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WYCIECZKI 
SZKOLNE



Szanowni Państwo,

 Już 29 lat pracujemy dla Państwa organizując wycieczki i zielone szkoły, wyjazdy 

integracyjne oraz wakacje dla seniorów. Każdy sezon, to dla nas nowe doświadczenia 

i odkrycia, dzięki którym możemy przygotowywać coraz lepsze oferty. 

Wieloletnie doświadczenie jeszcze bardziej umacnia nas w przekonaniu, że w tradycyjnym 

schemacie wyjazdów szkolnych, integracja uczniów, a także interaktywność atrakcji są 

bardzo istotnym elementami służącymi rozwojowi społecznemu uczniów i przynoszącymi 

korzyści także terapeutyczne w naszym współczesnym, ciągle zapędzonym świecie.

Nasi piloci i przewodnicy dołożą starań, aby wspólne chwile, spędzone 

z podopiecznymi zapamiętali Państwo jako czas wyjątkowy i cenny.

              Dziękujemy Państwu za zaufanie jakim nas rokrocznie obdarzają, życzliwą współpracę 

oraz wspólne lata spędzone z nami. Zapraszamy na nowe fascynujące szlaki turystyczne.

Jesteśmy członkiem 
Warszawskiej Izby 

Turystyki

MEGANOWOŚCI 
w naszej ofercie!!

Sprawdź nasze propozycje na stronie 
www.wigra.com.pl

Cena zawiera: przejazd autokarem z Warszawy, opiekę pilota i/lub przewodnika, realizację programu, ubezpieczenie NW, podatek VAT
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, chyba że program określa inaczej.

UWAGA!!! 
Skorzystaj ze zniżki 5% na wycieczki 3-5 

dni przy rezerwacji do 31.10.2019 r.



WIOSNA, LATO...                                                                 1 dzień
W programie:

- powitanie gości i spacer po Dworze oraz parku i sadzie dworskim, opowieść o  zwyczajach 
   jakie panowały w Dworach w XVIII wieku i w jakim stopniu w życiu Dworu uczestniczyły dzieci 
   (opowieść w saloniku lub na kocach w parku - w zależności od pogody, zakończona małym 
   konkursem z łakociami),
- zabawy ruchowe w parku: kołowrotek, ciuciubabka, wyścigi rydwanów, gonitwa w workach,
   gonitwa za liskiem,
- wspólne zbieranie owoców w sadzie i przygotowanie przetworów (kompot, konfiturka),
- wypiekanie czekoladowych rogali,
- wysiew nowalijek (każde dziecko zabiera do domu 
   doniczkę z wysianymi nowalijkami aby mogło 
   obserwować jak rosną a potem poczęstować 
   nimi rodzinę),
- relaks w sadzie i parku,
- ognisko z kiełbaskami.

 

OFERTA DLA NAJMŁODSZYCH

GDYBY JABŁKA MOGŁY MÓWIĆ                                        1 dzień

W programie:

- pobyt w Parku Rozrywki Baśniowe Sady Klemensa, którego celem jest zachęcenie  dzieci 
   do spożywania owoców i przetworów, nauka działania w grupie, wyszukiwanie tropów zwierząt, 
   zamieszkujących w sadach oraz lasach, nauka logicznego myślenia,
- zwiedzanie Owocowej alei, Strefy miękkich lotów, Tęczowej krainy, Gorących piasków, Strefy
  zdrowia, zabawy na Leśnym torze przeszkód, Strachowisko, Strefa leżakowania, Klemensowa 
  zjeżdżalnia, Kretowisko, Brzozowy labirynt, gra terenowa Turlaj Owoca, ogrodnicze warsztaty 
  Klemensa, Pociąg do przyrody, udział w warsztatach ,,Gdyby Jabłka mogły mówić’’.

Cena od 109 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób

Cena od 119 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób

2.



DEBEŚCIAKI NA START                                                        2 dni

W programie:

- przejazd do ośrodka i zabawa rozpoczęta! Zajęcia integracyjne „poznajmy się” oraz  „trening  
  zaufania”, służące zacieśnieniu więzi pomiędzy dziećmi,
- wyprawa na „terenowe podchody”, w których uczestnicy w podziale na grupy poszukują 
   skarbu Leśnego Elfa”,
- dyskoteka Mister Jacka – czyli tańczyć każdy może – zabawa przy muzyce z bo gatym 
   programem konkursów,
- wojskowy tor przeszkód, na którym uczestnicy poznają smak współpracy, ale również 
  rywalizacji,
- „Strzelać każdy może” – uczestnicy pod opieką 
  instruktora uczą się strzelać z broni pneumatycznej 
  alternatywnie średniowieczna zabawa My name is 
  Robin Hood or Marion – uczestnicy poznają tajniki 
  strzelania z łuku pod opieką instruktora,
- „W zdrowym ciele zdrowy duch” - zajęcia sportowe 
  na wesoło i fitness pod chmurką – wspólna zabawa 
  z opiekunami.

 

WYJAZDY INTEGRACYJNE

MAZURSKA PRZYGODA                                                       3 dni

W programie:

- zajęcia integracyjne „poznajmy się” i “na powitanie wszyscy razem!”,
- bieg na orientację z wykorzystaniem map i kompasów,
- zajęcia sportowe na terenie ośrodka, 
- spływ kajakowy,
- zajęcia w parku linowym,
- dyskoteka, wieczór filmowy,
- Giżycko – zamek krzyżacki, most obrotowy, twierdza Boyen, jedna z najlepiej zachowanych 
  w  Polsce XIX-wiecznych fortyfikacji z 6 bastionami, 
- Mikołajki - spacer po miejscowości, rejs statkiem.

