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ZŁOTA POLSKA JESIEŃ 2022 
JESIENNE WYCIECZKI SZKOLNE 

 

1. „Z BABĄ JAGĄ W ZAWODY” – ŁOWICKIE WARSZTATY, PAŁAC W NIEBOROWIE 
Zwiedzanie wnętrz oraz spacer po parku Pałacu – Muzeum w Nieborowie • przejazd do łowickiej chaty: 
warsztaty „Z Babą Jagą w zawody”: wyrób i wypiek „paluchów” dla Baby Jagi, wyrób latających mioteł, 
przebieranki w Babę Jagę, casting na najładniejszą Babę Jagę oraz Łowiczanki • wyprawa do lasu • spotkanie z 
małymi milusińskimi: kozy, kaczki, króliki, koty. • Inne, dodatkowo płatne atrakcje: warsztaty w Pałacu-Muzeum 
w Nieborowie, warsztaty w pracowni garncarza w Bolimowie, spotkanie w Muzeum Ludowym w Sromowie, 
wizyta w Muzeum i skansenie w Łowiczu. 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 199 zł 167 zł 144 zł 136 zł 

2. WYKOPKI – JESIENNA PRZYGODA W NIEBOROWIE 
Wyprawa na pole, kopanie ziemniaków, opowieść o jesiennych pracach polowych • wyrób frytek lub placków 
ziemniaczanych z poczęstunkiem • robimy  ziemniaczane ludki • degustacja pieczonych ziemniaków z wiejską 
herbatką • wyprawa do lasu • spotkanie z małymi milusińskimi: kozy, kaczki, króliki, koty • zwiedzanie wnętrz oraz 
spacer po parku Pałacu – Muzeum w Nieborowie lub spotkanie w Muzeum Ludowym w Sromowie z możliwością 
organizacji ogniska. 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 199 zł 167 zł 144 zł 136 zł 

3. JESIENNE PRACE DOMOWE – KISZENIE KAPUSTY (OKOLICE NIEBOROWA) 
Kuchenne zabawy w wiejskim gospodarstwie: obieranie główki kapusty, szatkowanie kapusty, deptanie w beczce 
oraz gocką • obieranie i krojenie warzyw do parzybrody (zupy z warzyw i świeżej kapusty) • degustacja jesiennych 
smakołyków • robimy  ziemniaczane ludki • wyprawa do lasu • spotkanie z małymi milusińskimi: kozy, kaczki, 
króliki, koty • spotkanie w Muzeum Ludowym w Sromowie z możliwością organizacji ogniska. 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 199 zł 167 zł 144 zł 136 zł 

4. W ZAGRODZIE BEDNARZA, SROMÓWKAPUSTY (OKOLICE NIEBOROWA) 
Warsztaty w dawnej zagrodzie bednarskiej: spotkanie z bednarzem, pokaz bednarstwa tradycyjnego, warsztaty z 
wyrobu zabawek z trawy (sitowia), pokaz wykonania drewnianej łyżki, pokaz szatkowania i kiszenia kapusty • 
spotkanie w Muzeum Ludowym w Sromowie, gdzie znajduje się 400 ruchowych rzeźb o tematyce łowickiej. Dzieci 
mogą uruchamiać niektóre figurki za pomocą drewnianych korbek. • Inne, dodatkowo płatne atrakcje: możliwość 
organizacji ogniska. 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 196 zł 170 zł 147 zł 140 zł 

