
Wybrane oferty wycieczek – JESIEŃ 2013 
 

Cena imprezy obejmuje: transport autokarem, opiekę przewodnicką, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu 
do zwiedzanych obiektów (poza przypadkami, gdy w opisie imprezy jest napisane inaczej), bezpłatne 
miejsca dla opiekunów (1 na 10 uczestników), podatek VAT . Koszt imprez zależy od liczby uczestników 
i  został skalkulowany dla: 20-29, 30-39, 40-44 oraz 45-49 uczestników. W imprezach kilkudniowych – 
również noclegi i wyżywienie. 
 
1. INTEGRACJA I PRZYGODA – IMPREZY 1-DNIOWE  
1A. INTEGRACJA W SOBANICACH (OKOLICE PŁO ŃSKA)  
zjazdy linowe, przejście po mostach linowych i peruwiańskich, wspinaczka skałkowa po ścianie alpinistycznej, 
strzelanie z łuku sportowego i klasycznego, strzelanie z wiatrówek krótko i  długolufowych (własna strzelnica), 
przejażdżka quadami, jazda motocrosami i buggy, zoorbing, przejażdżka samochodami terenowymi UAZ-ami, 
zapasy w strojach SUMO, konkursy i zabawy: przeciąganie liny, zawody w  skokach w workach, strzeleckie, 
poszukiwanie skarbu z mapą (ćwiczenia na orientację w terenie), pieczenie kiełbaski w ognisku lub zaproszenie 
na wojskową grochówę  
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 136zł 30 osób - 125zł 40 osób - 118zł 45 osób - 113zł 
1B. WYPRAWA NA CZARNY L ĄD DO AFRYKAŃSKIEJ WIOSKI KUANJAMO (SOBANICE) 
przygoda w afrykańskiej wiosce powstałej na podobieństwo wioski Kuanjamo w Angoli: spacer po wiosce,  
wycieczka kolejką Mombasa Express, pokaz zbiorów zgromadzonych w Afrykańskim Centrum → udział 
w przygotowaniu Święta Wioski: nauka gry na instrumentach afrykańskich, malowanie twarzy, nauka tańca 
afrykańskiego → obchody Święta Wioski: Taniec Maski w wykonaniu wszystkich uczestników, prezentacje: 
ozdoby, Asiko Song w rytmie bębnów, maski, tańce wojenne → ognisko z kiełbaskami 
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 117zł 30 osób - 92zł 40 osób - 89zł 45 osób - 84zł 
1C. SURVIVAL W GĄSIOROWIE 
wspólne przygotowanie prażuchów w żeliwnym kociołku → wyprawa do Zaczarowanego Lasu na zajęcia 
survivalowe: rozpalanie ognia, przyrządzanie posiłków, przygotowanie schronienia, orientacja w terenie → 
powrót z wyprawy, ognisko, biesiada przy kociołku z gotowymi prażuchami, pieczenie podpłomyków → zajęcia 
strzeleckie: łuki, wiatrówka 
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 120zł 30 osób - 96zł 40 osób - 92zł 45 osób - 88zł 
1D. SZKOŁĄ PRZETRWANIA – WILLA WILGA 
budowanie schronienia: szałasy i tipi, nauka wiązania węzłów, rozpalanie ognia i przyrządzanie posiłków 
traperskich (grzanki), marsz terenowy: posługiwanie się mapą i kompasem oraz rozpoznawanie znaków 
topograficznych, pierwsza pomoc przedmedyczna: wzywanie pomocy, reanimacja, ułożenie poszkodowanego, 
nauka bandażowania i opatrywania ran, paintball – strzelanie do tarcz, ognisko  
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 149zł 30 osób - 116zł 40 osób - 103zł 45 osób - 98zł 
1E. ZIEMNIACZANE SZLE ŃSTWA W LEŚNICZÓWCE PARY Ż 
podchody w lesie w poszukiwaniu kartoflanych niespodzianek, gry i konkursy z ziemniakiem w roli głównej, 
pieczenie ziemniaków w ognisku w niezwykle urokliwym otoczeniu, warsztaty kulinarne z panią leśniczyną 
i najlepsza pizza party (lub naleśnik party) w leśniczówce Paryż 
Zachęcamy do warsztatów fotograficznych na łonie przyrody. Wystarczy telefon komórkowy z aparatem. 