 

Cena od 259 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób

Cena od 469 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób
3.



WYPRAWA W BIEBRZAŃSKIE BAGNA                              1 dzień

W programie:

- “W świecie owadożernej rosiczki” - pełna wrażeń wizyta w miejscu o najgłębszych   
   bagnach, w otoczeniu drapieżnych i halucynogennych roślin, pająków olbrzymów i kąśliwych   
   węży,
- “Sześć minut tropiciela” czyli kto zdąży to wszystko zapamiętać?,
- “Tropy do kolekcji” - walczymy o szóstkę do dziennika,
- “Znawca Łosi” - odkrywamy sekrety króla bagien,
- “Zabrać trop na pamiątkę” czyli jak to utrwalić w gipsie? - warsztaty w odlewaniu  tropów,
- ognisko (menu ogniskowe we własnym zakresie).

 

WYJAZDY EDUKACYJNE

MIASTO KRÓLÓW                                                               1 dzień

W programie:

- Sandomierz: zwiedzanie miasta - Rynek ze znanymi kamienicami (Kamienica pod Skrzydłami, 
   Konwikt Boboli, Kamienica Oleśnickich i inne), renesansowy Ratusz z przełomu XIV i XV wieku, 
   Zamek Kazimierzowski, Brama Opatowska, Bazylika Katedralna pw Najświętszej Marii Panny,  
   Dom Długosza (Muzeum Diecezjalne), Podziemna Trasa Turystyczna, spacer do Wąwozu  
   Królowej Jadwigi,
- rejs statkiem po Wiśle.

 

Cena od 125 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób

Cena od 97 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób
4.



O ZACHOWANIU SIĘ PRZY STOLE                                     1 dzień
Całodzienny wyjazd do Pułtuska i pobyt na Zamku

W programie:

- prelekcja ,,O zachowaniu się przy stole’’ - historia kultury stołu, historia polskiej kuchni,
- kuchnia i stół tradycyjnych polskich świąt - sztućce, porcelana, naczynia szklane i nie tylko,
- wokół stołu - jak siadać do stołu, jak jeść posiłek i pić napoje,
- spożywanie posiłków, picie napojów, rola serwetki i sposoby jej składania, prawidłowe
   nakrycie stołu, odczytywanie kodu ułożenia sztućców, potrawy „proste” i „trudne”,
- zasady zachowania się w hotelu, restauracji, kawiarni,
- zasady zachowania się podczas różnych przyjęć bankietowych,
- zwiedzanie historycznych komnat zamkowych,
   obiad w restauracji jako praktyczna część 
   szkolenia wg zamówionego wcześniej zestawu

 

W LABIRYNCIE LESSOWYCH WĄWOZÓW                          1 dzień
W programie:

- spacer z geoprzewodnikiem po Kazimierskim Parku Krajobrazowym wiodący wąwozami,   
  kamieniołomami do punktu widokowego na Albrechtówce, skąd rozpościera się niezwykła 
  panorama na Małopolski Przełom Wisły. Po drodze obserwacja ciekawostek przyrodniczych 
  i kulturowych,
- zwiedzanie zabytkowego Rynku w Kazimierzu Dolnym, wejście na Górę Trzech Krzyży oraz  
  wizyta w piekarni Sarzyńskich, gdzie można kupić słynnego kazimierskiego koguta,
- wizyta w Muzeum Nietypowych Rowerów w miejscowości Gołąb koło Puław i Dęblina, 
  gdzie można zobaczyć rower jeżdżący do tyłu, poziomy, a nawet galopujący!

 

WYJAZDY EDUKACYJNE

Cena od 125 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób

Cena od 89 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób
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ŁOWICZ I ŻELAZOWA WOLA                                              1 dzień

W programie:

- Łowicz - Muzeum Regionalne ze skansenem lub warsztaty rękodzieła ludowego oraz Katedra
   na Starym Rynku,
- Żelazowa Wola - dom urodzenia Fryderyka Chopina i park wokół dworku rodziny Chopinów 
   to najsłynniejsze miejsce poświęcone polskiemu kompozytorowi,
- Sromów - Muzeum Ludowe rodziny Brzozowskich, w którym znajdują się rzeźbione ruchome 
   figury i sceny z życia łowickiej wsi.

 

SZLAKIEM JANA KOCHANOWSKIEGO                              1 dzień

W programie:

- Czarnolas: Muzeum Jana Kochanowskiego, spacer po XIX wiecznym parku, m.in. do miejsca, 
   gdzie rosło słynne drzewo poezji czarnoleskiej i pomnika poety – krótka recytacja wybranych 
   fragmentów poezji Mistrza z Czarnolasu, 
- Sycyna: miejsce urodzenia poety,
- Zwoleń: nawiedzenie krypty rodu Kochanowskich, wizyta w Centrum Regionalnym  
   przy nekropolii Kochanowskich - m.in. wystawa eksponatów fundacji rodziny Kochanowskich, 
- prelekcja połączona z prezentacją multimedialną “Jan Kochanowski dzisiaj”.

 

Cena od 85 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób

Cena od 85 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób

6.



HISTORIA HOŁDU PRUSKIEGO                                          1 dzień

W programie:

- Lublin - spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie: Stare Miasto, Katedra (krypty, skarbiec, 
   zakrystia), Zamek Królewski z unikalną na skalę światową Kaplicą Zamkową i XIII-wiecznym 
   donżonem,
- gra miejska na temat Hołdu Pruskiego – oryginalny sposób na zdobycie i utrwalenie wiedzy 
   historycznej, a także naukę współpracy w grupie.

