskiego kina,
ławeczka Juliana Tuwima,
Wizyta w Experymentarium:
- zwiedzanie interaktywnej wystawy – wstęp,
- warsztaty – do wyboru warsztaty z różnych dziedzin życia, m.in.: Tlen i Dwutlenek Węgla, Tajniki
elektroniki, Zmysły, Ciśnienie, Tajemnice wody – 45 min. – wstęp,
 Muzeum Fabryki – historia zakładów włókienniczych – wstęp.


Świadczenia: przejazd autokarem, opieka pilota, usługi przewodnickie, ubezpieczenie NNW, bilety
wstępu.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 150 zł
Obiad – za dodatkową opłatą.
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WYCIECZKI JEDNODNIOWE

RÓŻNE OBLICZA WARSZAWY
Przedstawiamy trzy warianty zwiedzania Warszawy.
Mogą one być zmienione w zależności od Państwa potrzeb i oczekiwań.
Podane ceny nie uwzględniają obiadu.
Warszawa I
W programie:
 Stare Miasto /Plac Zamkowy, dziedziniec Zamku Królewskiego, Kolumna Zygmunta i Rynek Starego

Miasta/ – zwiedzanie,


Zamek Królewski – zwiedzanie z przewodnikiem oraz zestawem słuchawkowym – wstęp,



Łazienki Królewskie – Belweder, pomnik Chopina, Stara Pomarańczarnia, Pałac na Wodzie i inne
atrakcje.

Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 95 zł
Warszawa II
W programie:


Stadion Narodowy /Punkt Widokowy/ – wstęp,



Centrum Nauki Kopernik – wstęp.

 Stare Miasto /Plac Zamkowy, dziedziniec Zamku Królewskiego, Kolumna Zygmunta i Rynek Starego

Miasta/ – zwiedzanie,


Trakt Królewski – Pałac Prezydencki, Uniwersytet, kościół Św. Krzyża, Grób Nieznanego Żołnierza/.

Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 115 zł
Warszawa III
W programie:


Galeria Figur Stalowych – to niepowtarzalne miejsce na świecie, gdzie w jednym miejscu można
spotkać rzeźby wykonane z elementów recyklingu metalowego. Figury metalowe inspirowane są
postaciami z bajek, filmów Science Fiction, polityków, gwiazdami ze świata muzyki, najbardziej
znanymi celebrytami, a także zwierzętami i światowymi hitami motoryzacji. – wstęp,
Stare Miasto /Plac Zamkowy, dziedziniec Zamku Królewskiego, Kolumna Zygmunta i Rynek
Starego Miasta/ – zwiedzanie




Manufaktura Cukierków – pokaz wyrobu cukierków połączony z samodzielnym ukręcaniem lizaka,
który zabieramy ze sobą na pamiątkę.

Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 140 zł
Przy zwiedzaniu Warszawy proponujemy ponadto programy autorskie z uwzględnieniem
dodatkowo następujących atrakcji:
PARK OF POLAND SUNTAGO – największy park wodny w Polsce – NOWOŚĆ!!!
Pałac Wodzie – zajęcia edukacyjne, Wilanów – Park i Pałac, Planetarium w CNK, sztuka w wybranym
teatrze, Ogród Botaniczny w Powsinie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Sejm i Senat, Ogrody na
dachu Biblioteki Uniwersytetu, Stadion Narodowy, Telewizja Polska, Muzeum Fryderyka Chopina,
Galeria Figur Stalowych, PKiN – wjazd na XXX, AIRO-lekcja w-f.
14

Biuro Podróży JUNIOR, Białystok, ul. Stołeczna 25, tel./fax (85) 741 57 20, 744 43 26, www.junior.bialystok.pl, www.bialowieza.net.pl

WYCIECZKI DWUDNIOWE

PRZYRODA SUWALSZCZYZNY (2 dni)
W programie:
Stańczyki – zabytkowe monumentalne wiadukty kolejowe nad malutką rzeką Błędzianką – wstęp,
Dolina Czarnej Hańczy – spacer z przewodnikiem,
Smolniki – najpiękniejszy punkt widokowy Suwalszczyzny ukazujący naturalne uformowanie terenu oraz jeziora
– wstęp,
Góra Cisowa – zwana Suwalską Fudżijamą, wzniesienie przypominające krater wulkanu – punkt widokowy,
Muzeum Wigier – nowoczesna ekspozycja multimedialna wigierskiego krajobrazu - wstęp,
Wigry – Klasztor Pokamedulski – kompleks w skład którego wchodzą: kościół, refektarz z bramą wjazdową, wieża
zegarowa, krypty grobowe oraz Apartamenty Papieskie – wstęp,
Płociczno – przejażdżka kolejką wąskotorową po Puszczy Augustowskiej oraz Wigierskim Parku Narodowym
z przystankami edukacyjnymi.
Świadczenia: przejazd autokarem, bilety wstępu, przejazd kolejką wąskotorową, opieka pilota,
usługi przewodnickie, nocleg, śniadanie, obiad, obiadokolacja, ubezpieczenie NNW.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 300 zł
UWAGA: Istnieje możliwość zamówienia rejsu statkiem po jeziorze Wigry.

OLSZTYN – FROMBORK – MALBORK (2 dni)
W programie:
Olsztyn – zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Stare Miasto - Wysoka Brama, dziedziniec i wieża
Zamku Kapituły Warmińskiej – wstęp, Ławeczka – pomnik Mikołaja Kopernika, ulica Staromiejska
i ratusz barokowy, kościół św. Jakuba, pomnik Jana Nepomucena,
Frombork – Katedra gotycka z XIV w., seans w Planetarium – wstęp, Muzeum Mikołaja Kopernika
– wstęp, Wieża Kopernika, Fragmenty barbakanu, Wieża Radziejowskiego, w której znajduje się
wahadło Foucaulta, Baszta Żeglarska z XV w.,
Malbork – Zamek wielkich mistrzów krzyżackich z XIV–XV w. Malborska warownia wpisana na listę
światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO jest uznawana za największy w Europie zamek z cegły
– pod względem kubatury, do którego budowy zużyto od 35 do 50 milionów sztuk cegieł – wstęp,
Spacer po okolicy: Ratusz, Brama Mariacka.
Świadczenia: przejazd autokarem, nocleg, opieka pilota, usługi przewodnickie, śniadanie,
obiadokolacja, obiad, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 325 zł
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WYCIECZKI DWUDNIOWE

WOKÓŁ MIKOŁAJEK (2 dni)
W programie:
Mamerki – największe bunkry na Mazurach, poszukiwanie Bursztynowej Komnaty, wieża widokowa
na wys. 38m, U-BOOT – wstęp,
Giżycko – port nad jeziorem Niegocin, jedyny w Polsce most obrotowy na Kanale Łuczańskim, Molo,
zwiedzanie Twierdzy Boyen – wstęp,
Mikołajki – przystań Żeglugi Mazurskiej oraz przystań jachtowa, Plac Wolności,
Galindia – legendarna osada Galindów – wstęp,
Kadzidłowo – zwiedzanie z przewodnikiem Parku Dzikich Zwierząt tzw. „Mazurskiego Safari’ – wstęp,
Ruciane Nida – spacer po porcie Żeglugi Mazurskiej, rejs statkiem po jeziorze Nidzkim.
Świadczenia: przejazd autokarem, nocleg, opieka pilota, usługi przewodnickie, śniadanie,
obiadokolacja, obiad, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 300 zł
UWAGA: Wizyta w parku wodnym w Hotelu „Gołębiewski” – wstęp płatny:
– 20 zł /do lat 14/,
– 40 zł /powyżej 14 lat/.

MAJDANEK – LUBLIN – NAŁĘCZÓW – KAZIMIERZ DOLNY (2 dni)
W programie:
Majdanek – zwiedzanie niemieckiego obozu zagłady z przewodnikiem,
Lublin – zwiedzanie miasta z przewodnikiem - Plac Litewski, Ratusz, Brama Krakowska, Stare Miasto,
a tu min. Trybunał Koronny, Plac po Farze, Wieża Trynitarska, Brama Grodzka, Zamek Lubelski,
„Muzeum Cebularza” – zwiedzanie, wyrabianie Cebularzy połączone z degustacją – wstęp,
Nałęczów – Park Zdrojowy z Wyspą Miłości, Pałac Małachowskich – z zewnątrz, Ławeczka Bolesława
Prusa, degustacja „Nałęczowianki”.
Kazimierz Dolny – Stare Miasto, Góra Trzech Krzyży, ruiny zamku i baszta – wstęp.
Świadczenia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, obiad,
opieka pilota, usługi przewodnickie, bilety wstępu.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 295 zł
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WYCIECZKI DWUDNIOWE

KOZŁÓWKA – LUBLIN – FARMA ILUZJI (2 dni)
W programie:
Kozłówka – zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego rodziny Zamoyskich z zachowanym
autentycznym wystrojem z przełomu XIX i XX wieku w stylu Drugiego Cesarstwa. Muzeum Wnętrz
Pałacowych – wstęp, Park – wstęp,
Lublin – zwiedzanie miasta z przewodnikiem - Plac Litewski, Ratusz, Brama Krakowska, Stare Miasto,
a tu min. Trybunał Koronny, Plac po Farze, Wieża Trynitarska, Brama Grodzka, Zamek Lubelski,
Park Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji”:


zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Iluzji oraz Latającej Chaty Tajemnic,



zabawa przy lewitujących kuleczkach, rzut oka do Studni,



świat do góry nogami, czyli przygoda w Zakręconym Domku oraz wiele innych atrakcji.