5. SKANSEN W SIERPCU 
Wizyta w skansenie  – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu: zwiedzanie najciekawszych zagród z przewodnikiem 
• „Na wiejskim podwórku” – dawne gry i zabawy • warsztaty „Na szkle malowane” (wykonane prace uczestnicy 
zabierają do domu) lub wymiennie: „Lekcja kaligrafii”, „W Wojciechowej chałupie”, „Od ziarenka do chleba”, 
„Rózgi, kleksy i fajerki” i inne. • Inne, dodatkowo płatne atrakcje: ognisko z kiełbaskami, przejażdżka bryczką po 
skansenie 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 199 zł 175 zł 154 zł 145 zł 
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6. WARSZTATY W SKANENIE W KULIGOWIE, WYPRAWA  NAD BUG 
Wizyta w Skansenie nad Bugiem w Kuligowie: opowieść o mieszkańcach polskiej wsi sprzed ponad 100 lat, 
zwiedzanie skansenu, opowieść o dawnych domach i warsztatach pracy, pokaz spichlerza, pracowni rymarza, 
kowala, garncarza, warsztaty malowania dzbanków (dzieci zabierają pomalowane dzbanki ze sobą do domu), 
warsztaty garncarskie, pokaz sztuki kowalskiej, poczęstunek kiełbaskami z grilla, wędrówka nad Bug, opowieść o 
świecie przyrody na terenie obszaru Natura 2000. 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 199 zł 176 zł 156 zł 149 zł 

7. W ZAGRODZIE BEDNARZA, WIZYTA W PAŁACU W NIEBOROWIE 
Zwiedzanie wnętrz oraz spacer po parku Pałacu – Muzeum w Nieborowie • warsztaty w dawnej zagrodzie 
bednarskiej: spotkanie z bednarzem, pokaz bednarstwa tradycyjnego, warsztaty z wyrobu zabawek z trawy 
(sitowia), pokaz wykonania drewnianej łyżki, pokaz szatkowania i kiszenia kapusty. • Inne, dodatkowo płatne 
atrakcje: degustacja potraw kuchni łowickiej. 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 206 zł 182 zł 160 zł 154 zł 

8. WIKTORÓWKA (okolice Pomiechówka) – JESIEŃ NA WSI, W POLU I SADZIE 
Spotkanie w gospodarstwie rolnym z gospodarzami i animatorami: wizyta w zagrodzie ze zwierzętami: kozy, 
króliki, cielaki, kaczki, kury, perliczki, bażanty, indor, pawie, karmienie zwierząt, warsztaty – jesień na wsi, w polu, 
sadzie  i ogrodzie oraz w lesie, jesienne warsztaty, zabawy na wiejskim podwórku:  zjazdy na tyrolce, wyścigi na 
deskonartach, tor przeszkód, przejście po linie, jeździki, przejęcie po ścieżce sensorycznej, kalambury w wiejskim 
stylu, poczęstunek – kiełbaski z grilla. • Inne, dodatkowo płatne atrakcje: Dolina Wkry w Pomiechówku – 
wędrówka leśną ścieżką w koronach drzew, wejście na wieżę widokową. 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 199 zł 185 zł 164 zł 157 zł 

9. PRZYGODA W PUSZCZY, W SADZIE I NA POLU  
Spacer ścieżką edukacyjną w głąb Puszczy Kampinoskiej • zaproszenie do Dworu Strzyżew, spotkanie z panią 
ochmistrzynią • spacer do okolicznych pól i po sadzie, pogadanka połączona z obserwacją pól, podglądanie prac 
gospodarskich • warsztaty kulinarne: lepienie i pieczenie drożdżowych ludków lub bułeczek z jesiennymi 
przysmakami • ognisko z kiełbaskami • przeciąganie liny, strzelanie z łuku do celu, przejście po linie. • Inne, 
dodatkowo polecane: śliwkowe warsztaty wyrobu musu ze śliwek prosto z drzewa, warsztaty wikliniarskie, wizyta 
w Żelazowej Woli. 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 208 zł 186 zł 165 zł 158 zł 

10. PUSZCZA KAMPINOSKA – BARWY PRZYRODY,  EKO –WARSZTATY 
Spacer ścieżką edukacyjną w głąb Puszczy Kampinoskiej • zaproszenie do Dworu Strzyżew, spotkanie z panią 
ochmistrzynią • eko-warsztaty – proste doświadczenia chemiczne •  robimy zielnik – jesienne barwy przyrody • 
ognisko z kiełbaskami • przeciąganie liny, strzelanie z łuku do celu, przejście po linie. 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 208 zł 186 zł 165 zł 158 zł 