 

PŁOCK JAKIEGO NIE ZNACIE                                            1 dzień

W programie:

- zabawa tematyczna - drużyna Bolka to świetna okazja do poznania najważniejszych 
   i najciekawszych miejsc średniowiecznego Płocka przez młodsze dzieci. W trakcie wędrówki
   dzieci poznają historię piastowskiego grodu, biorą udział w ówczesnych zabawach oraz mają 
   możliwość bezpośredniego kontaktu z żywą historią. Zarówno uczestnicy zabawy jak 
   i przewodnik ubrani są w stroje z epoki, tworząc “Drużynę Bolka”. Barwny orszak przemierza 
   ulice dawnego Płocka, a wesoły charakter spaceru sprawia, że dzieci chętnie w nim 
   uczestniczą,
- w zależności od pogody spacer po molo na Wiśle 
   w Płocku. Molo spacerowe na Wiśle w Płocku jest 
   pomostem dla pieszych o długości 357,8m. 
   Zlokalizowane u podnóża Wzgórza Tumskiego 
   i usytuowane po prawej stronie Wisły wchodzi 
   łukiem w głąb rzeki.

 

WYJAZDY EDUKACYJNE

Cena od 85 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób

Cena od 85 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób

7.



NIEPODLEGŁA                                                                   1 dzień

W programie:

Przejazd do Kielc i zwiedzanie miasta,
- pomnik Legionistów pod Wojewódzkim Domem Kultury. 5 września 1914 r. odbyło się
   zaprzysiężenie I Pułku Legionów Polskich pod dowództwem Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- muzeum lat szkolnych Stefana Żeromskiego twórcy m.in. Wiernej Rzeki i Przedwiośnia,
- Muzeum Pamięci Narodowej, budynek mieszczący muzeum służył w latach 1939–1956 
   jako więzienie, a podczas wojny znajdował się tu obóz przejściowy dla polskich jeńców 
   wojennych,
- Pałac Biskupów Krakowskich - kwatera główna Józefa Piłsudskiego i jego sztabu po 
   wkroczeniu wojsk marszałka do miasta, 
- Plac Wolności – pomnik Marszałka Józefa 
   Piłsudskiego.

 

MIASTO KOPERNIKA                                                         1 dzień

W programie:

W programie:
- Toruń - zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Krzywa Wieża, Dom Kopernika (z zewn.), 
   katedra św. Janów ze słynnym dzwonem Tuba Dei, Stare Miasto z ratuszem, pomnik 
   Kopernika, pomnik Flisaka,
- seans w Planetarium lub zajęcia w Bazie Mars lub Sali Geodium, 
- warsztaty własnoręcznego wypieku piernika.

Cena od 87 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób

Cena od 95 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób

8.



ŚLADAMI GINĄCYCH ZAWODÓW                                         2 dni

W programie:

- Pszczela Wola - Muzeum Pszczelarstwa, skansen, w którym zgromadzone zostały unikalne  
   eksponaty dokumentujące sztukę, pracę bartnika i pszczelarza, jej historię i współczesność,
- Bęczyn - zwiedzanie warsztatu garncarskiego, pokazy wyrobu naczyń na tradycyjnym kole 
   garncarskim, lekcja dydaktyczna, 
- Wojciechów - Muzeum Kowalstwa znajdujące się na Wieży Ariańskiej obejmuje kilkaset 
   eksponatów sztuki kowalskiej w trzech działach. Pierwszy to wystrój starej kuźni. 
   W drugiej części zebrane są przedmioty, które kowal wykonywał na potrzeby rolnictwa. 
   Trzecia część to wystawa współczesnych wyrobów artystycznych wykonywanych tradycyjnymi 
   technikami kowalskimi,
- Kazimierz Dolny - zwiedzanie miasteczka, 
   późnorenesansowych kamieniczek, gotyckiej baszty, 
   ruin zamku z XIV w., wejście na Górę Trzech Krzyży, 
   spacer nad Wisłą, rejs statkiem.

 

WYJAZDY EDUKACYJNE

HISTORIA PIŚIENNICTWA I DRUKARSTWA                          2 dni

W programie:

- Toruń - zwiedzanie miasta z przewodnikiem – Zamek Krzyżacki, Krzywa Wieża, Dom 
   Kopernika (z zewn.), katedra św. Janów ze słynnym dzwonem Tuba Dei, Stare Miasto 
   z ratuszem, pomnik Kopernika, pomnik Flisaka,
- seans w Planetarium i/lub wizyta w sali Geodium lub Bazie Mars, 
- warsztaty własnoręcznego wypieku piernika,
- Grębocin – Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa – warsztaty w 3 działach:
-- piśmienniczym – historia materiałów piśmienniczych – papirusu i pergaminu,   
     dawne sposoby produkcji farb, zasady tworzenia kodeksu iluminowanego, nauka kaligrafii  
     gęsim piórem,
-- papierniczym – historia papiernictwa 
    europejskiego i azjatyckiego, samodzielne 
    czerpanie kartki papieru,
-- drukarskim – historia drukarstwa, samodzielne 
    drukowanie certyfikatu odbycia warsztatów na 
    XIX-wiecznej prasie drukarskiej.

Cena od 237 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób

Cena od 229 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób

9.