Świadczenia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, obiad,
opieka pilota, usługi przewodnickie, bilety wstępu.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 320 zł

ZAMOŚĆ – ROZTOCZE (2 dni)
W programie:
Zamość – zwiedzanie: Rynek Wielki, który jest sercem i salonem miasta, a zarazem jednym
z najwspanialszych XVI-wiecznych placów w Europie, Ratusz z 52-metrową wieżą, Kamienice
Ormiańskie, Akademia Zamoyskich, Fortyfikacje, Muzeum Zamojskich – wstęp.
Roztocze – wycieczka „Szlakiem szumów nad Tanwią” w Roztoczańskim Parku Narodowym. Powstał
on w 1958 r. i obejmuje swym zasięgiem powierzchnię ok 41 ha. Chroni najpiękniejsze fragmenty
dolin rzeki Jeleń i Tanew wraz z seriami małych wodospadów. Na zakolu rzeki Tanew w miejscowości
Huta Szumy na odcinku 400 metrów znajduje się ich aż 24. Charakteryzują się regularnym
położeniem, przeważnie wzdłuż prostych linii, poprzecznie do brzegu rzeki a od dźwięku spadającej
wody nazywają je „szumami” bądź „szypotami”.
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka pilota, usługi przewodnickie, nocleg, śniadanie, obiad,
obiadokolacja, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 320 zł
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WYCIECZKI DWUDNIOWE

TORUŃ – BISKUPIN – GNIEZNO – KRUSZWICA (2 dni)
W programie:
Toruń – zwiedzanie miasta: Stare Miasto, Ratusz Staromiejski, Krzywa Wieża, Spichlerz, Katedra
Świętojańska, w której wisi największy w Polsce średniowieczny dzwon, pomnik Mikołaja Kopernika,
Brama Klasztorna, Kościół Mariacki, Baszta „Koci Łeb”,
Seans w Planetarium – wstęp,
Piernikowe warsztaty – wstęp,
Biskupin – rezerwat historyczno-archeologiczny – wstęp,
Gniezno – Wzgórze Lecha, Archikatedra Gnieźnieńska: unikatowe, XII–wieczne Drzwi Gnieźnieńskie,
relikwie św. Wojciecha. Katedra Gnieźnieńska - miejsce koronacji królów polskich z dynastii Piastów.
Kruszwica – Mysia Wieża na Jeziorze Gopło - pozostałość zamku w Kruszwicy, zbudowanego przez
króla Kazimierza Wielkiego około 1350 roku, znana z legendy o złym Popielu – z zewnątrz.
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka pilota, usługi przewodnickie, ubezpieczenie NNW,
śniadanie, obiadokolacja, obiad, nocleg, bilety wstępu.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 340 zł
UWAGA: program można wzbogacić o dodatkowe atrakcje:
- rejs statkiem w Toruniu
- zwiedzanie Torunia w formie gry terenowej.

GOLUB DOBRZYŃ – TORUŃ – CIECHOCINEK (2 dni)
W programie:
Golub-Dobrzyń – zwiedzanie zamku – twierdzy granicznej, strażnicy strzegącej bezpieczeństwa
przeprawy oraz symbolu potęgi zakonu rycerskiego – wstęp,
Toruń – zwiedzanie miasta: Stare Miasto, Ratusz Staromiejski, Krzywa Wieża, Spichlerz, Katedra
Świętojańska (w której wisi największy w Polsce średniowieczny dzwon), pomnik Mikołaja Kopernika,
Brama Klasztorna, Kościół Mariacki, Baszta Koci Łeb,
Planetarium – seans – wstęp,
Ruiny Zamku Krzyżackiego: dziedziniec zamkowy, tajemnicza studnia, podziemia, zbrojownia,
scriptorium, makieta zamku oraz sala strachu – wstęp,
Katedra Świętych Janów z gotycką chrzcielnicą i wstępem na wieżę Katedralną,
Twierdza Toruń – zabytek militarny najwyższej klasy: jeden z najpotężniejszych systemów
fortyfikacyjnych w Polsce, wybudowany przez Prusaków pod koniec XIX wieku do obrony granicy
wschodniej Prus – wstęp,
Ciechocinek – spacer po Parku Zdrojowym: pijalnia wód mineralnych, muszla koncertowa, fontanna
„Jaś i Małgosia”; Neogotycki Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła z końca XIX w. z dywanami
kwiatowymi, zabytkowe wille i uzdrowiska, panorama tężni z deptaka.
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka pilota, usługi przewodnickie, ubezpieczenie NNW,
śniadanie, obiadokolacja, obiad, nocleg, bilety wstępu.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 335 zł
18
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WYCIECZKI DWUDNIOWE

GNIEZNO – OSTRÓW LEDNICKI – BISKUPIN – KRUSZWICA (2 dni)
W programie:
Kruszwica – „Mysia Wieża” na Jeziorze Gopło - pozostałość zamku w Kruszwicy, zbudowanego przez
króla Kazimierza Wielkiego około 1350 roku, znana z legendy o złym Popielu – wstęp,
Zwiedzanie Kolegiaty Romańskiej – wstęp,
Biskupin – rezerwat historyczno-archeologiczny – wstęp,
Gniezno – Bazylika Archikatedralna WNMP i św. Wojciecha – Srebrny Relikwiarz – wstęp, Drzwi
Gnieźnieńskie – wstęp,
Ostrów Lednicki – gród z unikatowym zespołem architektury wczesnopiastowskiej: palatium
z kaplicą (baptysterium) i kościół – jedna z najcenniejszych pozostałości architektury przedromańskiej
w Europie – wstęp.
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka pilota, usługi przewodnickie, ubezpieczenie NNW,
śniadanie, obiadokolacja, obiad, nocleg, bilety wstępu.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 325 zł

TRÓJMIASTO (2 dni)
W programie:
Gdańsk – zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Droga Królewska- Brama Wyżynna, targ Węglowy,
Wielka Zbrojownia, Dwór Bractwa Św. Jerzego, Złota Brama, Ratusz, Długi Targ, Fontanna Neptuna,
Zielona Brama, Żuraw, Dwór Artusa – jeden z najbardziej reprezentacyjnych zabytków położonych
przy tzw. Trakcie Królewskim w Gdańsku,
Westerplatte – Pomnik Obrońców Wybrzeża,
Gdynia – Skwer Kościuszki i Bulwar Nadmorski, ORP „Błyskawica” lub „Dar Pomorza”– wstęp,
Sopot – spacer słynnym sopockim „Monciakiem” – jednym z najpopularniejszych polskich obiektów
rekreacyjno-imprezowych, wizytówka kurortu, Molo – wstęp.
Świadczenia: przejazd autokarem, bilety wstępu, opieka pilota, usługi przewodnickie, nocleg,
śniadanie, obiad, obiadokolacja, ubezpieczenie NNW.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 325 zł
UWAGA: program można wzbogacić o dodatkowe atrakcje:
- Oceanarium w Gdyni,
- Muzeum II Wojny Światowej,
- Muzeum Bursztynu,
- Statek Muzeum Sołdek w Gdańsku,
- Muzeum Solidarności.
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WYCIECZKI DWUDNIOWE

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE (2 dni)
W programie:
Chęciny – Góra Zamkowa, Podziemia w Chęcinach, Kaplica św. Leonarda, Podzamcze, Ruiny zamku
królewskiego – wstęp,
Kielce – zwiedzanie miasta, Pałac Biskupów Krakowskich – z zewnątrz, Starówka, Klasztor na
Karczówce, Ścisły Rezerwat Przyrody – Kadzielnia,
Góry Świętokrzyskie – piesza wycieczka z przewodnikiem:


zespół klasztorny Bernardynek, źródełko i kapliczka św. Franciszka,



wycieczka piesza na Święty Krzyż,

Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej pod Świętym Krzyżem – wyjątkowa podróż w czasie,
do epoki średniowiecza w której zapoznamy się z pracą szewca, wikliniarza, odwiedzimy również
pracownię tkacką, kuźnię oraz chatę zielarki – wstęp.
Świadczenia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, opieka pilota, usługi przewodnickie, bilety
wstępu, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, obiad.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 345 zł
UWAGA: program można wzbogacić o zwiedzanie Jaskini Raj.

SANDOMIERZ – KUROZWĘKI (2 dni)
W programie:
Sandomierz – Brama Opatowska – gotycka brama wjazdowa do miasta wzniesiona w XIV w. z funduszy
króla Kazimierza Wielkiego; Ratusz,
Zbrojownia Rycerska – to jedno z najbardziej niesamowitych miejsc Sandomierza, można w niej
zobaczyć, a co najważniejsze i najciekawsze przymierzyć zbroje rycerskie, własnoręcznie wziąć miecz,
kuszę, halabardę. Dziewczyny mogą na chwilę poczuć się jak księżniczki – wstęp,
Kurozwęki – to malowniczo położony zakątek, będący znakomitym miejscem zarówno do spokojnych
spacerów, jak i do przeżycia wielu ciekawych przygód, w czasie których zwiedzamy Pałac, a w nim salę
balową, salony, taras oraz trasę „Lochy pełne tajemnic” – wstęp,
„Bizon Safari” – zwiedzanie mini ZOO, przejażdżka wozem wśród stada bizonów – wstęp,
Zamek Krzyżtopór – zwiedzanie zamku z przewodnikiem – wstęp.
Świadczenia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, opieka pilota, usługi przewodnickie, bilety
wstępu, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, obiad.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 330 zł
UWAGA: program można wzbogacić o Bałtowski Kompleks Turystyczny – Jura Park
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WYCIECZKI DWUDNIOWE

BAŁTÓW – SANDOMIERZ – DĘBLIN (2 dni)
W programie:
Sandomierz – Brama Opatowska – gotycka brama wjazdowa do miasta wzniesiona w XIV w. z funduszy
króla Kazimierza Wielkiego; Ratusz,
Zbrojownia Rycerska – to jedno z najbardziej niesamowitych miejsc Sandomierza, można w niej
zobaczyć, a co najważniejsze i najciekawsze przymierzyć zbroje rycerskie, własnoręcznie wziąć miecz,
kuszę, halabardę. Dziewczyny mogą na chwilę poczuć się jak księżniczki – wstęp,
Dęblin – Muzeum Sił Powietrznych – wstęp,
Bałtów – JuraPark, Muzeum Jurajskie, Prehistoryczne Oceanarium, Zwierzyniec Bałtowski – wstęp.
Świadczenia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, opieka pilota, usługi przewodnickie, bilety
wstępu, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, obiad.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 350 zł

