
Wybrane oferty wycieczek 1-dniowych – 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.  

1. NASZA STOLICA – HISTORIA I TERA ŹNIEJSZOŚĆ 
1A. MOJA MAŁA OJCZYZNA,  WARSZAWA DAWNIEJ I DZI Ś   PROMOCJA 
wędrówka z przewodnikiem ulicami mojej dzielnicy, wejście do najciekawszych miejsc, których na co 
dzień nie zwiedzamy, poznanie postaci, których imionami nazwano nasze ulice 
1B. SZLAKIEM WARSZAWSKICH LEGEND     PROMOCJA  
Stare Miasto, Łazienki, Tamka – najbardziej znane i lubiane legendy oraz bajki związane z Warszawą, 
zagadki i zabawy z nagrodami 
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 70zł 30 osób - 50zł 40 osób - 40zł 45 osób - 37zł 
 

2. JESIENNE REKREACJE, SPOTKANIA Z PRZYROD Ą 
2A. JESIEŃ NA WSI I W LESIE – PRZYGODA W LE ŚNICZÓWCE PARY Ż 
podglądanie przyrody na wsi i w lesie: wizyta w „tradycyjnym” gospodarstwie wiejskim, gdzie zobaczymy 
oborę, chlew, stodołę, kurnik (kury, kaczki, gęsi), stajnię, zaobserwujemy co dzieje się na polu oraz różne 
prace gospodarskie: bronowanie, nawożenie, wysiew ziarna, powędrujemy do urokliwej leśniczówki, skąd 
pan leśniczy zabierze nas na warsztaty w głąb lasu w poszukiwaniu oznak jesieni (rozpoznawanie drzew, 
runa leśnego, mieszkańców lasu, podglądanie ptaków - ptasie zwyczaje) → zaproszenie na herbatkę 
w  leśniczówce przy płonącym kominku → ognisko z  kiełbaskami 
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 120zł 30 osób - 92zł 40 osób - 89zł 45 osób - 79zł 
2B. MAZOWIECKA WIE Ś – GĄSIOROWO  
wyprawa do podwarszawskiego gospodarstwa: podglądanie jesiennych prac polowych i gospodarskich: 
orka, bronowanie, nawożenie, wysiew ziarna, elementarz zbóż i roślin, dawne i współczesne sposoby 
uprawy ziemi, zwierzęta hodowlane, karmienie ptactwa, elementy gospodarstwa: stodoła, maszyny rolnicze 
w nowoczesnym i dawnym gospodarstwie, zielnik → pełna śmiechu zabawa - wielkie pranie na łące → 
ognisko z kiełbaskami, gry i zabawy  
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 109zł 30 osób - 84zł 40 osób - 81zł 45 osób - 76zł 
2C. PUSZCZA KAMPINOSKA   
wizyta w muzeum w Granicy, spacer z leśnikiem lub ekologiem w głąb Kampinoskiego Parku 
Narodowego, zajęcia dydaktyczne, wizyta w XIX-wiecznej chacie w Granicy, ognisko (kiełbaski własne)  
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 117zł 30 osób - 86zł 40 osób - 77zł 45 osób - 69zł 
2D. PUSZCZA KAMPINOSKA, WIZYTA W STADNINIE KONI   
wizyta w muzeum w Granicy, spacer z leśnikiem lub ekologiem w głąb Kampinoskiego Parku 
Narodowego, zajęcia dydaktyczne, wizyta w XIX-wiecznej chacie w Granicy  → przejazd do stadniny 
koni: ognisko z kiełbaskami, przejażdżki na konikach lub furmanką w głąb lasu 
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 127zł 30 osób - 96zł 40 osób - 89zł 45 osób - 81zł 
2E. Z BABĄ JAGĄ W ZAWODY – NIEBORÓW      
wizyta w łowickiej chacie w Nieborowie: wyrób i wypiek „paluchów” dla Baby Jagi, wyrób latających 
mioteł, przebieranki w Babę Jagę, casting na najładniejszą Babę Jagę oraz najładniejszą Łowiczankę, 
poczęstunek → wizyta w muzeum sztuki ludowej w Sromowie  
Dodatkowo płatne atrakcje: wizyta w muzeum w Żelazowej Woli, ognisko z kiełbaskami i zabawa na placu 
zabaw, wycinanki łowickie, kwiaty z bibuły, „wielkie pranie”, pająki łowickie, proste zabawki ludowe, 
kiszenie kapusty z degustacją potraw, „Leśne skrzaty” – wyrób ozdób i zabawek z szyszek, kasztanów  
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 99zł 30 osób - 76zł 40 osób - 70zł 45 osób - 65zł 
2F. 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 
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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 
 2G. WYPRWAWA DO  AFRYKA ŃSKIEJ WIOSKI KUANJAMO (SOBANICE)  
jak wyżej, dodatkowo Afrykańskie Igrzyska: zajęcia w centrum linowym, strzelanie z łuku, rzut dzidą, 
noszenie dzbanów na głowie, strzelanie z wiatrówek, zabawy afrykańskie → przyznanie nagród, obiad –  
afrykańska potrawa Injera 
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 149zł 30 osób - 135zł 40 osób - 129zł 45 osób - 124zł 
