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ZŁOTA POLSKA JESIEŃ - jesienne wycieczki dla grup szkolnych 2021  
 

1. OTRĘBUSY, KAROLIN  
Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach: zwiedzanie, quiz „Co to jest i skąd pochodzi”, możliwość sesji 
zdjęciowej w stylowej aranżacji przy zabytkowych autach • przejazd do siedziby Zespołu Pieśni i Tańca 
„Mazowsze” w Karolinie: zwiedzanie pałacu, zapoznanie z historią zespołu, obejrzenie pamiątek z podróży, 
projekcja fragmentu koncertu • zabawa w parku i na placu zabaw. • Inne, dodatkowo płatne atrakcje: przejazd 
angielskim „piętrusem” lub polskim „ogórkiem” do Karolina, poczęstunek kiełbaskami z grilla lub obiadem oraz 
warsztaty taneczne, wokalne oraz udział w próbie Zespołu „Mazowsze”. 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 127 zł 93 zł 83 zł 77 zł 

2. ŁOWICKIE WARSZTATY, WIZYTA W PAŁACU W NIEBOROWIE 
zwiedzanie wnętrz oraz spacer po parku Pałacu – Muzeum w Nieborowie • przejazd do łowickiej chaty: 
spotkanie z małymi milusińskimi: kozy, kaczki, króliki, koty, zabawa na placu zabaw, 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 lub wymiennie warsztaty:  
• ŁOWICKIE KWIATKI z bibuły lub ŁOWICKA WYCINANKA: warsztaty ludowych ozdób, „klapok” – nauka tańca 
ludowego, przebieranki w stroje Łowicki • WIELKIE PRANIE W ŁOWICKIEJ CHACIE: pranie na podwórku w starych 
baliach, na tarze, kijankami i szarym mydłem, pokaz starych sprzętów: wyżymaczka, żelazka, maglownica, 
wieszanie prania na płocie, przebieranki w łowickie stroje, gry i zabawy dawnej wsi • DOMOWE ZAJĘCIA 
W ŁOWICKIM GOSPODARSTWIE: wypiek chleba połączony z poczęstunkiem, ognisko z kiełbaskami oraz kiszenie 
kapusty. • Inne, dodatkowo płatne atrakcje: 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. 138 zł 108 zł 90 zł 85 zł 

3. DOLINA WKRY – PRZYGODA W KORONACH DRZEW 
Dolina Wkry w Pomiechówku:  wędrówka leśną ścieżką w koronach drzew, wejście na wieżę widokową, gra 
terenowa, warsztaty przyrodnicze, 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 – seans 
tylko dla nas. 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 134 zł 99 zł 93 zł 87 zł 

4. PUSZCZA KAMPINOSKA – JESIENNE BARWY PRZYRODY  
Granica: spacer z przewodnikiem w głąb Kampinoskiego Parku Narodowego – poznajemy jesienne barwy przyrody 
• Dwór Strzyżew: robimy przyrodniczy album, czas na rekreację,  jednodaniowy obiad  lub ognisko z kiełbaskami. 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 137 zł 124 zł 106 zł 99 zł 

5. 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, obserwacja 
przelotów ptaków na terenie obszaru Natura 2000. 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 147 zł 119 zł 106 zł 99 zł 
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6. MODLIN – PRZYGODA Z BAŚKĄ MURMAŃSKĄ (do 9 roku życia) 
Wędrówka po twierdzy Modlin szlakiem niezwykłego mieszkańca – niedźwiedzia Baśki Murmańskiej: podziemia, 
taras widokowy z widokiem na ujście Narwi do Wisły, stary spichlerz, koszary – aktywny udział w zwiedzaniu 
poprzez przydzieleniu uczestnikom różnych zadań i ról, poszukiwanie figurek Baśki Murmańskiej • ognisko 
z kiełbaskami • zawody sprawnościowe na terenie frontu poligonalnego. • Inne, dodatkowo płatne atrakcje: 
Pomiechówek: wędrówka leśną ścieżką w koronach drzew w parku przyrodniczo-edukacyjny Dolina Wkry, zajęcia 
na placu zabaw Wiking lub w parku linowym. 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 157 zł 127 zł 112 zł 107 zł 

7. 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. 164 zł 128 zł 113 zł 107 zł 

8. JESIENIA 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: konfitury lub lepienie i pieczenie drożdżowych ludków lub bułeczek 
z jesiennymi przysmakami • ognisko z kiełbaskami. 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 148 zł 139 zł 116 zł 110 zł 