NA SPOTKANIE Z ŻUBREM                                                   2 dni

W programie:

- Tykocin – zwiedzanie Wielkiej Synagogi z 1642 r. i muzeum z pamiątkami bogatej 
   historii Tykocina wraz z zabytkami kultury żydowskiej,
- Supraśl – słynna cerkiew z XVI w. i Monastyr Zwiastowania Najświętszej Marii Panny – męski  
   klasztor prawosławny z Supraską Cudotworną Ikoną Matki Bożej, Muzeum Ikon,
- Kruszyniany – wieś nadana w 1679 r. przez Jana III Sobieskiego Tatarom, zwanym   
   lipkami, którzy walczyli po stronie Polski w wojnie z Turkami. Zwiedzanie meczetu i 
   cmentarza muzułmańskiego - mizaru,
- Białowieża – zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Leśnego – ekspozycja stała pt. 
   „Ssaki Puszczy Białowieskiej”, wykład z prezentacją multimedialną, gry edukacyjne, 
   ścieżka edukacyjna, wstęp na wieżę widokową, wystawy czasowe w Muzeum 
   Przyrodniczym, ścieżka dydaktyczna „Kładka Żebra 
   Żubra” – piesza wyprawa po kładkach i mostkach 
   przez podmokłe olsy Puszczy Białowieskiej,
- Rezerwat Pokazowy Żubrów,
- Hajnówka – cerkiew Św. Trójcy ze słynnym krzyżem 
   hajnowskim,
- Święta Góra Grabarka – miejsce kultu religijnego 
   prawosławnych.

 

NA SZLAKU ZAMKÓW KRZYŻACKICH                                  2 dni

W programie:

- Grunwald – pole bitewne oraz Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, zwiedzanie wystaw oraz 
   lekcja muzealna na wybrany temat,
- Kwidzyn – zespół zamkowo-katedralny położony nad rzeką Liwą dopływem Nogatu.   
   Budynki pochodzą z I połowy XIV wieku i były siedzibą kolegium kanoników diecezji
   pomezańskiej. Jednakże najbardziej znany jest z gdaniska, czyli średniowiecznej latryny,
- Malbork – zamek i siedziba wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego. Ciągle rozbudowywany 
   obejmował Zamek Wysoki otoczony głębokimi fosami i kilkoma pierścieniami murów 
   obronnych, Zamek Średni dostępny dla rycerzy – gości z Europy Zachodniej 
   i Zamek Niski zwany Przedzamczem. Całość 
   otaczały fosy i mury obronne z licznymi wieżami, 
   połączone z umocnieniami miasta Malborka.

 

Cena od 249 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób

Cena od 255 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób

10.



JAK ŻYLI PIASTOWIE                                                            2 dni

W programie:

- Gniezno – zwiedzanie miasta oraz Katedry Gnieźnieńskiej ze słynnymi Drzwiami (przewodnik), 
   wizyta w Muzeum Początków Państwa Polskiego,
- Biskupin - zwiedzanie Muzeum Archeologicznego oraz Osady Biskupin,
- Wenecja – rzwiedzanie z przewodnikiem ruin XIV wiecznego zamku obronnego oraz Muzeum 
   Kolei Wąskotorowej.

 

WYJAZDY EDUKACYJNE

IGRASZKI Z CZAROWNICĄ                                                    2 dni

W programie:

- zwiedzanie Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej, w której uczestnicy przeniosą się w 
   czasy pierwszych osadników Gór Świętokrzyskich i poznają ich pracę. Ponadto osadowa gra 
   terenowa w klimacie słowiańskim oraz harce i psoty z czarownicą,
- Święty Krzyż – wejście na Łysą Górę, drugi najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, zwiedza
   nie muzeum przyrodniczo-leśnego, wizyta w klasztorze o tysiącletniej historii, do którego
   pielgrzymował król Władysław Jagiełło,
- ognisko z czarownicą i opowieściami o bohaterach świętokrzyskich legend.

 
Cena od 229 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób

Cena od 245 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób
11.



HISTORYCZNE LUBELSKIE                                                   2 dni

W programie:

- Kazimierz Dolny - zwiedzanie miasta: renesansowe kamieniczki, rynek, Góra Trzech Krzyży – 
   przekrzyże z 1708 r. nawiązujące do Golgoty, zamek z czasów panowania Kazimierza 
   Wielkiego, baszta z przełomu XIII i XIV w, kościół farny,
- Kozłówka – zespół Pałacowo-Parkowy Zamoyskich – zwiedzanie z przewodnikiem pięknych 
   wnętrz pałacu, kaplicy i Galerii Sztuki Socrealizmu,
- Lublin – Stare Miasto - ratusz, zabytkowe kamienice, Wzgórze Zamkowe, Zamek 
   Królewski z unikalną na skalę światową Kaplicą Zamkową i XIII-wiecznym donżonem,
- Gołąb – Muzeum Nietypowych Rowerów - niezwykła podróż w świat fantastycznych 
   rozwiązań technicznych bicykli.

 

ŚLADAMI DINOZURÓW I STOROŻYTNOŚCI                           2 dni

W programie:

- Bałtowski Kompleks Turystyczny: zwiedzanie z przewodnikiem Bałtowskiego Parku 
   Jurajskiego, Prehistorycznego Oceanarium, Muzeum Jurajskiego, Gondwany,
- zajęcia terenowe ,,W Żydowskim Jarze” programy tematyczne do wyboru: „Tajemnice lasów, 
   pól i łąk”,  „Jak czas rzeźbi powierzchnię Ziemi?”, „Geologia w pigułce”,
- zwiedzanie Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi oraz prezentacje
   starożytnych rzemiosł: stanowisko dymarskie z pełnym pokazem starożytnego hutnictwa,
   stanowisko garncarskie, warsztat tkacki, plecionkarstwo, brązownictwo i złotnictwo, warsztat
   obróbki drewna, stanowisko łucznicze, rzymska legacja, stanowisko zielarskie, przysmaki 
   kuchni rzymskiej, stanowisko gier i zabaw 
   antycznych, zagroda celtycka; zwiedzanie 
   połączone z warsztatami edukacyjnymi.