2G. W NIEBOROWIE W „STAJNI U KOWALA” I W ŁOWICKIEJ CHACIE  
wizyta w Stajni u Kowala w Nieborowie (zwiedzanie stajni i siodlarni połączone z wysłuchaniem 
opowieści o koniach, karmienie koni, czyszczenie kucyków, przejażdżka na kucyku i wozem traperskim), 
ognisko z kiełbaskami → warsztaty w łowickiej chacie - wypiekanie chleba połączone z poczęstunkiem  
Dodatkowo płatne warsztaty: wycinanki łowickie, kwiaty z bibuły, „wielkie pranie”, proste zabawki 
ludowe, kiszenie kapusty z degustacją, „Leśne skrzaty” – wyrób ozdób i zabawek z szyszek, kasztanów  
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 133zł 30 osób - 99zł 40 osób - 89zł 45 osób - 84zł 
2H. UNIEJÓW – RYCERSKIE ZABAWY, KOMPLEKS BASENÓW TE RMALNYCH 
zabawa w nowoczesnym kompleksie basenów termalnych → wędrówka na basztę zamkową Zamku 
Arcybiskupów Gnieźnieńskich, zabawy w Kasztelu Rycerskim „Na gorących źródłach”: gawęda, 
przebieranki w średniowieczne stroje, zabawy „plebejskie”: przeciąganie liny, szukanie monet kasztelana 
w  słomie, wyścig uniejowskich myszy, nauka rzucania włócznią, nauka strzelania z łuku  
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 150zł 30 osób - 114zł 40 osób - 99zł 45 osób - 93zł 
2I. UNIEJÓW – BASENY TERMALNE, BORYSEW – OGRÓD ZOOL OGICZNY 
zabawa w nowoczesnym kompleksie basenów termalnych, wyprawa kolejką na safari gdzie podziwiać 
można najgroźniejsze drapieżniki świata: białe tygrysy bengalskie, białe lwy, panterę śnieżną, serwale, 
lemury, bawoły indyjskie i tapira, 8 gatunków antylop, 3 gatunki zebr, 4 gatunki małp, kangury, kajmany, 
wielbłądy dwugarbne - około 80 gatunków zwierząt → "Świat wodny" – podglądanie ze specjalnie wyspy 
ptactwa wodnego, żółwi oraz foki Dawida → zajęcia edukacyjne  
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 146zł 30 osób - 111zł 40 osób - 95zł 45 osób - 89zł 
2J. MAZOWIECKIE LASY I Ł ĄKI – FARMA KRZYCZKI 
wyprawa do farmy na podglądanie mazowieckich lasów i łąk, wizyta w mini-zoo, gdzie żyją lamy, owce, 
kozy, koniki, rozpoznawanie starych budynków i urządzeń gospodarskich polskiej wsi, piknik - grill 
z kiełbaskami, podchody - odkrywanie tajemnic Starego Wiatraka, warsztaty plenerowe z  przyrodnikiem 
na temat rodzimych gatunków ptaków (ekspozycja budek lęgowych)  
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 135zł 30 osób - 100zł 40 osób - 93zł 45 osób - 86zł 
2K. JESIENNE PRACE W LEŚNICZÓWCE PARY Ż  
wizyta w starej leśniczówce: wędrówka z leśnikiem w głąb lasu w poszukiwaniu oznak jesieni → warsztaty 
z  tradycyjnych zajęć gospodarskich: kwaszenie kapusty lub pieczenie chleba → jesienne smakołyki: pokaz 
suszenia grzybów, wyrobu przetworów: dżemy, powidła, kompoty, soki, przeciery → herbatka 
w  leśniczówce przy płonącym kominku → wizyta w gospodarstwie wiejskim → ognisko z kiełbaskami 
Dodatkowo płatne: warsztaty kulinarne, plastyczne – prace z ozdobami zebranymi w lesie, na sklejce, 
przejażdżka furmanką w głąb lasu, podglądanie przyrody z aparatem fotograficznym (nawet w telefonie 
komórkowym). 
 Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 140zł 30 osób - 110zł 40 osób - 105zł 45 osób - 98zł 
2L. ŚWIĘTO ZIEMNIAKA W G ĄSIOROW IE 
podchody – wędrówka w poszukiwaniu oznak jesieni, poszukiwanie skarbów w Zaczarowanym Lesie → 
dawne gry i zabawy z ziemniakiem w roli głównej → ognisko z  pieczonymi ziemniakami lub kiełbaskami 
Dodatkowo płatne: przejażdżka furmanką po okolicy, warsztaty kulinarne. 
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 109zł 30 osób - 84zł 40 osób - 81zł 45 osób - 76zł 
2Ł. INTEGRACJA W SOBANICACH (OKOLICE PŁO ŃSKA) – CENTRUM REKREACJI 
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, 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 z kuchni polowej 
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 136zł 30 osób - 125zł 40 osób - 118zł 45 osób - 113zł 
 
Do zapoznania się z całością oferty imprez szkolnych zapraszamy na www.wirtur.pl lub do naszego katalogu. 