KRAKÓW – ENERGYLANDIA (2 dni) – NOWOŚĆ !!!
W programie:
KRAKÓW – zwiedzanie z przewodnikiem: Barbakan, Brama Floriańska, mury miejskie, Bazylika
Mariacka, Sukiennice, najstarszy budynek uniwersytecki w Polsce – Collegium Maius, Planty,
ul. Grodzka, okno Papieskie, Wzgórze Wawelskie;
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. To nie tylko park rozrywki, lecz także miejsce, w którym
odbywa się wiele warsztatów edukacyjnych i artystycznych, pokazów pirotechnicznych oraz innych
niesamowitych atrakcji. Bilet wstępu obejmuje pokaz edukacyjny oraz wszystkie atrakcje Parku
Rozrywki Energylandia: urządzenia rozrywkowe (np. roller coaster, karuzele, urządzenia dla dzieci)
oraz udział w pokazach i widowiskach edukacyjnych, kino, strefa Water Park - wstęp.
W czasie pobytu na terenie Parku każdy uczestnik otrzymuje poczęstunek: frytki + lemoniada,
Świadczenia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, opieka pilota, usługi przewodnickie w Krakowie,
bilety wstępu, nocleg, śniadanie, obiadokolacja.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 345 zł
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WYCIECZKI TRZYDNIOWE

TRÓJMIASTO Z MALBORKIEM (3 dni)
W programie:
Gdynia – Skwer Kościuszki i Bulwar Nadmorski, statek „Dar Pomorza” – wstęp,
Sopot – spacer słynnym sopockim „Monciakiem”, Molo – wstęp,
Gdańsk – zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Droga Królewska – Brama Wyżynna, targ Węglowy,
Wielka Zbrojownia, Dwór Bractwa Św. Jerzego, Dwór Artusa, Złota Brama, Ratusz, Muzeum Bursztynu
– prezentuje historię powstania bursztynu, jego właściwości, pozyskiwanie oraz obróbkę, Długi Targ,
Fontanna Neptuna, Zielona Brama, Żuraw,
Westerplatte – Pomnik Obrońców Wybrzeża,
Gdańsk-Oliwa – Bazylika Archikatedralna, spacer po Parku Opatów Oliwskich,
Malbork – Zamek wielkich mistrzów krzyżackich z XIV–XV w. – wstęp.
Świadczenia: przejazd autokarem, bilety wstępu, opieka pilota, usługi przewodnickie, 2 noclegi,
2 śniadania, 2 obiadokolacje, obiad, ubezpieczenie NNW.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 465 zł
UWAGA: program można wzbogacić o dodatkowe atrakcje:
- rejs statkiem,
- Oceanarium,
- Centrum Nauki Experyment w Gdyni.
- Muzeum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej.

POLSKIE MORZE (3 dni)
W programie:
Gdańsk – zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Droga Królewska- Brama Wyżynna, targ Węglowy,
Wielka Zbrojownia, Dwór Bractwa Św. Jerzego, Dwór Artusa, Złota Brama, Ratusz, Długi Targ,
Fontanna Neptuna, Zielona Brama, Żuraw,
Łeba – słynna miejscowość letniskowa, spacer po deptaku,
Słowiński Park Narodowy – wyprawa na ruchome wydmy – wstęp,
Rozewie – osada latarnika,
Szymbark – to nietuzinkowe miejsce, położone w samym sercu Kaszub, u stóp największego
wzniesienia na Pomorzu - góry Wieżycy. Zwiedzimy w nim unikalne w skali świata obiekty: Najdłuższa
Deska Świata, Dom Sybiraka, Bunkier TOW „Gryf Pomorski”, Kaszubski Świat Bajek, Największy
Koncertujący Fortepian Świata, czy Dom do góry Nogami – wstęp.
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka pilota, bilety wstępu, usługi przewodnickie, 2 noclegi,
2 śniadania, obiad, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie NNW.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 465 zł
UWAGA: program można wzbogacić o rejs statkiem.
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WYCIECZKI TRZYDNIOWE

LUBELSKIE PEREŁKI (3 dni)
W programie:
Lublin – zwiedzanie miasta z przewodnikiem – Plac Litewski, Ratusz, Brama Krakowska, Stare Miasto,
a tu min. Trybunał Koronny, Plac po Farze, Wieża Trynitarska, Brama Grodzka, Zamek Lubelski,
„Muzeum Cebularza” – zwiedzanie, wyrabianie Cebularzy połączone z degustacją – wstęp,
Nałęczów – Park Zdrojowy z Wyspą Miłości, Pałac Małachowskich – z zewnątrz, Ławeczka Bolesława
Prusa, degustacja „Nałęczowianki”,
Kazimierz Dolny – zwiedzanie z przewodnikiem: spichlerze, kościół farny, rynek, renesansowe
kamienice, dzielnica żydowska, Zamek, baszta,
Kozłówka – zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego rodziny Zamoyskich z zachowanym
autentycznym wystrojem z przełomu XIX i XX wieku w stylu Drugiego Cesarstwa. Muzeum Wnętrz
Pałacowych – wstęp, Park – wstęp,
Zamość – zwiedzanie: Rynek Wielki, który jest sercem i salonem miasta, a zarazem jednym
z najwspanialszych XVI-wiecznych placów w Europie, Ratusz z 52-metrową wieżą, Kamienice
Ormiańskie, Akademia Zamoyskich, Fortyfikacje, Muzeum Zamojskich - wstęp,
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka pilota, usługi przewodnickie, 2 noclegi, 2 śniadania,
obiad, 2 obiadokolacje, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 470 zł

ŚWIĘTOKRZYSKIE ATRAKCJE (3 dni)
W programie:
Chęciny – Góra Zamkowa, Podziemia w Chęcinach, Kaplica św. Leonarda, Podzamcze, Ruiny zamku
królewskiego – wstęp,
Centrum Nauki da Vinci – wystawa popularyzuje nowoczesną naukę przez zabawę, skupiając się na
zdrowym organizmie ludzkim i uświadamia zwiedzającym, jak złożony i wymagający jest organizm ludzki,
Góry Świętokrzyskie – piesza wycieczka z przewodnikiem:
zespół klasztorny Bernardynek, źródełko i kapliczka św. Franciszka, na której tynku wyryte są
podpisy Stefana Żeromskiego oraz jego szkolnego kolegi Janka Stróżeckiego,
 wycieczka piesza na Święty Krzyż,


Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej pod Świętym Krzyżem – wyjątkowa podróż w czasie,
do epoki średniowiecza w której zapoznamy się z pracą szewca, wikliniarza, odwiedzimy również
pracownię tkacką, kuźnię oraz chatę zielarki – wstęp,
Sandomierz – Brama Opatowska – gotycka brama wjazdowa do miasta wzniesiona w XIV w.
z fundacji króla Kazimierza Wielkiego; Ratusz; Podziemna trasa turystyczna – to system dawnych XIV
i XV - wiecznych piwnic – wstęp,
Świadczenia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, opieka pilota, usługi przewodnickie, bilety
wstępu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, obiad, 2 noclegi.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 465 zł
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WYCIECZKI TRZYDNIOWE

ZABYTKI SANDOMIERZA I OKOLIC (3 dni)
W programie:
Sandomierz – Brama Opatowska z XIV wieku (wchodzimy na taras widokowy, sześć pięter do góry.
Oglądamy panoramę miasta), Podziemna Trasa Turystyczna, czyli sandomierskie lochy. Idziemy pół
kilometra pod Starym Miastem, Bazylika Katedralna, dziedziniec zamkowy, sandomierskie wąwozy
lessowe, ucho igielne,
Opatów – Rynek, Kolegiata, Brama Warszawska, Podziemna trasa turystyczna – wstęp,
Zamek Krzyżtopór – zwiedzanie – wstęp,
Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie – zapoznamy się z procesem produkcji porcelany
od projektu po gotowy wyrób – wstęp,
Krzemionki Opatowskie – kopalnia krzemienia pasiastego – wstęp.
Świadczenia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, opieka pilota, usługi przewodnickie, bilety
wstępu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, obiad, 2 noclegi.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 485 zł

SZLAK PIASTOWSKI (3 dni)
W programie:
Kruszwica – „Mysia Wieża” na Jeziorze Gopło – pozostałość zamku w Kruszwicy, zbudowanego
przez króla Kazimierza Wielkiego około 1350 roku, znana z legendy o złym Popielu – z zewnątrz,
Zwiedzanie Kolegiaty Romańskiej,
Strzelno – kościół św. Trójcy, rotunda św. Prokopa, obie wzniesione na przełomie XII i XIII wieku.
To jedne z najcenniejszych budowli na Szlaku Piastowskim,
Biskupin – rezerwat historyczno-archeologiczny – wstęp,
Gniezno – Bazylika Archikatedralna WNMP i św. Wojciecha-Srebrny Relikwiarz – wstęp, Drzwi
Gnieźnieńskie – wstęp,
Poznań – zwiedzanie miasta: Stare Miasto, Katedra na Ostrowie Tumskim – najstarsza część Poznania,
kolebka Państwa i Kościoła Polskiego. Rynek Starego Miasta: ratusz, zabytkowe kamienice, góra
Przemysła – dawny Zamek Królewski,
Lednogóra – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – wstęp.
Świadczenia: przejazd autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, obiad, bilety wstępu,
ubezpieczenie NNW, opieka pilota, usługi przewodnickie.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 465 zł
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WYCIECZKI TRZYDNIOWE