11. MODLIN, POMIECHÓWEK – ZABAWA W PARKU LINOWYM 
Wędrówka po Twierdzy Modlin: podziemia, taras widokowy z widokiem na ujście Narwi do Wisły, stary spichlerz, 
koszary • Pomiechówek: zajęcia w parku linowym w Dolinie Wkry, ognisko (kiełbaski we własnym zakresie lub za 
dodatkową opłatą). • Inne, dodatkowo płatne atrakcje: Fort nr 1 Zakroczym, Muzeum Kampanii Wrześniowej i 
Twierdzy Modlin, wędrówka leśną ścieżką w koronach drzew w parku przyrodniczo-edukacyjny Dolina Wkry. 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 215 zł 194 zł 172 zł 165 zł 
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12. JESIENNE WARSZTATY W NIEBOROWIE 
Domowe zajęcia w gospodarstwie: wypiek chleba połączony z poczęstunkiem • masło własnego wyrobu, smalec, 
podpłomyki • jesienne warsztaty kiszenia kapusty lub wykopki jak wyżej • wyprawa do lasu • spotkanie z małymi 
milusińskimi: kozy, kaczki, króliki, koty.  • Inne, wymienne atrakcje: warsztaty z Babą Jaga w zawody oraz zajęcia 
artystyczne w kuźni. 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 227 zł 197 zł 175 zł 167 zł 

13. ZAMEK W LIWIE, INDIAŃSKIE ZABAWY  
Wieża zamku w Liwie, lekcja i zabawa w zamkowych wnętrzach – pasowanie na rycerza • spotkanie z kulturą 
Indian Ameryki Północnej w Wiosce Indiańskiej „Fort Hantajo” w Borzychach: wystawa indiańskich strojów, broni i 
przedmiotów codziennego użytku, indiańskie tipi, wigwam, indiańskie zabawy, np. tor przeszkód, strzelanie z łuku, 
rzut włócznią, pieśni, tańce, malowanie twarzy. • Inne, dodatkowo płatne atrakcje: warsztaty rękodzieła, lekcja o 
lesie, lekcja muzealna w zamku w Liwie 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 260 zł 220 zł 189 zł 168 zł 

14. STAJNIA WILGA - INDIANIE 
Zajęcia w grupach (plemionach): tworzenie papierowych pióropuszy, indiańskie imiona i malowanie twarzy, 
budowanie tipi i totemów, szukanie skarbu z mapą i wypłukiwanie złota • zabawy indiańskie: wyścigi jaszczurek, 
polowanie na bizony, równoważnia czejeńska, rzut lassem, strzelanie z łuku • przejażdżka bryczką • zabawa na 
placu zabaw • zabawa z animatorami. • Inne, dodatkowo płatne atrakcje: ognisko z kiełbaskami. 

• Inne warianty: KONIE I KUCYKI, WYPRAWA PIRATÓW, TROPICIELE, POSZUKIWACZE SKARBU 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 236 zł 197 zł 177 zł 170 zł 

15. W „STAJNI U KOWALA”, WYBRANE WARSZTATY ŁOWICKIE 
Wizyta w „Stajni u Kowala” w Nieborowie: opowieść o koniach, karmienie koni, czyszczenie kucyków, przejażdżka 
na kucyku i wozem traperskim, ognisko z kiełbaskami • wybrane warsztaty w łowickiej chacie: „Z Babą Jagą w 
zawody”,  łowickie kwiatki z bibuły lub łowicka wycinanka, domowe zajęcia w łowickim gospodarstwie 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 252 zł 215 zł 182 zł 175 zł 

16.  DOLINA WKRY – PRZYGODA W KORONACH DRZEW 
Dolina Wkry w Pomiechówku:  wędrówka leśną ścieżką w koronach drzew, wejście na wieżę widokową • 
warsztaty przyrodnicze: Mydełka z Doliny Wkry,  Eco Printing,  Świece z wosku pszczelego, Zawieszki zapachowe • 
zabawa w miejscach rekreacji urządzonych z naturalnych, drewnianych materiałów • piknik w parkowych 
zakątkach lub ognisko (kiełbaski we własnym zakresie lub dodatkowo płatne). • Inne, dodatkowo płatne atrakcje: 
zajęcia w parku linowym na terenie parku, dla dzieci młodszych – na placu zabaw Wiking, tyrolka nad Wkrą, 
ścianka wspinaczkowa, projekcja przyrodniczego filmu w miejskim kinie. 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 250 zł 210 zł 188 zł 180 zł 

