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Wrocławskie krasnoludki
 

 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do WROCŁAWIA. Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od 
wizyty w najstarszym na ziemiach polskich Ogrodzie Zoologicznym 
otwartym już w  roku 1865. Wielokrotne modernizacje wybiegów 
i  pomieszczeń dla zwierząt, atrakcyjne wystawy i  tereny 
wypoczynkowe dla dzieci oraz różnorodność gatunków zwierząt 
sprawią, że wizyta w  tym miejscu będzie niezapomnianym 
przeżyciem dla uczniów w każdym wieku. Największą atrakcją przyciągającą turystów 
jest Afrykarium – wspaniały pawilon prezentujący w  ciekawy i  nowoczesny sposób 
faunę Czarnego Lądu.

 4 Po obiedzie spacer po centrum miasta. Szukając sympatycznych krasnoludków 
zobaczymy Wyspę Piaskową, Uniwersytet, Jatki, kościół św. Elżbiety, plac Solny, 
gotycki Ratusz, pręgierz oraz Rynek z kamienicami. 

 4 Wyjazd w drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu i zakończenie wycieczki.

Jura Krakowsko  
– Częstochowska
Lekcja historii, fizyki, astronomii i innych dziedzin

 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd na Jurę Krakowsko - Częstochowską. Spacer z przewodnikiem po OJCOWSKIM 
PARKU NARODOWYM do Bramy Krakowskiej i Źródełka Miłości a następnie podejście 
do Groty Łokietka – legendarnego miejsca ukrywania się króla Polski w XIV wieku. 

 4 Po obiedzie przejazd do  OGRODZIEŃCA  – wizyta w  Parku Doświadczeń 
Fizycznych z przewodnikiem, który przybliży dzieciom podstawowe pojęcia fizyczne 
a podczas indywidualnego zwiedzania uczniowie będą mogli samodzielnie korzystać 
z  urządzeń i  przyrządów pokazujących zagadnienia z  fizyki, astronomii, kinetyki, 
optyki, dźwięku i wielu innych. 

 4 Wyjazd w drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu i zakończenie wycieczki.

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce.

od 110 PLN*

Najczęściej  
wybierana 

oferta

ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów 
 i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja  
na zapytanie. 

W CENIE:

Wyżywienie: 1 obiad.
Ubezpieczenie: Signal Iduna 
Polska TU S.A.
Bilety wstępu do zwiedzanych 
atrakcji.
Opieka pilota, realizacja 
programu turystycznego.

www.almatur.opole.pl

dzień1 

dzień1 

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce.

od 110 PLN*

Złoty Stok i jego legendy,  
szukanie skarbu w Nysie

 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do ZŁOTEGO STOKU. Zwiedzanie kopalni złota 
z  przewodnikiem. Zwiedzanie ekspozycji w  sztolni Gertruda, 
zabawnej kolekcji BHP i  sztolni Czarnej. Do sztolni Czarnej 
z  podziemną rzeczką i  iluminowanym 8-metrowym wodospadem 
schodzi się po stalowych schodach aż osiem pięter w  dół. 
Zwiedzanie obejmuje także wystawę minerałów i pokaz bicia monet. 

 4 Po obiedzie wizyta w NYSIE. Program Poszukiwanie Skarbu: wycieczka skierowana 
do dzieci, które podczas poszukiwania ukrytego skarbu zwiedzają miasto. 

 4 Wyjazd w drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu i zakończenie wycieczki.

Beskid Śląski
Szaleństwo na torze saneczkowym na stokach Czantorii

 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do USTRONIA - wjazd kolejką na Czantorię. Podróż na górę dwuosobowym 
„krzesełkiem” trwa kilkanaście minut i kończy się na Polanie Stokłosicy. Polana ta jest 
niezwykle atrakcyjnym miejscem, gdyż roztacza się z niej malownicza panorama. Na 
szczyt Wielkiej Czantorii (995 m n. p. m.) prowadzi z polany czerwony szlak. Pokonanie 
tej niezbyt trudnej trasy zajmuje około 30 minut. Powrót na polanę. Zjazd torem 
saneczkowym. 