Z WIZYTĄ W KOPALNI GUIDO (3 dni)
W programie:
Częstochowa – Aleja Najświętszej Maryi Panny, Jasnogórski klasztor, zabytkowe kamienice, Dom
Frankego, Dom Kohna, miejski ratusz,
Katowice – spacer po mieście: Rynek, Katedra, Katowicki Spodek,
Zabrze – „Kopalnia Guido bez tajemnic”, w programie: Zjazd górniczą windą (szolą) na poziom
320, Aktywne zwiedzanie Kopalni Guido, Drużynowa rywalizacja, Karta pracy „Kopalnia Guido bez
Tajemnic”, Przejazd górniczą kolejką, Pokaz kombajnu ścianowego i chodnikowego,
Tarnowskie Góry – spacer z pilotem: Rynek z drewnianą studnią, Ratusz – uważany za perełkę
Górnego Śląska, deptak czyli ulica Krakowska z pięknymi kamienicami oraz ciekawą rzeźbą Gwarka.
Świadczenia: przejazd autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, obiad, bilety wstępu,
ubezpieczenie NNW, opieka pilota, usługi przewodnickie.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 540 zł

ZAKOPANE (3 dni)
W programie:
Zakopane – nazywane „zimową stolicą Polski”, zwiedzanie miasta:
Krupówki, cztery skocznie, cmentarz na Pęksowym Brzysku,
Tatry – piesza wycieczka nad Morskie Oko – największe jezioro w Tatrach, położone w Dolinie
Rybiego Potoku u stóp Mięguszowieckich Szczytów, na wysokości 1395 m n.p.m – wstęp,
Gubałówka – wejście piesze i zjazd wyciągiem z Polany Szymoszkowej – wstęp.
Świadczenia: przejazd autokarem, 2 noclegi, opieka pilota, usługi przewodnickie, bilety wstępu,
2 śniadania, 2 obiadokolacje, obiad, ubezpieczenie NNW.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 425 zł

UROKLIWE PIENINY (3 dni)
W programie:
Kraków – Zwiedzanie miasta – Stare Miasto, Wawel /Katedra, Groby Królewskie, Dzwon Zygmunta/
– wstęp, Sukiennice, Barbakan, Kościół Mariacki – z zewnątrz,
Pieniny – wycieczka piesza do Wąwozu Homole, który ma długość 800 metrów, położony w tzw.
„Małych Pieninach” i uważany jest za najpiękniejszy w Polsce – wstęp,
Niedzica – Zamek Niedzicki – wstęp, zwiedzanie zapory czołowej na Dunajcu,
Dębno – kościół klasy „O” z XV wieku /miejsce ślubu Janosika/.
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka pilota, usługi przewodnickie, 2 noclegi, 2 śniadania,
obiad, 2 obiadokolacje, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 495 zł
UWAGA: Program wycieczki można wzbogacić o spływ Dunajcem lub rejs statkiem po jeziorze
Czorsztyńskim.
Biuro Podróży JUNIOR, Białystok, ul. Stołeczna 25, tel./fax (85) 741 57 20, 744 43 26, www.junior.bialystok.pl, www.bialowieza.net.pl
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WYCIECZKI TRZYDNIOWE

KRAKÓW – ZAKOPANE – *OJCÓW/WIELICZKA (3 dni)
W programie:
Kraków – zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Barbakan, Brama Floriańska, mury miejskie, Bazylika
Mariacka, Sukiennice, najstarszy budynek uniwersytecki w Polsce – Collegium Maius, Planty,
ul. Grodzka, Wzgórze Wawelskie,
Zakopane – zwiedzanie miasta: 4 skocznie, cmentarz na Pęksowym Brzyzku, Krupówki,
Tatry – Morskie Oko lub Dolina Kościeliska – piesza wycieczka – wstęp,
*Ojcowski PN – spacer doliną Prądnika, Grota Łokietka – wstęp, Brama Krakowska, Maczuga
Herkulesa, Pieskowa Skała- wstęp na dziedziniec zamkowy, ruiny zamku w Ojcowie – wstęp,
Lub
*Wieliczka – Kopalnia Soli, zwiedzanie z przewodnikiem – wstęp.
Świadczenia: przejazd autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, obiad, bilety wstępu,
ubezpieczenie NNW, opieka pilota, usługi przewodnickie.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 465 zł

BIESZCZADZKIE WĘDRÓWKI (3 dni)
W programie:
Sanok – Park Etnograficzny – największy skansen w Polsce – to imponujące zestawienie obiektów
budownictwa świeckiego i sakralnego daje możliwość poznania historii czterech grup etnicznych:
Bojków, Łemków, Podgórzan i Dolinian – wstęp,
Bieszczady – przejazd Małą Pętlą Bieszczadzką oraz wędrówki piesze po Połoninach,
Solina – największa w Polsce zapora wodna, spacer po koronie zapory, panorama Jeziora Solińskiego,
Krasiczyn – Zespół Zamkowo-Parkowy Krasickich – zobaczymy min. dziedziniec zamkowy, kryptę
w Baszcie Boskiej, gabinet myśliwski w Baszcie Szlacheckiej, kaplicę zamkową, sale ekspozycyjne
– wstęp.
Świadczenia: przejazd autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, obiad, 2 obiadokolacje, bilety wstępu,
ubezpieczenie NNW, opieka pilota, usługi przewodnickie.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 480 zł
UWAGA: program można wzbogacić o dodatkowe atrakcje:
- rejs statkiem po Jeziorze Solińskim,
- przejazd Bieszczadzkimi Drezynami.
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WYCIECZKI TRZYDNIOWE

GÓRY STOŁOWE – POLSKIE KOLORADO (3 dni)
W programie:
Wrocław – zwiedzanie miasta, Rynek, Ratusz, Ostrów Tumski z katedrą, słynne kamieniczki,
Góry Stołowe – wypiętrzone przed 30 milionami lat są jednymi z nielicznych w Europie gór płytowych.
piesza wędrówka – trasa do wyboru: Szczeliniec Wielki – najwyższy punkt Gór Stołowych – skalny labirynt
wąskich korytarzy i szczelin – wstęp lub Błędne Skały – labirynt skalny, rezerwat przyrody – wstęp,
Kudowa Zdrój – Park Zdrojowy – Serce Kudowy, położony u stóp Góry Parkowej. Założony w XVII
wieku na wzór parków angielskich, Pijalnia Wód Mineralnych, budynek Zwany Zameczkiem z 1772 roku,
Muzyczny Ogród,
Czermna – kaplica czaszek, zawiera ok. 3 tys. czaszek – efekt wojen i epidemii – wstęp,
Wambierzyce – bazylika z XVIII w., obok odtworzona topografia Jerozolimy, szopka ruchoma –
wstęp, zabytkowe dzieło z 800 figurkami, z czego 300 jest ruchomych,
Kłodzko – Rynek, Ratusz, kościół NMP, gotycki most z XIII w.
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka pilota, usługi przewodnickie, 2 noclegi, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, obiad, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 550 zł
UWAGA: program można wzbogacić o dodatkowe atrakcje:
- ZOO oraz Afrykarium – 30 zł/os,
- Panorama Racławicka – 25 zł/os.

ENERGYLANDIA (3 dni)
W programie:
Kraków – zwiedzanie miasta – Stare Miasto, Wawel /Katedra, Groby Królewskie, Dzwon Zygmunta/
– wstęp, Sukiennice, Kościół Mariacki – z zewnątrz,
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. To nie tylko park rozrywki, lecz także miejsce, w którym odbywa się wiele warsztatów edukacyjnych
i artystycznych, pokazów pirotechnicznych oraz innych niesamowitych atrakcji. Bilet wstępu obejmuje pokaz
edukacyjny oraz wszystkie atrakcje Parku Rozrywki Energylandia: urządzenia rozrywkowe (np. roller coaster,
karuzele, urządzenia dla dzieci) oraz udział w pokazach i widowiskach edukacyjnych, kino, strefa Water Park.
W czasie pobytu na terenie Parku każdy uczestnik otrzymuje poczęstunek: frytki + lemoniada,
Ojcowski Park Narodowy – spacer doliną Prądnika, Grota Łokietka – wstęp, Brama Krakowska,
Maczuga Herkulesa, Pieskowa Skała- wstęp na dziedziniec zamkowy, ruiny zamku w Ojcowie – wstęp.
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka pilota, usługi przewodnickie, bilety wstępu, 2 noclegi,
2 śniadania, 2 obiadokolacje, obiad, ubezpieczenie NNW.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 520 zł /SP klasy 1-6/
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 530 zł /SP klasy 7-8/
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WYCIECZKI CZTERODNIOWE