 

Cena od 232 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób

Cena od 229 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób
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ATRAKCJE MAŁOPOLSKI                                                      3 dni

W programie:

- Kraków – zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Droga Królewska (pomnik Grunwaldzki, 
   Barbakan, Brama Królewska, ulica Floriańska, Dom Jana Matejki, ulica Kanoniczna, Dom 
   Długosza), Wzgórze Wawelskie (trasa „Wawel zaginiony”), Stare Miasto (Kościół Mariacki,  
   Rynek, Sukiennice, dziedziniec Uniwersytetu Jagiellońskiego),
- Kopiec Kraka - fantastyczny punkt widokowy, z którego można podziwiać panoramę Krakowa,
- Zator – całodzienny pobyt w największym w Polsce Parku Rozrywki – Energylandii,
- Bochnia – przejście podziemną trasą turystyczną w Kopalni Soli,
- zajęcia rekreacyjne na terenie ośrodka.

 

WYJAZDY EDUKACYJNE

DOLNY ŚLĄSK I SKALNE MIASTO                                        3 dni

W programie:

- Wrocław – jedno z najstarszych miast w Polsce z przepiękną architekturą Starego Rynku, 
   Ostrowia Tumskiego i zabytkową katedrą, zaprasza do aktywnego zwiedzania,
- Adrspach - wyjazd do Czech do Skalnego Miasta, spływ łódkami. Skalne miasto Adršpach to 
   przepiękny teren złożony z licznych skał zbudowanych z piaskowca, których kształty bardzo   
   często przypominają konkretne formy np. dzban, ząb, głowę itd. 
- Średniowieczny Park Techniki w Złotym Stoku - interaktywny Park Techniki, w którym 
   uczestnicy mają możliwość wypróbowania działania każdej maszyny, np. kieratu, potężnych 
   młyńskich kół czy kruszarek, przez co jest to dla nich niezapomniana atrakcja. 
- zajęcia rekreacyjne na terenie ośrodka.

 
Cena od 419 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób

Cena od 439 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób
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POMORZE I KASZUBY                                                           3 dni

W programie:

- Malbork – zwiedzanie Zamku Krzyżackiego. W XV wieku przejęli go Polacy, a w XVII wieku 
   wojska pruskie, które rozpoczęły rozbiórkę części budynków. Jednak już na początku XIX 
   wieku rozpoczęto prace nad odbudową zamku dzięki czemu możemy się cieszyć wspaniałym  
   zabytkiem wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO,
- Gdańsk – Westerplatte, ulica Długa, Długi Targ, Ratusz, Dwór Artusa, Fontanna Neptuna, Złota  
  Brama, Spichlerz, Bazylika Mariacka, Katedra Oliwska,
- Sopot – molo, marina, Grand Hotel, Opera Leśna,
- Golub-Dobrzyń – średniowieczny zamek położony na stromym wzgórzu z jedną tylko 
   dostępną drogą był niezwykle trudną do zdobycia 
   warownią,
- Sierpc – zwiedzanie skansenu Wsi Mazowieckiej. 
   Na terenie skansenu odtworzono mazowiecką 
   wieś rzędową z 9 zagrodami, 
- zajęcia rekreacyjne na terenie ośrodka.

 

SZLAK ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI                              3 dni
W programie:

- Kraków - zwiedzanie z przewodnikiem miejsc, gdzie narodziła się wolna niepodległa Polska   
   m.in. Powstanie Legionów Polskich, miejsce wymarszu I Kompanii Kadrowej, ul. Piłsudskiego 
   i tablice pamiątkowe, Katedra Wawelska - Krypta Józefa Piłsudskiego, Wieża Ratuszowa, 
   Rynek Główny upamiętniające historyczną zmianęwarty, Pomnik Nieznanego żołnierza, 
   Plac Matejki,
- Kielce - Pomnik Legionistów , Muzeum lat szkolnych Stefana Żeromskiego, twórcy m.in.
   Wiernej Rzeki i Przedwiośnia, Muzeum Pamięci Narodowej, Pałac Biskupów Krakowskich, 
   kwatera główna Józefa Piłsudskiego i jego sztabu po wkroczeniu wojsk marszałka do miasta.
- zajęcia rekreacyjne na terenie ośrodka.

 Cena od 439 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób

Cena od 415 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób
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SZLAKIEM ORLICH GNIAZD                                                 3 dni

W programie:

- Ojcowski Park Narodowy, Muzeum Przyrodnicze Ojcowskiego Parku Narodowego, Maczuga 
   Herkulesa i Zamek w Pieskowej Skale,
- spacer po najbliższej okolicy, spotkanie z przewodnikiem zapoznanie z „ostańcami” 
   i legendami Mirowa i Bobolic,
- wizyta w Ogrodzieńcu: animowane zwiedzanie zamku, członkowie Bractwa opowiadają o 
  ideałach stanu rycerskiego. Przejście z przewodnikiem do Grodu Królewskiego na 
  Wzgórzu Birów,
- Bobolice - zwiedzanie wnętrz, wysłuchanie ciekawostek i legend związanych z historią 
   zamku i jego mieszkańcami,
- wizyta w siedzibie grupy jurajskiej GOPR 
   w Podlesicach, pokaz sprzętu ratowniczego 
   i alpinistycznego, prelekcja multimedialna 
   o pracy ratowników GOPR,
- zajęcia rekreacyjne na terenie ośrodka.