 4 Po obiedzie przejazd do WISŁY, spacer po mieście,  skocznia narciarska słynna 
Malinka im. Adama Małysza, Galeria „Sportowe Trofea Adama Małysza”. 

 4 Wyjazd w drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu i zakończenie wycieczki.

Polecamy dla 
młodszych 

dzieci

ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów 
 i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja  
na zapytanie. 

W CENIE:

Wyżywienie: 1 obiad.
Ubezpieczenie: Signal Iduna 
Polska TU S.A.
Bilety wstępu do zwiedzanych 
atrakcji.
Opieka pilota, realizacja 
programu turystycznego.

www.almatur.opole.pl

dzień1 

dzień1 

 + 48 77 423 28 36, +48 77 423 28 57

epoterala@almatur.pl
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             AlmaturOpole

Więcej informacji: 

Almatur Opole
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Więcej informacji: 
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Kraków
Z wizytą u wawelskiego smoka

 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do KRAKOWA. Spacer po Rynku Starego Miasta. W  programie: Kościół 
Mariacki z  ołtarzem Wita Stwosza. Każdego dnia w  południe cała Polska słyszy 
transmitowany na żywo hejnał z 81-metrowej wieży Hejnalicy kościoła Mariackiego. 
Nad Krakowem dźwięki trąbki rozlegają się co godzinę.  

 4 Po obiedzie spacer na Wzgórze Wawelskie: zwiedzanie Katedry z Grobami Królewskimi 
i Dzwonem Zygmunta, Krypty Wieszczów i Muzeum Katedralnego. Podejście do smoka 
wawelskiego ziejącego ogniem. 

 4 Wyjazd w drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu i zakończenie wycieczki.

Sosnowiec i Oświęcim
Dzieje życia na ziemi i chwila zadumy

 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do SOSNOWCA. Wizyta w  Muzeum Nauk o  Ziemi 
Uniwersytetu Śląskiego, gromadzącym około 4 000 okazów z Polski 
i  całego świata. Zbiory wyeksponowane są w  obrębie 17 wystaw 
stałych, które w  przystępny sposób obrazują dynamiczną historię 
Ziemi i ewolucję życia. 

 4 Po obiedzie przejazd na obrzeża OŚWIĘCIMIA - zwiedzanie Muzeum i  Miejsca 
Pamięci Auschwitz. Muzeum tworzą otoczone murem ceglane bloki obozowe oraz 
pawilon z  salką kinową. Wejście na teren dawnego obozu wiedzie przez osławioną 
bramę z napisem „Arbeit macht frei”. Dalej żwirowe ścieżki prowadzą do posępnych 
budynków, gdzie w  18 blokach urządzono wymowne ekspozycje. Wstrząsające 
wrażenie wywierają ogromne ilości rzeczy zgrabionych więźniom: okularów, butów, 
zabawek oraz ściana śmierci, krematorium i  cela głodowa, w  której zmarł św. 
Maksymilian Kolbe. 

 4 Wyjazd w drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu i zakończenie wycieczki.

dzień1 

dzień1 
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Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce.

od 100 PLN*

Oferta  
dedykowana  

młodzieży

ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów 
 i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja  
na zapytanie. 

W CENIE:

Wyżywienie: 1 obiad.
Ubezpieczenie: Signal Iduna 
Polska TU S.A.
Bilety wstępu do zwiedzanych 
atrakcji.
Opieka pilota, realizacja 
programu turystycznego.

www.almatur.opole.pl

NA KAŻDEGO  
UCZESTNIKA   
CZEKA ATRAKCYJNY 
 UPOMINEK

Tarnowskie Góry  
– Radzionków
Unikatowe atrakcje turystyczne na skalę europejską

 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do TARNOWSKICH GÓR. Zwiedzanie zabytkowej kopalni 
z XVIII wieku – spacer chodnikami kopalni. 