NAD MORZEM (4 dni)
Przepiękne wybrzeże nadbałtyckie zachwyca swoją zmiennością zależna od położenia, obfitością plaż,
urodą nadmorskiej roślinności. Plaże nad polskim morzem są zazwyczaj szerokie i piaszczyste lub
z niewielką domieszką kamyków. Przebywanie nad Bałtykiem sprzyja zdrowiu, ponieważ nadmorskie
powietrze przesycone jest jodem oraz zapachem świerków, gęsto porastających nadbałtyckie wydmy.
Stwarza to wyjątkowo prozdrowotny „aerozol morski”. Pobyt nad morzem także doskonale wycisza,
a szum fal, wiatr we włosach, spacer plażą to prawdziwa ulga dla naszego organizmu.
W programie:
Gdańsk – zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Droga Królewska – Brama Wyżynna, targ Węglowy,
Wielka Zbrojownia, Dwór Bractwa Św. Jerzego, Dwór Artusa, Złota Brama, Ratusz, Długi Targ,
Fontanna Neptuna, Zielona Brama, Żuraw,
Westerplatte – wyspa portowa, symbol wybuchu II wojny światowej – Pomnik Obrońców Wybrzeża,
Łeba – spacer po mieście, Park Nadmorski i Port, czas wolny na plaży,
Słowiński Park Narodowy – piesza wyprawa na ruchome wydmy – wstęp,
Rozewie – latarnia morska – z zewnątrz,
Sea Park – park rekreacyjno-edukacyjny: fokarium z pokazem karmienia, Oceanarium prehistoryczne
3D, Muzeum Marynistyczne, Park makiet zwierząt morskich, Park Miniatur Latarni Morskich, Park
zręcznościowy Małego pirata, Wrak na Wspak i wiele innych atrakcji – wstęp,
Gdynia – Skwer Kościuszki, port słynnych okrętów: niszczyciel ORP Błyskawica oraz żaglowiec Dar
Pomorza – z zewnątrz,
Sopot – spacer słynnym sopockim „Monciakiem” – jednym z najpopularniejszych polskich obiektów
rekreacyjnych, wizytówka kurortu, Molo – wstęp.
Świadczenia: przejazd autokarem, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, obiad, bilety wstępu,
ubezpieczenie NNW, opieka pilota, usługi przewodnickie.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 590 zł
UWAGA: Program można wzbogacić o dodatkowe atrakcje:
- Park Linowy – ok 20 zł/os/w zależności od wybranej trasy/
- Rejs statkiem – ok. 15 zł/os
- Muzeum „Wyrzutnia Rakiet” – od 7 zł/os
- Muzeum II Wojny Światowej – 16 zł/os
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WYCIECZKI CZTERODNIOWE

ZWIEDZAMY WIELKOPOLSKĘ (4 dni)
W programie:
Strzelno – spacer po mieście, Rotunda św. Prokopa, kamienice z początku XX wieku oraz romańskie
Zabytki, kościół pw. Świętej Trójcy,
Mogilno – malownicze miasto, otoczone czystymi jeziorami, Klasztor i kościół pobenedyktyński,
neogotycki ratusz oraz kamienice z XIX w.,
Gniezno – Bazylika Archikatedralna WNMP i św. Wojciecha-Srebrny Relikwiarz – wstęp, Drzwi
Gnieźnieńskie – wstęp,
Lednogóra – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – wstęp,
Poznań – zwiedzanie miasta: Stare Miasto: renesansowy ratusz z trykającymi się na jego wieży
koziołkami, Zamek Królewski wraz z fragmentem murów obronnych, Ostrów Tumski: Złota Kaplica,
grobowiec Mieszka I i B. Chrobrego w bazylice archikatedralnej – wstęp,
Zamek w Kórniku – zabytek klasy „0”, jeden z najpiękniejszych polskich przykładów nowożytnej
architektury neogotyckiej z zachowanymi niemal bez zmian XIX-wiecznymi wnętrzami – wstęp,
Rogalin – znany z zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego hrabiów Raczyńskich, w skład którego
wchodzi barokowo-klasycystyczny pałac z galerią malarstwa oraz rozległy ogród w stylu francuskim,
kościół z mauzoleum – wstęp.
Świadczenia: przejazd autokarem, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, obiad, bilety wstępu,
ubezpieczenie NNW, opieka pilota, usługi przewodnickie.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 590 zł
UWAGA: Program można wzbogacić o wstęp do Term Maltańskich w Poznaniu -/2h/- ok. 25 zł/os
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WYCIECZKI CZTERODNIOWE

POZNAJEMY TATRY (4 dni)
W programie:
Kraków – zwiedzanie miasta – Stare Miasto, Wawel /Katedra, Groby Królewskie, Dzwon Zygmunta/–
wstęp, Droga Królewska- Barbakan, Rynek, Sukiennice, kościół Mariacki i ołtarz Wita Stwosza –
wstęp, Collegium Maius,
Gubałówka – wejście piesze na Gubałówkę i zjazd wyciągiem krzesełkowym z Polany Szymoszkowej,
Zakopane – azywane „zimową stolicą Polski”, zwiedzanie miasta, cztery skocznie, cmentarz na
Pęksowym Brzyzku, Krupówki,
Tatry – Morskie Oko lub Dolina Kościeliska - piesza wycieczka z przewodnikiem – wstęp,
Bochnia – zwiedzanie zabytkowej kopalni soli, to niezwykła podróż przez najpiękniejsze wyrobiska
kopalni obejmujące Poziom August i Sienkiewicz oraz Międzypoziom Dobosz. Unikatowe komory
solne o charakterystycznym kształcie i układzie geologicznym, piękne wykute w soli kaplice, rzeźby
solne oraz narzędzia i urządzenia górnicze tworzą wyjątkowe, zadziwiające podziemne miasto.
Turyści pokonują trasę pieszo /w cenie/, część trasy mogą pokonać kolejką lub przepłynąć łodzią/
za dodatkową opłatą/.
Świadczenia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu, 3 noclegi, 3 śniadania,
3 obiadokolacje, obiad, usługi przewodnickie, opieka pilota.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 585 zł

30

Biuro Podróży JUNIOR, Białystok, ul. Stołeczna 25, tel./fax (85) 741 57 20, 744 43 26, www.junior.bialystok.pl, www.bialowieza.net.pl

WYCIECZKI CZTERODNIOWE

PASMEM MAŁOPOLSKICH WYŻYN (4 dni)
W programie:
Ojcowski Park Narodowy – spacer doliną Prądnika, Maczuga Herkulesa, Brama Krakowska, Ruiny
Zamku – z zewnątrz, Zamek w Pieskowej Skale – zwiedzanie dziedzińca zamkowego,
Góry Świętokrzyskie – pieszy szlak w Góry Świętokrzyskie na Łysą Górę; Św. Krzyż: zwiedzanie
opactwa Benedyktów z XII wieku w skład którego wchodzi klasztor, kościół Św. Krzyża, Muzeum
Misyjne Księży Oblatów – wstęp, kaplica Relikwii Drzewa Krzyża Świętego – wstęp, krypty Jeremiego
Wiśniowieckiego, panorama na świętokrzyskie gołoborza-punkt widokowy – wstęp,
Św. Katarzyna – zespół klasztorny z 1471 r., źródełko i kapliczka,
Nowa Słupia – figura legendarnego pielgrzyma Emeryka,
Kraków – Zwiedzanie miasta – Stare Miasto, Wawel /Katedra, Groby Królewskie, Dzwon Zygmunta/
– wstęp, Droga Królewska – Barbakan, Rynek, Sukiennice, kościół Mariacki,
Kazimierz – żydowska dzielnica – zwiedzanie, Collegium Maius,
Pustynia Błędowska – znajduje się tu największy w Polsce obszar lotnych piasków, o powierzchni
32 km2, który zwany jest Polską Saharą. Pustynia Błędowska mierzy prawie 10 km długości,
a miejscami nawet 4 km szerokości.
Świadczenia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, opieka pilota, usługi przewodnickie,
bilety wstępu, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, obiad.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 585 zł
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WYCIECZKI CZTERODNIOWE

BIESZCZADY I OKOLICE (4 dni)
W programie:
Krasiczyn – Zespół Zamkowo-Parkowy Krasickich – zobaczymy min. dziedziniec zamkowy, kryptę
w Baszcie Boskiej, gabinet myśliwski w Baszcie Szlacheckiej, kaplicę zamkową, sale ekspozycyjne –
wstęp,
Bieszczady – przejazd Małą Pętlą Bieszczadzką oraz wędrówki piesze po Połoninach,
Solina – największa w Polsce zapora wodna, spacer po koronie zapory, panorama Jeziora Solińskiego,
Lesko – zamek Kmitów – obecnie hotel, dawna synagoga manierystyczna, kirkut – cmentarz,
legendarny kamień leski,
Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe – frajda z pedałowania i świetna zabawa gwarantowana!
Sanok – Park Etnograficzny – największy skansen w Polsce – to imponujące zestawienie obiektów
budownictwa świeckiego i sakralnego daje możliwość poznania historii czterech grup etnicznych:
Bojków, Łemków, Podgórzan i Dolinian – wstęp,
Sanok – Park Etnograficzny – największy skansen w Polsce – to imponujące zestawienie obiektów
budownictwa świeckiego i sakralnego daje możliwość poznania historii czterech grup etnicznych:
Bojków, Łemków, Podgórzan i Dolinian – wstęp.
Świadczenia: przejazd autokarem, 3 noclegi, 3 śniadania, obiad, 3 obiadokolacje, bilety wstępu,
ubezpieczenie NNW, opieka pilota, usługi przewodnickie.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 635 zł
UWAGA: program można wzbogacić o rejs statkiem po Solinie.

32

Biuro Podróży JUNIOR, Białystok, ul. Stołeczna 25, tel./fax (85) 741 57 20, 744 43 26, www.junior.bialystok.pl, www.bialowieza.net.pl

WYCIECZKI CZTERODNIOWE

KARKONOSZE (4 dni)
W programie:
Karpacz – piesze wejście na Kopę, wejście na Śnieżkę 1603 m. n.p.m. i zjazd wyciągiem krzesełkowym
z Kopy – wstęp,
Świątynia Wang – kościółek przywieziony z Norwegii, w jego drewnianym wnętrzu zachowały się
oryginalne elementy wystroju pokryte tajemniczymi runami – wstęp,
Zamek Czocha – obronny zamek graniczny położony w miejscowości Sucha nad Zalewem
Leśniańskim, zwiedzanie wnętrz oraz spacer po dziedzińcu, to tu nakręcono film „Wiedźmin” – wstęp,
Szklarska Poręba – zwiedzanie miasta, pomnik Ducha Gór,
Wodospad Szklarki – najwyższy i najciekawszy Wodospad – wstęp, Stara Chata Walońska,
Zamek Chojnik – XIV wieczna warownia zbudowana na skale 627 m n.p.m. – punkt widokowy na
Karkonosze i okolice miasta, 100 metrowa przepaść za murami zamku – wstęp na dziedziniec.
Wrocław – spacer z przewodnikiem: Stare Miasto, Ostrów Tumski oraz inne ciekawe miejsca.
Świadczenia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, opieka pilota, usługi przewodnickie,
3 noclegi, 3 śniadania, obiad, 3 obiadokolacje, bilety wstępu.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 630 zł
UWAGA! program można wzbogacić o dodatkowe atrakcje:
- Wrocław: ZOO oraz Afrykarium – 30 zł/os,
- Panorama Racławicka – 25 zł/os,
- Zamek Książ – 18 zł/os.