 

WYJAZDY EDUKACYJNE

W KLIMACIE BURSZTYNU I MORSKICH OPOWIEŚCI            3 dni

W programie:

- Gdańsk – Westerplatte, ulica Długa, Długi Targ, Ratusz, Dwór Artusa, Fontanna Neptuna, Złota   
   Brama, Spichlerz, Bazylika Mariacka, Katedra Oliwska,
- Sopot – spacer po mieście oraz najdłuższym molo w Europie,
- Gdynia – zwiedzanie portu i słynnego żaglowca Dar Pomorza, punkt widokowy Kamienna Góra,
   Akwarium Gdyńskie,
- Szymbark - miejsce niezwykłe, wyjątkowe, przesiąknięte kaszubską kulturą i tradycją. 
   W Centrum Edukacji i Promocji Regionu można zobaczyć najdłuższą deskę świata, Dom 
   Sybiraka, Kaszubski Świat Bajek, Największy 
   Koncertujący Fortepian Świata oraz Dom do 
   Góry Nogami,
- zajęcia rekreacyjne na terenie ośrodka.

Cena od 435 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób

Cena od 435 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób
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HISTORYCZNE ROZTOCZE                                                     3 dni

W programie:

- Lublin – Stare Miasto, zamek,
- Zamość – zwiedzanie miasta: Nadszaniec, Brama Lwowska, Kościół św. Mikołaja, 
   Synagoga, Rynek Wielki i Solny, Ratusz, Katedra, Akademia i Pałac Zamoyskich,
- Zwierzyniec – Muzeum Roztoczańskiego Parku Narodowego, Góra Parkowa, Stawy Echo,
   kościół na wyspie św. Jana Nepomucena, figura Matki Boskiej z Lourdes, dzwonnica,
- Krasnobród – sanktuarium, kalwaria, źródełko św. Rocha, kamieniołomy,
- Szczebrzeszyn – pomnik chrząszcza,
- Muzeum AK w Bondyrzu,
- zajęcia rekreacyjne na terenie ośrodka.

 

OKNA PODLASIA                                                                   3 dni
W programie:

- Tykocin – zwiedzanie Wielkiej Synagogi z 1642 r. i muzeum z pamiątkami bogatej historii   
   Tykocina wraz z zabytkami kultury żydowskiej,
- Supraśl – cerkiew z XVI w. i Monastyr Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, Muzeum Ikon,
- Krynki – zwiedzanie cmentarza żydowskiego z 1622 r. oraz Silvarium – ogrodu leśnego  
   Puszczy Knyszyńskiej,
- Kruszyniany – wieś nadana Tatarom, zwanym lipkami, którzy walczyli po stronie Polski w 
   wojnie z Turkami. Zwiedzanie meczetu i mizaru,
- Białowieża – zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Leśnego, wykład z prezentacją multimedialną, 
   gry edukacyjne, wstęp na wieżę widokową, wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
   ścieżka dydaktyczna „Kładka Żebra Żubra”,
- Rezerwat Pokazowy Żubrów,
- Hajnówka – cerkiew Św. Trójcy ze słynnym 
   krzyżem hajnowskim,
- Białystok – Pałac i Park Branickich, Starówka, 
   Planty,
- zajęcia rekreacyjne na terenie ośrodka.

 
Cena od 405 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób

Cena od 405 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób
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JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA                              4 dni
W programie:

- Olsztyn koło Częstochowy – zwiedzanie malowniczych ruin zamku królewskiego,
- Ogrodzieniec – najpotężniejsze ruiny zamkowe na Jurze,
- Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie,
- Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach - świat dawnych rzemiosł,w którym nowoczesność 
   łączy się z tradycją, a zabawa z nauką. Warsztaty super młynarzy - samodzielne mielenie
   zboża na mąkę,
- Huta Szkła w Zawierciu -  zwiedzanie jednej z niewielu w Polsce czynnej huty szkła 
   artystycznego,
- Zamki w Mirowie i Bobolicach – Orle Gniazda Środkowej Jury,
- Tarnowskie Góry Zabytkowa Kopalnia Srebra – podziemna trasa turystyczna oraz przepływ 
   łodziami, zwiedzanie Muzeum Górnictwa i Skansenu Maszyn Parowych, Sztolnia “Czarnego
   Pstrąga”,
- Ojcowski Park Narodowy – zwiedzanie 
   z przewodnikiem: Pieskowa Skała, Maczuga 
   Herkulesa, Jaskinia Łokietka oraz Jaskinia 
   Ciemna, która nie ma oświetlenia i ogląda się ją 
   w blasku świec,- zajęcia rekreacyjne na terenie 
   ośrodka.

WYJAZDY EDUKACYJNE

NA ŚCIEŻKACH SUWALSZCZYZNY                                       4 dni

W programie:
- Sejny – klasztor dominikanów i Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej z cudowną figurą,
- Wigry – pokamedulski zespół klasztorny na półwyspie z apartamentem Jana Pawła II, kościół,
   plebania, refektarz, wieża zegarowa,
- Wigierski Park Narodowy – jeden największych Parków Narodowych w Polsce, położony na 
   północnym skraju Puszczy Augustowskiej,
- Suwałki – kościół św. Aleksandra oraz Piotra i Pawła, dom Marii Konopnickiej,
- Puńsk – wizyta w polskiej osadzie zamieszkałej przez Litwinów, skansen wsi litewskiej
   (możliwość spróbowania tradycyjnych potraw litewskich),
- Augustów – zwiedzanie dawnej letniej stolicy Polski,
- Kanał Augustowski – rejs statkiem z postojem 
   w Studzienicznej –zabytkowy drewniany kościół 
   z obrazem Matki Boskiej Studzieniczańskiej oraz 
   studzienka z „cudowną wodą” leczącą choroby,
- zajęcia rekreacyjne na terenie ośrodka.