17. CIUCHCIĄ PO PUSZCZY KAMPINOSKIEJ 
Zabawa rekonstrukcyjna na stacji kolejowej w Sochaczewie: „Kto zostanie maszynistą, kto konduktorem, a kto 
zwiadowcą” • wycieczka zabytkowym pociągiem do Wilcz Tułowskich • gry i zabawy, zagadki, quiz z nagrodami • 
ognisko z kiełbaskami. 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 236 zł 213 zł 193 zł 184 zł 
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18. JESIENNE PRACE W LEŚNICZÓWCE PARYŻ – HIT WYCIECZEK SZKOLNYCH 2022 
Warsztaty tradycyjnych zajęć domowych: ubijanie masła, mielenie ziarna na mąkę w żarnach, młocka cepami, 
pranie na tarce lub wymiennie kiszenie kapusty (obieranie warzyw, szatkowanie i ubijanie kapusty w beczkach) • 
opowieść o jesiennych zajęciach domowych: suszeniu grzybów, wyrobie przetworów • wizyta u milusińskich w 
zagrodzie koników polskich, królików,  kóz, owieczek i kolorowego drobiu • wędrówka do paśnika zwierząt w lesie 
i w poszukiwaniu grzybów lub wymiennie zabawy dawne na wiejskim podwórku • ognisko z kiełbaskami 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 245 zł 230 zł 199 zł 185 zł 

19. PARK JULINEK – MEGA ZABAWA NA TERENIE DAWNEJ SZKOŁY CYRKOWEJ 
W pakiecie: park linowy • kraina dmuchawców • mini golf • wesołe miasteczko z animacjami • tor tubingowy • 
ścianka wspinaczkowa • ścianka wspinaczkowa • zwiedzanie wystawy sztuki cyrkowej • żyroskop • poducha • 
obiad (filet z kurczaka, surówka, frytki, owoc, woda 0,5l). 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 250 zł 233 zł 206 zł 199 zł 

20. FARMA ILUZJI – PARK EDUKACJI I ROZRYWKI 
Przygoda w świecie iluzji: Latająca Chata Tajemnic • Tajemnica Opuszczonej Kopalni • Tunel Zapomnienia • 
Zakręcony Domek • Muzeum Iluzji • Ames Room • Labirynt Luster • Pałac Cieni • Mapping 3D • Niemożliwy 
Trójkąt • Głowa na Talerzu • Studnia Nieskończoności • Lewitujący Kran • Latające Piłeczki i wiele innych atrakcji 
• zabawa na placach zabaw •  Inne, dodatkowo płatne atrakcje: lekcja „iluzja na wesoło” lub warsztaty z 
rękodzieła i plastyki. 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 250 zł 233 zł 206 zł 199 zł 

21. WYPRAWA NA CZARNY LĄD – AFRYKAŃSKA WIOSKA KUANJAMO 
Centrum Afryki w Sobanicach: przywitanie przed wioską Kuanjamo, pokaz zagrody i zgromadzonych zbiorów, 
nauka gry na instrumentach afrykańskich, Muzeum Afrykańskie (maski, rzeźby, zabawki), nauka słów w języku 
suahili, noszenie koszy na głowie, „Afrykańskie igrzyska”: strzelanie z łuku, poszukiwane skarbów, warsztaty o 
zwierzętach, obchody Święta Wioski – Taniec Maski, Asiko Song w rytmie bębnów, przejażdżka ciuchcią – 
„Mombasa Express”, pokaz galerii zdjęć, konkurs wiedzy o Afryce, ognisko z kiełbaskami 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 252 zł 226 zł 218 zł 210 zł 

 

 
 
Podane ceny zawierają: opiekę pilota/przewodnika, transport autokarem, ubezpieczenie NNW, koszt realizacji 
programu, podatek VAT, bezpłatne miejsca dla opiekunów (1 na 10 uczestników). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