GÓRY STOŁOWE (4 dni)
W programie:
Wrocław – zwiedzanie miasta, Rynek, Ratusz, Ostrów Tumski z katedrą, słynne kamieniczki,
Góry Stołowe – wypiętrzone przed 30 milionami lat są jednymi z nielicznych w Europie gór płytowych,
piesza wędrówka – trasa do wyboru: Szczeliniec Wielki- najwyższy punkt Gór Stołowych – skalny labirynt
wąskich korytarzy i szczelin – wstęp, lub Błędne Skały – labirynt skalny, rezerwat przyrody – wstęp,
Kudowa Zdrój – Park Zdrojowy - położony u stóp Góry Parkowej. Założony w XVII wieku na wzór parków
angielskich, Pijalnia Wód Mineralnych, budynek Zwany Zameczkiem z 1772 roku, Muzyczny Ogród,
Czermna – kaplica czaszek, zawiera ok. 3 tys. czaszek- efekt wojen i epidemii – wstęp,
Wambierzyce – Kalwaria Wambierzycka – ponad setka kapliczek i stacji, obrazujących drogę Męki
Pańskiej, bazylika,
Złoty Stok – Kopalnia Złota – zwiedzanie z przewodnikiem. Zwiedzanie „Sztolni Gertruda”, „Chodnik
Śmierci”, spotkanie z Gnomem w Chodniku Śmierci oraz jedyny w Polsce podziemny wodospad
w „Sztolni Czarnej” – wstęp,
Kłodzko – Rynek, Ratusz, kościół NMP i gotycki most z XIII w.
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka pilota, usługi przewodnickie, 3 noclegi, 3 śniadania,
3 obiadokolacje, obiad, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 630 zł
UWAGA! program można wzbogacić o zwiedzanie:
- Wrocław: ZOO oraz Afrykarium – 30 zł/os,
- Panorama Racławicka – 25 zł/os,
- Kłodzko: Twierdza+labirynty – 18 zł/os.
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WYCIECZKI KRAJOWE Z WYPADEM ZA GRANICĘ

ROZTOCZAŃSKIM SZLAKIEM UNESCO (4 dni)
W programie:
Zamość – zwiedzanie miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: Rynek Wielki, który
jest sercem i salonem miasta, a zarazem jednym z najwspanialszych XVI-wiecznych placów w Europie,
Ratusz z 52-metrową wieżą, Kamienice Ormiańskie, Akademia Zamoyskich, Rynek Wodny z fontanną,
Katedra Zamojska, Brama Szczebrzeska, Synagoga, park miejski, Fortyfikacje,
Lwów – Stare Miasto (UNESCO) – kościół Dominikanów, Kamienica Królewska i Czarna, katedra łacińska,
ormiańska, rynek, pomnik Adama Mickiewicza, budynek Opery Lwowskiej, Cmentarz Łyczakowski i Orląt
Lwowskich, panorama miasta z Wysokiego Zamku,
Żółkiew – Rynek, Fara z kryptą Żółkiewskiego, cerkiew św. Trójcy (UNESCO), synagoga, mury i bramy
miejskie.
Świadczenia: przejazd autokarem, 3 noclegi, 3 śniadania, obiad, 3 obiadokolacje, opieka pilota,
ubezpieczenie NNW i KL, usługi przewodnickie.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 630 zł
UWAGA! Cena nie obejmuje ewentualnych biletów wstępu we Lwowie - ok 20 zł/os.

KARKONOSZE – DREZNO (4 dni)
W programie:
Karpacz – zapora na Łomnicy, Dziki Wodospad, Świątynia Wang - kościółek przywieziony z Norwegii,
a w jego drewnianym wnętrzu zachowały się oryginalne elementy wystroju pokryte tajemniczymi runami
– wstęp,
Drezno – Zwinger - Zespół Pałacowy, zamek elektorski Augusta II Mocnego, Galeria, Muzeum
Historyczne, Pomnik króla Jana Saksonii, Katedra Św.Trójcy, Kościół Frauenkirche, budynek Opery
Sempera, Most Augusta, centrum miasta,
Wodospad Szklarki i Kamieńczyka, Stara Chata Walońska – wstęp,
Świeradów – Dom Zdrojowy z najdłuższą w Polsce halą spacerową,
Zamek Czocha – obronny zamek graniczny położony w miejscowości Sucha nad Zalewem Leśniańskim,
zwiedzanie wnętrz oraz spacer po dziedzińcu, to tu nakręcono film „Wiedźmin” oraz komedię „Gdzie jest
generał?”– wstęp na dziedziniec,
Zamek Chojnik – XIV-wieczna warownia na skale – wstęp,
Świadczenia: przejazd autokarem, 3 noclegi, 3 śniadania, obiad, 3 obiadokolacje, bilety wstępu,
ubezpieczenie NNW (oraz KL na wyjazd do Niemiec), opieka pilota, usługi
przewodnickie.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 685 zł
UWAGA! Cena nie obejmuje biletów wstępu w Niemczech.
Istnieje możliwość rozszerzenia programu o zwiedzanie Wrocławia.
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TATRY POLSKIE I SŁOWACKIE (4 dni)
W programie:
Zakopane – nazywane „zimową stolicą Polski”, zwiedzanie miasta, cztery skocznie, cmentarz na
Pęksowym Brzyzku, spacer po Krupówkach,
Jaskinia Bielańska – z klasycznymi formami rzeźby krasowej w różnej skali,
Zamek w Kieżmarku – jedyny w pełni zachowany zamek na Spiszu,
Popradzki Staw i Szczyrbskie Jezioro – to wycieczka w Tatry Wysokie po słowackiej stronie, trasa
z pięknymi widokami na najwyższe szczyty Tatr,
Stara Lubovna na Słowacji – renesansowa twierdza nad doliną rzeki Poprad, wizyta w Skansenie
regionalnym, który tworzą zespół zabudowań wiejskich z okolicznych wsi, wraz z górującym zamkiem
tworzy niepowtarzalną i pełną wrażeń scenerię,
Gubałówka – wjazd kolejką linową, spacer górną polaną Gubałówki z przepiękną panoramą Tatr
– wstęp.
Świadczenia: przejazd autokarem, 3 noclegi, 3 śniadania, obiad, 3 obiadokolacje, bilety wstępu,
opieka pilota, ubezpieczenie NNW i KL, usługi przewodnickie.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 620 zł
UWAGA: Bilety wstępów na Słowacji – ok. 10 Euro/os
Istnieje możliwość wizyty w Aqua City w Popradzie - ok. 10 Euro/os.

WIELKOPOLSKA – BERLIN (3 dni)
W programie:
Poznań – zzwiedzanie miasta: Stare Miasto, Ratusz, Figura św. Jana Nepomucena, Pręgierz, pomnik
koziołków, Zamek Królewski – zwiedzanie z zewnątrz, Ostrów Tumski ze Złotą Kaplicą, grobowcem
Mieszka I i Bolesława Chrobrego w bazylice archikatedralnej – wstęp,
Zamek Cesarski w Poznaniu – powstał w latach 1905-1910 jako rezydencja ostatniego niemieckiego
cesarza Wilhelma II,
Berlin – zwiedzanie miasta: Alexanderplatz ze słynną Wieżą Telewizyjną, Aleja Unter den Linden,
Brama Brandenburska, Pergamon, zachowane fragmenty muru berlińskiego, Reichstag – siedziba
parlamentu zjednoczonych Niemiec,
Zamek w Kórniku – zabytek klasy „0”, jeden z najpiękniejszych polskich przykładów nowożytnej
architektury neogotyckiej z zachowanymi niemal bez zmian XIX wiecznych wnętrz – wstęp,
Świadczenia: przejazd autokarem klasy LUX, 2 noclegi w Polsce, 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
obiad, opieka pilota, bilety wstępów w Polsce, ubezpieczenie NNW i KL.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 615 zł
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WYCIECZKI ZAGRANICZNE

DRUSKIENNIKI I ATRAKCJE
DŻUKIJSKIEGO PARKU NARODOWEGO (1 dzień)
W programie:
Merecz – dla Polaków jest to miejsce szczególne – to właśnie w Mereczu w 1648 roku zmarł król
Władysław IV Waza. Ponadto zwiedzimy górę zamkową z pozostałościami zamku z XIV w. oraz wieżę
widokową na rzekę Niemen. W poszukiwaniu uzdrowi dla Polaków jest to miejsce szczególne – to
właśnie w Mereczu w 1648 roku zmarł król Władysław IV Waza. Ponadto zwiedzimy górę zamkową
z pozostałościami zamku z XIV w. oraz wieżę widokową na rzekę Niemen.
Dżukijski Park Narodowy – w poszukiwaniu uzdrowienia fizycznego oraz oczyszczenia duchowego
przyjeżdżają tutaj tysiące ludzi z całego świata. Wszystko za sprawą tajemnicza, szklanej kopuły
ukrytej w litewskim lesie, w centrum Dżukijskiego Parku Narodowego. Szklana kopuła, w której
znajduje się piramida, jest miejscem, gdzie występuje szczególne skumulowanie energii.
Druskienniki – miasto pięknie położone nad Niemnem znane z naturalnych źródeł wody mineralnej
– krótkie zwiedzanie Pobyt w Aquaparku - do dyspozycji grupy kompleks basenów z 6 zjeżdżalniami
(najdłuższa ma 212 m długości), plaże, wyspy, wartka rzeka, kaskady, wodospady, bary szybkiej
obsługi i wiele innych atrakcji.
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka pilota, ubezpieczenie NNW i KL, usługi przewodnickie.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 110 zł
UWAGA: Za dodatkową opłatą wstęp do:
- Aquaparku oraz SNOW ARENY,
- obiad.