 Cena od 549 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób

Cena od 532 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób
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ŚREDNIOWIECZNE WAROWNIE                                           4 dni

W programie:

- Golub-Dobrzyń, zwiedzanie zamku oraz ruin zamkowych w Radzyniu Chełmińskim,
- zwiedzanie Pelplina – bazylika katedralna z gotyckim ołtarzem najwyższym w Europie, 
   Muzeum Diecezjalne,
- przejazd do Malborka i zwiedzanie zamku, głównej siedziby Zakonu Krzyżackiego, obecnie
  wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO,
- nocne zwiedzanie z pochodniami zamku w Gniewie,
- Grunwald – pole bitwy z 1410 r., na którym wojska Władysława Jagiełły pokonały Krzyżaków, 
- Nidzica – zwiedzanie zamku,
- zajęcia rekreacyjne na terenie ośrodka.

 

UROKI BESKIDU                                                                    4 dni
W programie:

- wycieczka Małą Pętlą Beskidzką obejmuje Wisłę (skocznia narciarska, Muzeum 
   Narciarstwa gdzie znajdują się narty skokowe najsłynniejszego polskiego skoczka), 
   Koniaków (Muzeum Koronki), Istebną (zabytkowa Chata Jana Kawuloka), 
- wjazd kolejką na Górę Żar, gdzie wielką atrakcją są krążący nad górą paralotniarze,  
   a na szczycie znajduje się zbiornik wodny Elektrowni Szczytowo-Pompowej,
- wycieczka na Czantorię oraz wejście na wieżę widokową skąd można podziwiać 
   piękną panoramę Beskidów,
- Wytwórnia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej: zwiedzanie oraz pokaz filmowy,
- zajęcia rekreacyjne na terenie ośrodka.

 
Cena od 539 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób

Cena od 509 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób
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W KRAINIE WAWELSKIEGO SMOKA                                     5 dni
W programie:

- Kraków – zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Katedra Wawelska, Dzwon Zygmunta, 
   Groby Królewskie, Rynek z kościołem Mariackim i ołtarzem Wita Stwosza, pomnik Adama 
   Mickiewicza, Sukiennice, dziedziniec Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kopiec Kościuszki,
- spacer po Krakowskim Kazimierzu - Synagoga Wysoka, Synagoga Izaaka, Synagoga 
   Remuh, Synagoga Tempel, ulica Szeroka (zwiedzanie wnętrza jednej z synagog), Fabryka
   Oscara Schindlera - Niemiecka Fabryka Wyrobów Emaliowanych,
- Dolina Kościeliska i wejście do Jaskini Mroźnej,
- Zakopane – Kaplica Witkacego na Jaszczurówce, skocznie narciarskie, Sanktuarium MB 
   Fatimskiej, spacer po Krupówkach, 
- wjazd na Gubałówkę kolejką linowo-terenową 
   i zejście,
- zajęcia rekreacyjne na terenie ośrodka.

 

ZIELONE SZKOŁY

BIESZCZADZKIE INSPIRACJE                                               5 dni

W programie:

- Łańcut –zwiedzanie z przewodnikiem zamku, stajni i wozowni,
- Solina: zapora, rejs statkiem po Zalewie Solińskim,
- Połonina Wetlińska, wejście na Tarnicę,
- Cisna – galerie rodzimych twórców ludowych,
- Przejażdżka Kolejką Bieszczadzką na trasie Majdan-Przysłup,
- Sanok – Skansen Budownictwa Ludowego,
- Ustrzyki Dolne – Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego, cmentarz żydowski,
- Przemyśl – Muzeum Dzwonów i Fajek, fortyfikacje Twierdzy Przemyśl, dworzec kolejowy,
- zajęcia rekreacyjne na terenie ośrodka.

 
Cena od 645 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób

Cena od 625 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób
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MAZURY – CUD NATURY                                                       5 dni

W programie:

- ASG- zajęcia z instruktorami: zapoznanie z replikami, obsługą, bhp, nauka taktyki zielonej: 
  poruszanie się w lesie, survival, postawy strzeleckie, strzelanka na arenie asg, kilkugodzinny
  scenariusz w lesie,
- spływ kajakowy rzeką Krutynią,
- Giżycko – zamek krzyżacki, most obrotowy, twierdza Boyen, jedna z najlepiej zachowanych 
   w Polsce XIX-wiecznych fortyfikacji z 6 bastionami, 
- osada historycznego plemienia Galindów, w której uczestnicy zwiedzą lauks Galindów, Święty
   Gaj, polanę obrzędów, podziemne groty Perkuna, Labirynty Demonów, Bursztynową Komnatę 
   i pieczarę wiedźm,
- Mikołajki – spacer po mieście, rejs statkiem po 
   Jeziorze Śniardwy,
- Kadzidłowo: park dzikich zwierząt,
- z Gałczyńskim po Mazurach - wizyta w Muzeum 
   K. I. Gałczyńskiego w Praniu, 
- zajęcia rekreacyjne na terenie ośrodka.

 

NADMORSKIE KRAJOBRAZY                                                5 dni

W programie:

- całodniowa wycieczka autokarowa do Słowińskiego Parku Narodowego – Muzeum 
   Słowińskiego Parku Narodowego, wejście na wieżę widokową oraz przejście na ruchome
   wydmy (Wydma Łącka) około 6 km szlakiem czerwonym, alternatywnie przejazd do Kluk 
   i Muzeum Wsi Słowińskiej, pomost widokowy nad Jeziorem Łebsko, zabytkowy cmentarz 
   z XVIII wieku,
- Ustka – przejście przez port, ruchoma kładka, pomnik Syrenki Usteckiej, latarnia 
   morska, promenada, ławeczka Ireny Kwiatkowskiej, Bunkry Bluchera,
- Słupsk – Szlak Gotyku Ceglanego: mury obronne, kościół Mariacki, Baszta 
   Czarownic, Muzeum Pomorza Środkowego, 
   alternatywnie wycieczka do Darłowa: Ratusz   
   Miejski, Pomnik Rybaka, Zamek Książąt Pomorskich 
   (muzeum + wejście na wieżę zamkową),
- piesza wycieczka nad Jezioro Gardno,
- zajęcia rekreacyjne na terenie ośrodka.