9. 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. 164 zł 143 zł 121 zł 115 zł 

10. LEŚNICZÓWCE PARYŻ  
Spacer z leśnikiem, wizyta w zagrodzie ze zwierzętami: kozy, króliki, koniki polskie, owce, zabawy na świeżym 
powietrzu • warsztaty do wyboru:  
TROPY ZWIERZĄT: poszukiwanie i rozpoznawanie śladów zwierząt, przygotowanie medali z masy solnej z tropami 
zwierząt, ognisko z kiełbaskami.  
ZDROWE ŻYWIENIE: ubijanie masła, mielenie ziarna na mąkę w żarnach, wypiek podpłomyków • warzywne 
kompozycje • rozpoznawanie ziół i dobieranie ich do potraw, owocowy deser, wspólny posiłek ze zrobionych 
smakołyków.  
ZAJĘCIA DAWNE: ubijanie masła, mielenie ziarna na mąkę w żarnach, wypiek podpłomyków, młocka cepami, 
ognisko z kiełbaskami.  
JESIENNE PRACE – KISZENIE KAPUSTY: obieranie warzyw, szatkowanie i ubijanie kapusty w beczkach, poznawanie 
innych prac domowych: suszenie grzybów, wyrób przetworów, ognisko z kiełbaskami. 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 188 zł 150 zł 129 zł 120 zł 

11. W ZAGRODZIE BEDNARZA, ŁOWICKIE PRZYSMAKI  
Warsztaty w dawnej zagrodzie łowickiej: spotkanie z bednarzem, pokaz bednarstwa tradycyjnego, warsztaty z 
wyrobu zabawek z trawy (sitowia), pokaz wykonania drewnianej łyżki, warsztaty z prania i maglowania oraz 
opowieści o dawnej higienie, warsztaty wyrobu lodów (zamrażanie bez prądu), wyrób masła w kierzynce i 
degustacja. W okresie jesiennym pokaz szatkowania i kiszenia kapusty • zaproszenie na degustacje łowickich 
przysmaków w karczmie w Bednarach. 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 199 zł 150 zł 129 zł 120 zł 



 

12. PODNIEBNY CYRK JULINEK (do 12 roku życia)  
Wystawa Sztuki Cyrkowej • park linowy (dwie trasy) • minigolf • rajd samochodzikami elektrycznymi • wybrane 
animacje cyrkowe • mini disco • Kraina Dmuchańców • poczęstunek: nuggetsy z frytkami i napojem. 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 162 zł 134 zł 126 zł 120 zł 

13. 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 • Meble Olbrzyma • 
Ogródek Olbrzyma • Galeria Obrazów 3D • Plansze z iluzjami • Grobowiec Faraona • Przeprawa Tratwami • 
Amazońska Ptaszarnia • Rezerwat Smoków • Nowa Zatoka Piratów • Piracki Labirynt • Kamienne Stwory • 
Zagroda Zwierzaków • Przygoda na prerii • Lasek Doświadczeń • Lejek Grawitacyjny • Giga Szachy • Mega 
Chińczyk • Labirynty (Trudnego skrętu, Niewidocznej ścieżki, Zagadek, Kolorów) • Muzyczna Polana • Kolejka 
Górska Dragon • Kolejka Rio Grande • Wesołe Kaczuszki • Karuzela Łańcuchowa • Karuzela Dżungla • Statek 
Piracki • Małpie Drzewo • Na Fali • Klubik Filmowy • Wyspa Uśmiechu • Park Linowy • Nowy Mini Golf • Ścieżka 
Zdrowia • 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. 163 zł 143 zł 127 zł 122 zł 

14. 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 (patrz 
punkt 2.). 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 197 zł 158 zł 135 zł 126 zł 

15. PODNEBNY CYRK JULINEK (13-16 lat)  
Wystawa Sztuki Cyrkowej • park linowy (wszystkie trasy) • minigolf • poczęstunek: nuggetsy z frytkami i napojem. 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 174 zł 145 zł 138 zł 132 zł 

16.  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. 197 zł 169 zł 150 zł 145 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. 158 zł 128 zł 117 zł 111 zł 

 
Podane ceny zawierają: opiekę przewodnika, transport autokarem, ubezpieczenie NNW, koszt realizacji 

programu, podatek VAT, bezpłatne miejsca dla opiekunów (1 na 10 uczestników). 

 