WILNO (1 dzień)
W programie:
Wilno – zwiedzanie miasta z przewodnikiem: cmentarz na Rossie, Sanktuarium Matki Bożej
Ostrobramskiej, Muzeum i pomnik A. Mickiewicza, Uniwersytet Wileński – cenny zespół obiektów
zabytkowych wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, Katedra Wieleńska, pomnik Gedymina
oraz inne zabytki starówki wileńskiej.
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka pilota, usługi przewodnickie w Wilnie, ubezpieczenie
NNW i KL.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 130 zł
UWAGA: Za dodatkową opłatą:
- zwiedzanie Trok wraz z Zamkiem,
- obiad.
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WILNO – TROKI (2 dni)
W programie:
Wilno – Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Wzgórze III Krzyży, kościół św. Piotra i Pawła, cmentarz na
Rossie, Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, Muzeum i pomnik A. Mickiewicza, zabytki starówki
wileńskiej, Uniwersytet Wileński – cenny zespół obiektów zabytkowych wpisany na listę światowego
dziedzictwa UNESCO, Katedra. Interaktywny program historyczny „Złoty Skok” /fakultatywnie/.
Troki – zwiedzanie Zamku Wielkich Książąt Litewskich, uliczka karaimska, Aleja Aniołów. Obiad.
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka pilota, usługi przewodnickie, nocleg, śniadanie,
obiadokolacja, obiad, ubezpieczenie KL i NNW.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 375 zł
UWAGA: Za dodatkową opłatą:
- bilety wstępów na Litwie – ok 8 Euro/os
- rejs statkiem w Trokach.

TROKI – WILNO – DRUSKIENNIKI (3 dni)
W programie:
Troki – zwiedzanie Zamku Wielkich Książąt Litewskich w Trokach, Ulica Karaimów z charakterystyczną
zabudową,
Wilno – całodzienne zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Uniwersytet Wileński, Ostra Brama,
cmentarz na Rossie – znajduje się tu grób Matki i Serce Marszałka J. Piłsudskiego, Zaułek Literacki
z muzeum A. Mickiewicza, Kościół Św. Anny, kościół św. Piotra i Pawła, Katedra Wileńska, pomnik
A. Mickiewicza, Pomnik Giedymina, Starówka Wileńska.
Druskienniki – pobyt w Aquaparku, kompleks basenów z 6 zjeżdżalniami (najdłuższa ma 212 m długości), plaże,
wyspy, wartka rzeka, kaskady, wodospady, bary szybkiej obsługi i wiele innych atrakcji.
Świadczenia: przejazd autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, obiad, 2 obiadokolacje, usługi przewodnickie
w Trokach i Wilnie, ubezpieczenie NNW i KL, opieka pilota.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 530 zł
UWAGA: Cena nie obejmuje biletów wstępu – ok. 8 Euro/os oraz wstępu do Aquaparku w Druskiennikach.

PAŁANGA – KŁAJPEDA – KOWNO (3 dni)
W programie:
Pałanga – zwiedzanie miasta z przewodnikiem, wizyta w Muzeum Bursztynu, wycieczka na Górę
Biruty, spacer po Molo z którego rozpościera się przepięknym widok na wydmy,
Kłajpeda – zwiedzanie Starówki, wizyta w Muzeum Morskim w starej twierdzy Kopgalis oraz
delfinarium (pokazy fok oraz delfinów),
Kowno – zwiedzanie miasta: Zamek Kowieński, Stare Miasto, Ratusz, kościół św. Piotra i Pawła.
Świadczenia: przejazd autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, obiad, 2 obiadokolacje, usługi
przewodnickie, ubezpieczenie NNW i KL, opieka pilota.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 655 zł zł
Cena nie obejmuje biletów wstępu – ok. 10 Euro/os.
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GRODNO (1 dzień)
W programie:
Grodno – zwiedzanie miasta z przewodnikiem: muzeum, pomnik oraz grób Elizy Orzeszkowej, dolny
i górny zamek Stefana Batorego, kościół farny św. Franciszka Ksawerego, cerkiew kołożska z XII
wieku, pomnik katyński, inne zabytki Grodna.
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka pilota, usługi przewodnickie w języku polskim, obiad,
ubezpieczenie NNW i KL, bilety wstępu, organizacja bezwizowych przepustek.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 160 zł

BIAŁORUSKA CZĘŚĆ PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ (1 dzień)
W programie:
Zwiedzanie białoruskiej części Puszczy Białowieskiej: Muzeum Przyrodnicze, Rezerwat Pokazowy
Zwierząt, Muzeum Tradycji Ludowych, Dąb „Patriarcha”, siedziba białoruskiego „Dziadka Mroza”,
jezioro Ladzkie, „Carski Trakt” – droga oznakowana carskimi herbami.
Świadczenia: przejazd autokarem w Polsce i na Białorusi, opieka pilota, usługi przewodnickie,
bilety wstępu, obiad, ubezpieczenie NNW i KL, organizacja bezwizowych przepustek.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 195 zł
UWAGA: przy realizacji tej wycieczki granicę polsko-białoruską przekracza się pieszo w Białowieży.

GRODNO – NOWOGRÓDEK (2 dni)
W programie:
Grodno – zwiedzanie miasta: Muzeum i pomnik E. Orzeszkowej, zamek Stefana Batorego, kościół
farny św. Franciszka Ksawerego, grób znanych z powieści „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej Jana
i Cecylii w Bohatyrewiczach.
Nowogródek – zwiedzanie: muzeum i kopiec Adama Mickiewicza, kościół farny – miejsce chrztu
A. Mickiewicza i ślubu króla Wł. Jagiełły z Zofią Holszańską, ruiny średniowiecznego zamku.
Świadczenia: przejazd autokarem, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, obiad, ubezpieczenie NNW
i KL, usługi przewodnickie na Białorusi, opieka pilota, organizacja bezwizowych przepustek.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 390 zł
UWAGA: Cena nie obejmuje biletów wstępu – ok. 8 EURO
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BRZEŚĆ (1 dzień)
W programie:
Brześć – zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Twierdza Brzeska, sobór św. Mikołaja, cmentarz
wojenny, rzeźby na ul. Gogola, zabytkowy dworzec kolejowy, inne zabytki miasta.
Świadczenia: przejazd autokarem, obiad, opieka pilota, usługi przewodnickie, ubezpieczenie NNW
i KL, organizacja bezwizowych przepustek.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 170 zł/os

KALININGRAD – SWIETŁOGORSK – JANTARNYJ (2 dni)
W programie:
Kaliningrad – wycieczka objazdowa po mieście, Brama Brandenburska, pomnik Kalinina od którego
pochodzi obecna nazwa miasta, zwiedzanie Katedry w której znajduje się Muzeum Immanuela Kanta.
Bramy Fryndlandzka, Królewska, Rozgartejska, zwiedzanie Muzeum Bursztynu, kościół katedralny –
koncert muzyki organowej, Kolumna Zwycięstwa, Urząd Miejski, Uniwersytet Techniczny, kościół P.W.
Św. Luizy,
Swietłogorsk – (do 1947r Rauschen) to nieduża urokliwa miejscowość wypoczynkowa położona ok.
45 km od Kaliningradu. Miejsce w którym splatają się kultury niemiecka i rosyjska. Spacer po mieście
z przewodnikiem, po trasie: wieża wodna, kaplica Maryji, serpentyny prowadzące nad morze, zegar
słoneczny, nadmorska promenada,
Jantarnyj – zwiedzanie kopalni bursztynu, pomnik ofiar holokaustu.
Świadczenia: przejazd autokarem, nocleg, obiadokolacja, obiad, śniadanie, ubezpieczenie NNW i KL,
przewodnik, opieka pilota, obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 495 zł
Uwaga! wszyscy uczestnicy wycieczki powinni posiadać paszporty ważne minimum 6 miesięcy od daty wyjazdu.