 
Cena od 625 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób

Cena od 645 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób
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GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE                                                       5 dni

W programie:

- Zagnańsk - spotkanie z najbardziej znanym drzewem w Polsce – dębem Bartkiem,
- Samsonów – ruiny starego pieca do wytopu żelaza,
- Kielce - Muzeum Zabawek – zwiedzanie połączone z lekcją muzealną,
- Tokarnia – Skansen Wsi Kieleckiej spacer z przewodnikiem oraz warsztaty etnograficzne 
  „Dawne gry i zabawy ludowe”, gry i zabawy na terenie parku, ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- Kurozwęki – zwiedzanie pałacu z przewodnikiem, oglądanie mini zoo „Safari bizon” –
   przejażdżka „wozem westernowym” wśród bizonów, 
- Krzemionki Opatowskie – prehistoryczna Kopalnia 
   Krzemienia Pasiastego – zwiedzanie podziemnej 
   trasy turystycznej,
- zajęcia rekreacyjne na terenie ośrodka.

ZIELONE SZKOŁY

UROKLIWE MAZOWSZE                                                       5 dni

W programie:

- Płock - zwiedzanie miasta z przewodnikiem, wejście do ZOO, rejs statkiem po Wiśle, 
- warsztaty kredkowe - własnoręczne wykonanie kredek, które zaskakują nie tylko żywymi
   kolorami, ale także pięknymi zapachami! Spotkanie urozmaici pokaz Zaczarowanego Ołówka,
- Sierpc - zwiedzanie Muzeum Wsi Mazowieckiej, udział w warsztatach: (do wyboru: „Na szkle 
   malowane”, „Barwny świat ludowych wycinanek”, „Plastyka obrzędowa: Wyrób kwiatów 
   z bibuły”, „Słodycze, wosk, leki z mazowieckiej apteki”),
- Łąck – wizyta w Stadninie Ogierów,
- Sanniki - Zespół Pałacowo-Parkowy i zwiedzanie 
   Europejskiego Centrum Artystycznego w Sannikach 
   z przewodnikiem – śladami Fryderyka Chopina,
- zajęcia rekreacyjne na terenie ośrodka.

 
Cena od 649 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób

Cena od 629 zł/os. przy grupie 45 - 49 osób
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JAK ZORGANIZOWAĆ WYCIECZKĘ Z WIGRĄ                                                       

KROK 1 - Decyzja jest łatwa
wybierz kierunek, program i ustal termin – gotowe propozycje są dostępne na naszej stronie 
internetowej www.wigra.com.pl, lub skorzystaj z kontaktu telefonicznego z naszym specjalistą 
tel. 22 665 06 06.

Oferujemy warunki: 
- transport uczestników busem/autokarem wycieczkowym w zależności od wielkości 
   grupy,
- noclegi w obiekcie hotelarskim, w pokojach 2-4 osobowych z pełnym węzłem 
   sanitarnym,
- wyżywienie w zależności od ustalonego zakresu świadczeń: śniadanie, suchy 
   prowiant, obiadokolacja lub śniadanie, obiad, kolacja,
- opieka pilota podczas całej wycieczki,
- 1 opiekun na 15 uczestników gratis,
- przy wycieczkach kilkudniowych proponujemy dodatkowe atrakcje jak zajęcia 
   sportowe, rekreacyjne i integracyjne, dyskotekę/karaoke, ognisko z pieczeniem
   kiełbasek, wieczór filmowy,
- ubezpieczenie uczestników od NNW na 10000 zł od osoby,
- opłaty parkingowe i drogowe,
- podatek VAT w cenie wycieczki.

Kalkulujemy indywidualnie każdą wycieczkę w oparciu o ustalony z Państwem zakres 
świadczeń oraz liczbę i wiek uczestników.
Na Państwa życzenie przyjeżdżamy do szkoły w celu przedstawienia propozycji wycieczki 
Rodzicom na zebraniu.

KROK 2 - Formalności to pestka
Po zapadnięciu decyzji przyjeżdżamy do szkoły w celu zawarcia umowy.
Zawarcie umowy pieczętuje wpłata zaliczki w wysokości 30% kosztów wycieczki.
Zachęcamy do wykupienia Gwarancji Biura na wypadek rezygnacji z uczestnictwa w wykupi-
onej imprezie (szczegóły zawarte są w Warunkach Uczestnictwa dostępnych na stronie inter-
netowej).
Uzgadniamy termin wycieczki i potwierdzamy dostępność biletów w poszczególnych obiektach.

KROK 3 - Dopinamy całość na ostatni guzik
Ustalamy harmonogram, który powstaje po ustaleniu rezerwacji wszystkich atrakcji…i pozosta-
jemy z Państwem w stałym kontakcie aż do wyjazdu przekazując ostatnie informacje dotyczące 
wycieczki. Przekazujemy również wzory formularzy przydatne do udokumentowania wyjazdu.
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W ofercie naszego biura:

- zielone szkoły,
- kolonie i zimowiska,
- obozy dla młodzieży
- wczasy i wycieczki 

dla seniorów
- imprezy integracyjne

- wycieczki krajoznawcze
- realizacja indywidualnych projektów
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