Wycieczki zaplanowane na 2022 rok
1. Wycieczka z okazji Światowego Dnia Inwalidy – Baseny termalne – Poronin, Bukowina
Tatrzańska Termin: 5-9.05.2022
Cena: 900 zł
W cenie: przejazd autokarem, bilety wstępów, 4 noclegi, 4 śniadania, 5 obiadów, 4 obiadokolacje,
min. 2 wycieczki półdniowe z przewodnikiem, 4 wstępy na baseny termalne – po 2,5 h, uroczysta
kolacja z zabawą taneczną, grillowanie, ubezpieczenie.
2. Wrocław –
Termin: 11.05.2022
Cena: 139 zł
(Stare Miasto – rynek z ratuszem, katedra, stare kamieniczki, możliwość zobaczenia Panoramy
Racławickiej [bilet we własnym zakresie], Ostrów Tumski, obiad, czas wolny, powrót.)
W cenie: autokar, ubezpieczenie, realizacja programu zwiedzania, obiad, opieka przedstawiciela biura.
3. Świętokrzyskie - Termin: 03.06.2022
Cena: 129 zł
(Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, zwiedzanie miasta Kielce – Pałac Biskupów Krakowskich, Rezerwat
Kadzielnia z amfiteatrem, Zamek Królewski w Chęcinach, loch, skarbiec, lapidarium, 2 baszty z punktami
widokowymi, wystawa broni drzewcowej z tarczami herbowymi)
W cenie: przejazd autokarem, ubezpieczenie, bilety wstępów do Muzeum Wsi Kieleckiej i Zamku w
Chęcinach, opieka przedstawiciela biura.
4. Skalne Miasto i Ziemia Kłodzka – Termin: 23-25.06.2022

Cena: 799 zł

I dzień: Kłodzko – Most Gotycki, Rynek, Twierdza Kłodzka, Kościół parafialny. Polanica Zdrój – zwiedzanie
uzdrowiska, czas wolny, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
II dzień: śniadanie, Skalne Miasto w Czechach – spacery, możliwość spławu tratwami po skalnym jeziorku,
obiadokolacja połączona z imprezą integracyjną przy muzyce mechanicznej, nocleg.
III dzień: śniadanie, wykwaterowanie, Zamek Książąt – zwiedzanie, podziemna trasa turystyczna, obiad,
powrót.
W cenie: transport, ubezpieczenie, opieka przedstawiciela biura, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
zabawa taneczna, obiad, taksa klimatyczna, bilety wstępów (ok. 130 zł w cenie).
5. Zamek Krzyżtopór, Opatów, Sandomierz – Termin: 10-11.08.2022

Cena: 579 zł

I dzień: Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – zwiedzanie z przewodnikiem. Opatów – kolegiata św. Marcina,
rynek – czas wolny, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja połączona z imprezą integracyjną, nocleg.
II dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Sandomierz – Rynek, Bazylika, Brama Opatowska, spacer podziemną
trasą turystyczną, Zespół Dominikański, Wąwóz Królowej Jadwigi, obiad, czas wolny, powrót.
W cenie: przejazd autokarem, ubezpieczenie, bilet wstępu do Zamku Krzyżtopór, podziemna trasa turyst.
w Sandomierzu, 1 śniadanie, 1 obiadokolacja z impr. integracyjną, 1 obiad, opieka przedstawiciela biura.
6. Bieszczady – Termin: 21-24.09.2022

Cena: 770 zł

I dzień: Łańcut – zwiedzanie zamku, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
II dzień: śniadanie, Majdan – przejazd Kolejką Bieszczadzką na Balnicę lub Przysłup. Komańcza – cerkiew,
klasztor Sióstr Nazaretanek oraz Muzeum – Izba Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Polańczyk –
zwiedzanie uzdrowiska, powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg.
III dzień: śniadanie, przejazd Pętlą Bieszczadzką, spacer po Polanie Wetlińskiej, powrót do ośrodka,
obiadokolacja, nocleg.
IV dzień: śniadanie, wykwaterowanie, Solina – spacer Koroną Zapory, rejs statkiem po jeziorze (ok. 50
minut). Sanok – zwiedzanie skansenu. Powrót w godzinach wieczornych.
W cenie: autokar, ubezpieczenie, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, pilot - przewodnik.
Bilety wstępów – płatne we własnym zakresie.