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 140zł 30 osób - 110zł 40 osób - 105zł 45 osób - 98zł 
1F. UNIEJÓW – RYCERSKIE KONKURSY, KOMPLEKS BASENÓW TERMALNYCH 
zabawa w nowoczesnym kompleksie basenów termalnych → wędrówka na basztę zamkową Zamku 
Arcybiskupów Gnieźnieńskich, zabawy w Kasztelu Rycerskim „Na gorących źródłach”: zabawy „plebejskie”: 
przeciąganie liny, szukanie monet kasztelana w słomie, wyścig uniejowskich myszy 
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 150zł 30 osób - 114zł 40 osób - 99zł 45 osób - 93zł 
1G. AKADEMIA KUSZNIEREWICZA – D ŻEM SPORT: ŻEGLARSTWO, ROWERY, KAJAKI 
wizyta w Klubie Mila nad Zalewem Zegrzyńskim: nauka sterowania i obsługiwania sprzętu żeglarskiego, 
żegluga po Zalewie Zegrzyńskim a także: wycieczka rowerowa, pływanie na kajakach, rozgrywki w badmintona 
pod opieką instruktorów, lunch w Klubie Mila 
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 198zł 30 osób -185 zł 40 osób - 170zł 45 osób - 165zł 
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2. INTEGRACJA I PRZYGODA – IMPREZY 2, 3-DNIOWE  
2A. MAZURY, AKADEMIA ŻEGLARSKIEJ PRZYGODY – 3 DNI 
Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie lub Leśniczówka Pranie → Gierłoż: wojenna kwatera Hitlera „Wilczy 
Szaniec” → Święta Lipka → Kętrzyn → Giżycko → wizyta w osadzie oraz skansenie Galindów – dawnych 
mieszkańców Mazur → Akademia Żeglarskiej Przygody, rejs żaglówkami po Mazurach 
Cena/osoba 3 dni 20 osób - 493zł 30 osób - 412zł 40 osób - 391zł 45 osób - 379zł 
2B. LUBLIN, LASY JANOWSKIE – SURVIVAL – 3 DNI 
Lublin: spacer po Starym Mieście, zwiedzanie Kaplicy Św. Trójcy oraz Archikatedry Lubelskiej → Janów 
Lubelski: wyprawa do lasu z Bagiennym Bractwem Obserwatorów Przyrody z wykorzystaniem samochodów 
terenowych i pendzoków, zajęcia survivalowe  → zajęcia w  parku linowym, olimpiada sportów nietypowych: 
pełna atrakcji rywalizacja zespołów 
Cena/osoba 3 dni 20 osób - 567zł 30 osób - 477zł 40 osób - 449zł 45 osób - 429zł 
2C. INTEGRACJA W CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W SOB ANICACH – 2 DNI 
zjazdy linowe, przejście po mostach linowych i peruwiańskich, wspinaczka skałkowa po ścianie alpinistycznej, 
strzelanie z łuku sportowego i klasycznego, strzelanie z wiatrówek krótko i  długolufowych (własna strzelnica), 
przejażdżka quadami, jazda motocrosami i buggy, zoorbing, przejażdżka samochodami terenowymi UAZ-ami, 
zapasy w strojach sumo, konkursy i zabawy: przeciąganie liny, zawody w  skokach w workach, strzeleckie, 
poszukiwanie skarbu z mapą, survival, zajęcia w Afrykańskiej Wiosce 
Cena/osoba 2 dni 20 osób - 357zł 30 osób - 314zł 40 osób - 286zł 45 osób - 278zł 
2D. SZLAK ORLICH GNIAZD, INTEGRACJA NA WESOŁO – 3 D NI 
olimpiada sportowa na wesoło → survival i tor strzelecki → bieg na orientację w terenie w celu odnalezienia 
skarbu → przygoda na Szlaku Orlich Gniazd: Ogrodzieniec 
Cena/osoba 3 dni 20 osób - 589zł 30 osób - 535zł 40 osób - 494zł 45 osób - 460zł 
2E. INTEGRACJA NA SZLAKU PIASTOWSKIM: GNIEZNO, BISK UPIN, POZNAŃ – 3 DNI 
Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego, Katedra Gnieźnieńska z relikwiami Świętego Wojciecha → 
Biskupin – zwiedzanie Muzeum Archeologicznego → wycieczka do Poznania: Katedra, Ratusz i koziołki 
poznańskie, palmiarnia → olimpiada na wesoło i zajęcia na terenie parku linowego 
Cena/osoba 3 dni 20 osób - 560zł 30 osób - 472zł 40 osób - 450zł 45 osób - 427zł 
2F. ZALEW ZEGRZY ŃSKI: AKADEMIA KUSZNIEREWICZA, PARK LINOWY – 2 DNI 
wizyta w Klubie Mila nad Zalewem Zegrzyńskim: nauka sterowania i obsługiwania sprzętu, żegluga po Zalewie 
Zegrzyńskim a także: wycieczka rowerowa, pływanie na kajakach, rozgrywki w badmintona pod opieką 
instruktorów, lunch w Klubie Mila → zajęcia w parku linowym w Nieporęcie  → zajęcia na krytej pływalni  → 
wizyta w Pułtusku – spacer po najdłuższym rynku w Europie – i Serocku 
Cena/osoba 2 dni 20 osób -  408zł 30 osób -355 zł 40 osób - 338zł 45 osób - 328zł 
 
3. NAJBARDZIEJ POPULARNE, JESIENNE WYPRAWY W GÓRY  
3A. TATRY  
wyprawa do Jaskini Mroźnej i Doliny Kościeliskiej → wędrówka do Morskiego Oka (impreza 5-dniowa) → 
Zakopane: Krupówki, Wielka Krokiew → wjazd na Gubałówkę → kościół na Krzeptówkach → Chochołów 
Dodatkowo płatne atrakcje – wizyta w izbie regionalnej „U Gąsieniców”, baseny termalne w  Bukowinie, 
zabawa w parku linowym Trollandia w Zakopanem, kopalnia soli w Wieliczce, Park Miniatur „Świat Marzeń” 
w Inwałdzie, Kraków: spacer po rynku, Wawel, Kościół Mariacki, Starówka, Sukiennice. 
Cena/osoba 4 dni 20 osób - 629zł 30 osób - 510zł 40 osób - 479zł 45 osób - 457zł 
Cena/osoba 5 dni 20 osób - 774zł 30 osób - 630zł 40 osób - 594zł 45 osób - 565zł 
3B. BIESZCZADY  
Mała i Wielka Obwodnica Bieszczadzka → zwiedzanie cerkwi i Muzeum Budownictwa Ludowego w  Sanoku 
→ piesza wędrówka na Połoninę Wetlińską → spotkanie ze znanym, bieszczadzkim artystą – Zdzisławem 
Pękalskim → zwiedzanie zapory na Solinie, spacer pod dnem Zalewu Solińskiego → zamek w Łańcucie 
(impreza 5-dniowa) 
Dodatkowe atrakcje – wizyta w Sandomierzu, wycieczki rowerowe i zajęcia integracyjne w górskich plenerach, 
spływy pontonami i kajakami po Sanie, zamek w Baranowie Sandomierskim, wycieczka do Lwowa  
Cena/osoba 4 dni 20 osób - 652zł 30 osób - 534zł 40 osób - 499zł 45 osób - 479zł 
Cena/osoba 5 dni 20 osób - 795zł 30 osób - 673zł 40 osób - 616zł 45 osób - 588zł 
3C. ZIEMIA KŁODZKA, PRAGA  
Wrocław: Rynek Starego Miasta, spacer Pasażem Pod Złotym Słońcem, Ostrów Tumski → Kudowa Zdrój, 
Kudowa Czermna, Muzeum Zabawek, przejazd „Drogą 100 Zakrętów”, wyprawa na  Szczeliniec lub Błędne 
Skały, Sanktuarium w Wambierzycach → Kopalnie Złota w Złotym Stoku → Duszniki Zdrój (Muzeum 
Papiernictwa), Dworek Chopina i Polanica Zdrój (w imprezie 5-dniowej) → wycieczka do Pragi  
Cena/osoba 4 dni 20 osób - 716zł 30 osób - 587zł 40 osób - 537zł 45 osób - 510zł 
Cena/osoba 5 dni 20 osób - 872zł 30 osób - 699zł 40 osób - 659zł 45 osób - 627zł 
 
Do zapoznania się z całością oferty imprez szkolnych zapraszamy na www.wirtur.pl lub do naszego katalogu. 