 4 Po obiedzie wizyta w Muzeum Chleba w RADZIONKOWIE: projekcja 
filmu „Chleb”  przedstawiającego krótką historię chleba, tradycje 
z  nim związane oraz proces produkcji chleba kiedyś oraz dziś, 
warsztaty  formowania i  wypieku plecionek z  ciasta chlebowego  oraz późniejsza 
ich konsumpcja,  prelekcja  na temat szacunku do chleba, lekcja w  dawnej klasie 
szkolnej, mnóstwo ciekawych przedmiotów codziennego użytku  i  nie tylko, których 
pomysłowość zadziwia i  zaskakuje każdego zwiedzającego. Eksponaty celowo nie 
zostały opatrzone opisami – przewodnicy wchodzą w  interakcję ze zwiedzającymi 
angażując ich do wspólnej zabawy i zdobywania nowej wiedzy. 

 4 Wyjazd w drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu i zakończenie wycieczki.

Papieskie Wadowice  
i centrum rozrywki Energylandia

 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do WADOWIC. Wycieczka wspomnień ciuchcią wadowicką „Z  życia Karola 
Wojtyły”, która mija 13 najważniejszych miejsc/obiektów związanych z życiem Karola 
Wojtyły. 

 4 Po obiedzie przejazd do Parku Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze - to gwarancja 
najlepszej zabawy! Na 35 hektarach powierzchni znajduje się  kilka stref, w  których 
dzieci, młodzież i dorośli znajdą coś dla siebie. Właśnie to sprawia, że Energylandia 
to miejsce idealne na wspólną rozrywkę! 

 4 Wyjazd w drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu i zakończenie wycieczki.

Oferta dla 
dużych 

i małych

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce.

od 160 PLN*

ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów 
 i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja  
na zapytanie. 

W CENIE:

Wyżywienie: 1 obiad.
Ubezpieczenie: Signal Iduna 
Polska TU S.A.
Bilety wstępu do zwiedzanych 
atrakcji.
Opieka pilota, realizacja 
programu turystycznego.

www.almatur.opole.pl

dzień1 

dzień1 

 + 48 77 423 28 36, +48 77 423 28 57

epoterala@almatur.pl

www.almatur.opole.pl 

             AlmaturOpole

Więcej informacji: 

Almatur Opole

 + 48 77 423 28 36, +48 77 423 28 57

epoterala@almatur.pl

www.almatur.opole.pl 

             AlmaturOpole

Więcej informacji: 
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Opolska Wenecja i okolice
 

 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do OPOLA. Zwiedzanie OGRODU ZOOLOGICZNEGO na wyspie Bolko. Opolskie 
ZOO całkowicie zmodernizowane i  rozbudowane po powodzi w  1997 r. jest jednym 
z  najlepszych i  najciekawszych tego typu obiektów w  Polsce. Wspaniale utrzymane 
wybiegi i  pomieszczenia dla zwierząt, atrakcyjne tereny wypoczynkowe dla dzieci 
oraz różnorodność gatunków zwierząt  sprawią, że wizyta w  tym miejscu będzie 
niezapomnianym przeżyciem dla uczniów w każdym wieku. 

 4 Z  wyspy odbędziemy przyjemny spacer przez Park Nadodrzański, obok stawu 
zamkowego i  opolskiego Amfiteatru do symbolu Opola – Wieży Piastowskiej. Stąd 
wzdłuż kanału podziwiając „opolską Wenecję” przez tzw. Most Groszowy przejdziemy 
pod opolski Ratusz i dalej do Katedry z nagrobkiem księcia Jana Dobrego. Spacer po 
mieście zakończymy na Wzgórzu Uniwersyteckim. 