WIEDEŃ – BRNO – MORAWSKI KRAS (3 dni)
W programie:
Brno – miasto na południu Czech – stolica Moraw. Spacer z pilotem: Stare Miasto z 2 rynkami, Stary
Ratusz, zamek i twierdza Špilberk, katedra św. Piotra i Pawła, willa Tugendhatów – wpisana na listę
światowego dziedzictwa UNESCO, barokowe fontanny i pałace,
Wiedeń – Hofburg zwiedzanie Pałacu Habsburgów z zewnątrz, Katedra św. Szczepana, Hoher Markt,
Bulwar RING otaczający Stare Miasto i znajdujące się tam obiekty tj. Opera, Parlament, Muzeum
Sztuk Pięknych, Ratusz, Uniwersytet, kościół św. Karola, Park Miejski z pomnikiem Johanna Strausa
Park pałacowy Schonbrunn - letnia rezydencja cesarska. Wzgórze Kahlenberg z kaplicą Sobieskiego
upamiętniająca Odsiecz Wiedeńską oraz punkt widokowy z panoramą miasta,
Morawski Kras to kraina jaskiń, krasowych kanionów i leśnych szlaków. Zwiedzanie jednej
z wybranych jaskiń ze wspaniałą szatą naciekową która przybrała ekscentryczne formy.
Świadczenia: przejazd autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, obiad, ubezpieczenie NNW
i KL, usługi przewodnickie, opieka pilota, obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 705 zł
Cena nie obejmuje wstępów w Austrii (ok. 15 EURO) oraz Morawskim Krasie (ok 100 Kc)
Biuro Podróży JUNIOR, Białystok, ul. Stołeczna 25, tel./fax (85) 741 57 20, 744 43 26, www.junior.bialystok.pl, www.bialowieza.net.pl

39

WYCIECZKI ZAGRANICZNE

KOWNO – RYGA – TALLINN (3 dni)
W programie:
Kowno – zwiedzanie miasta: Zamek Kowieński, Stare Miasto, Ratusz, kościół św. Piotra i Pawła,
Ryga – zwiedzanie miasta: Starówka Ryska - Zamek Ryski z XIV w, Katedra, kościół św. Jakuba, Gildie
Kupieckie, secesyjne kamieniczki,
Tallinn – zwiedzanie miasta: Dolne i Górne Stare Miasto z charakterystycznymi basztami „Długim
Hermanem” i „Grubą Małgorzatą”, kościół św. Olafa z 42 metrową wieżą, Sobór Aleksandra Newskiego.
Świadczenia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW i KL, opieka pilota, 2 noclegi, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, obiad, usługi przewodnickie, obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 685 zł

ŚLADAMI CZESKICH ZAMKÓW (3 dni)
W programie:
Zamek Sychrov – neogotycki zamek położony w północno-zachodniej części Czech, niedaleko
Liberca. Znajduje się tu bogaty zbiór francuskiego malarstwa, m.in. portretów książąt i królów.
Biblioteka obejmuje ponad 7 tysięcy pozycji z okresu od XVIII wieku. Na terenie zamku i przyległego
parku zostało nakręconych kilka filmów fabularnych i baśni filmowych.
Praga – zwiedzanie miasta: kompleks pałacowo - zamkowy na Hradczanach, klasztor Strachowski
z Muzeum Miniatur, katedra św. Wita, Złota Uliczka. Mała Strana – dzielnica ambasad, położona
na zboczach wzgórza zamkowego, kościół św. Mikołaja; Most Karola, Ratusz ze słynnym zegarem
„Orloj”, Spacer ulicą Celetną, Brama Prochowa, Obecni Dum.
Kutna Hora – miasteczko nazywane w średniowieczu „skarbcem królestwa”, wpisane na listę
UNESCO, Spacer i zwiedzanie, m.in. Dworu Włoskiego oraz kościoła św. Barbary – jednego
z najpiękniejszych w Europie Środkowej unikatowego dzieła architektury gotyckiej.
Świadczenia: przejazd autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, obiad, usługi
przewodnickie, opieka pilota, ubezpieczenie KL i NNW.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 640 zł
UWAGA: Cena nie obejmuje wstępów w Czechach.
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BUDAPESZT (3 dni)
W programie:
Budapeszt – zwiedzanie miasta z przewodnikiem:
Buda: Wzgórze Zamkowe z Zamkiem Królewskim, plac Świętej Trójcy pomnik św. Stefana oraz
bajkowa Baszta Rybacka, Plac Bramy Wiedeńskiej i samotnej Wieży Magdaleny, Teatr Zamkowy,
Wyspa Malgorzaty – zielona oaza w sercu miasta, położona pomiędzy Budą a Pesztem,
Peszt: Parlament /z zewnatrz/, plac Wolności – jedyne miejsce w Budapeszcie, gdzie zachowany
został pomnik Armii Czerwonej, Bazylika Sw. Stefana,
Ostrzyhom – pierwsza stolica Węgier: bazylika, most Marii Walerii,
Szentendre – miasto pełne krętych i bardzo wąskich uliczek, typowe barokowe miasteczko artystów;
ruiny obozu rzymskiego Ulcisia Castra, cerkiew Pozarevicka i Blagovestenska, najstarszy na Węgrzech
zegar słoneczny.
Świadczenia: przejazd autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, obiad, usługi
przewodnickie, opieka pilota, obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
ubezpieczenie KL i NNW.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 665 zł
Cena nie obejmuje wstępów na Węgrzech (ok. 2.500 forintów).

POZNAJEMY PRAGĘ (4 dni)
W programie:
Adrspach „Skalne Miasto” – całodniowa, piesza wycieczka malowniczą trasą wśród wapiennych
skał z przejażdżką tratwą po jeziorze,
Praga – zwiedzanie z przewodnikiem: Hradczany, kompleks pałacowo-zamkowy, Archikatedra
św. Wita, Wacława i Wojciecha, Ratusz ze słynnym zegarem „Orloj”, Spacer ulicą Celetną, Brama
Prochowa, Obecni Dum,
Złota Uliczka, Mała Strana – romantyczna dzielnica położona na lewym brzegu Wełtawy,
u stóp praskiego zamku. Obfituje w piękne kamienice, uliczki i kościoły; dzielnica ambasad, kościół
św. Mikołaja; z widokiem na Most Karola,
Dzielnica żydowska tzw. Josefowa: Synagogi Klaus’a – datowana na 1680 rok, Hiszpańska
i Radości, Ratusz Żydowskiego Miasta, Stary Cmentarz Żydowski,
Stare Hrady – wyjątkowy renesansowy kompleks zamkowy z bogatą ornamentyką, zbudowany
pierwotnie w stylu gotyckim w 1340 r.
Świadczenia: przejazd autokarem, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, obiad, ubezpieczenie
NNW i KL, opieka pilota, usługi przewodnickie.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 755 zł
Cena nie obejmuje wstępów w Czechach (ok. 270 Kc).
Biuro Podróży JUNIOR, Białystok, ul. Stołeczna 25, tel./fax (85) 741 57 20, 744 43 26, www.junior.bialystok.pl, www.bialowieza.net.pl

41

WYCIECZKI ZAGRANICZNE

WŁOCHY (7 dni)
W programie:
San Marino – stolica i największe miasto San Marino, położone w środkowej części kraju, na
zachodnich stokach Monte Titano. Trzeci co do wielkości zamek w kraju.
Asyż – zwiedzanie Bazyliki Św. Franciszka,
Rzym – Plac Navona, Schody Hiszpańskie, Kapitol, Plac Wenecki, Koloseum, zwiedzanie bazyliki
Św. Franciszka, zaliczanej do najpiękniejszych chrześcijańskich świątyń, składająca się z dwóch
kościołów – dolnego i górnego.
Watykan – Muzea Watykańskie, Kaplica Sykstyńska, Plac Św. Piotra, grób papieża Jana Pawła II,
Wenecja – zwiedzanie Piazza S. Marco, Bazylika sw. Marka, Pałac Dożów, Dzwonnica Św. Marka,
most westchnień, most Rialto.
Świadczenia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW i KL, 6 noclegów, 6 śniadań, 6 obiadokolacji,
obiad, opieka pilota, obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 1750 zł
UWAGA: Cena nie obejmuje kosztów biletów wstępu, usług przewodnickich, przejazdów metrem oraz
kosztów słuchawek podczas zwiedzania Rzymu – razem ok. 120 EURO/os
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TALLINN – HELSINKI – SANKT PETERSBURG (7 dni)
W programie:
Tallinn – zwiedzanie miasta: Dolne i Górne Stare Miasto z charakterystycznymi basztami „Długim
Hermanem” i „Grubą Małgorzatą”, kościół św. Olafa z 42 metrową wieżą, Sobór Aleksandra
Newskiego,
Helsinki – zwiedzanie z przewodnikiem stolicy Finlandii. Spacer po mieście, port południowy
z nadbrzeżem. Esplandi, Stockmann gmach dworca kolejowego, Ateneum /galeria sztuki/, teatr
narodowy, parlament, wnętrza katedry uspieńskiej oraz Temppeliaukio – kościoła wykutego w skale
ze świetną akustyką wnętrza,
Peterhof – zwiedzanie najpiękniejszej letniej rezydencji Piotra I – jednego z najwspanialszych
kompleksów pałacowo-parkowych na świecie. Zwiedzanie Parku Dolnego – „Rosyjskiego Wersalu”
z malowniczymi ogrodami oraz baśniowej urody fontannami i kaskadami,
Sankt Petersburg – Pałac Zimowy z jednym z największych muzeów świata Ermitażem; krążownik
„Aurora”, Newski Prospekt – główna arteria miasta, katedra Kazańska, Sobór Zmartwychwstania
Pańskiego, Twierdza Pietropawłowska z Soborem św. Piotra oraz cerkiew i klasztor Smolny, Teatr
Mariński, zabudowania Wyspy Wasilewskiej, nabrzeże Uniwersyteckie i Pałacowe, Admiralicja,
budynek Sztabu Generalnego, pomnik Piotra I – Miedziany Jeździec, Plac Sztuki, pomnik Puszkina,
Carskie Sioło – zwiedzanie unikatowego zespołu pałacowo-parkowego. Zwiedzanie pałacu Katarzyny
Wielkiej wraz z Bursztynową Komnatą oraz Wielką Salą Tronową. Czas na odpoczynek w carskim
ogrodzie.
Świadczenia: przejazd autokarem, koszt wiz rosyjskich dla kierowców, przeprawy promowe, opłaty
portowe i paliwowe, organizacja rosyjskich wiz elektronicznych, 2 noclegi ze śniadaniami na promie,
nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją w Tallinnie, 2 noclegi ze śniadaniami i 2 obiadokolacjami
w Sankt Petersburgu, obiad w Helsinkach, usługi przewodnickie, ubezpieczenie NNW i KL, opieka
pilota, obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Koszt wycieczki na 1 uczestnika: od 2300 zł
Cena nie obejmuje biletów wstępu – ok. 100 Euro/os
Cena kolacji na promie – około 35 Euro/os
UWAGA: wszyscy uczestnicy wycieczki powinni posiadać paszporty ważne minimum
6 miesięcy od daty wyjazdu.
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