 4 Po obiedzie przejazd do pobliskich Bierkowic, gdzie jedną z  największych atrakcji 
Opolszczyzny jest Muzeum Wsi Opolskiej. Na plenerowej ekspozycji w  interesujący 
sposób zaprezentowane są trzy subregiony Opolszczyzny. Wystawy ukazują oryginalne 
wyposażenie, sposób życia i  zajęcia dawnych mieszkańców naszego województwa 
w oryginalnych zabudowaniach. 

 4 Wyjazd w drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu i zakończenie wycieczki.

Warszawa - Centrum  
Nauki Kopernik

 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do Warszawy. Pobyt w  Centrum Nauki Kopernik, którego celem jest 
promowanie nowoczesnej komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać 
prawa nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych 
wystawach. 

 4 Po obiedzie spacer po historycznym centrum stolicy, które dzięki znakomitej 
odbudowie po II wojnie światowej znalazło się jako jedyny zrekonstruowany obiekt 
na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Podczas spaceru zobaczymy 
Arsenał, miejsce słynnej akcji Szarych Szeregów z 1943 r., znajdziemy się na Rynku 
i  pod pomnikiem Syrenki, zobaczymy Barbakan, mury obronne, Pomnik Małego 
Powstańca, Kolumnę Zygmunta wraz z Zamkiem Królewskim. 

 4 Wyjazd w drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu i zakończenie wycieczki.

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce.

od 100 PLN*

NA KAŻDEGO  
UCZESTNIKA   
CZEKA ATRAKCYJNY 
 UPOMINEK

dzień1 

ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów 
 i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja  
na zapytanie. 

W CENIE:

Wyżywienie: 1 obiad.
Ubezpieczenie: Signal Iduna 
Polska TU S.A.
Bilety wstępu do zwiedzanych 
atrakcji.
Opieka pilota, realizacja 
programu turystycznego.

dzień1 

www.almatur.opole.pl

ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja  
na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 1 nocleg. 
Wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiad,  
1 obiadokolacja.
Ubezpieczenie: Signal Iduna  
Polska TU S.A.
Bilety wstępu do zwiedzanych  
atrakcji.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego.

Kotlina Kłodzka
Nie daj się zmylić Błędnym Skałom

Dzień 1 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przejazd do Kłodzka. W  programie Twierdza Kłodzka, najcenniejsze dzieło 
nowożytnej architektury obronnej w  Polsce,  zachęca do odwiedzenia swoją 
tajemniczością i ogromem. Zobaczyć tu można ogromne bastiony i komnaty oraz wraz 
z przewodnikiem przejść podziemnym chodnikiem minerskim. Z tarasu widokowego 
rozciąga się wspaniały widok na Kłodzko i  całą Kotlinę.  Przejazd do uzdrowiska 
w  Kudowie Zdroju. Spacer po wspaniałym Parku Zdrojowym z  możliwością 
skosztowania wód leczniczych. 

 4 Przejazd na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg.

Dzień 2
 4 Po śniadaniu wykwaterowanie. 
 4 Wyjazd w  Góry Stołowe – spacer skalnymi labiryntami Błędne Skały, 
wyrzeźbionymi w  piaskowcach ciosowych przez wodę i  wiatry. Wiele skał zostało 
tu nazwanych  np.  „Skalne Siodło”, „Kurza Stopka”, „Labirynt”, „Tunel” czy  „Wielka 
Sala”. Z punktu widokowego z platformą o nazwie „Skalne Czasze” podziwiać można 
najwyższy szczyt Gór Stołowych -  Szczeliniec Wielki  oraz Mały, a  także widok na 
czeską stronę. W Błędnych Skałach kręcono film „Opowieści z Narnii: Książę Kaspian”. 

 4 Obiad. Wyjazd w  drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu i  zakończenie 
wycieczki.

Jura Krakowsko 
– Częstochowska
Poszukaj śladów rycerzy w Grocie Łokietka

Dzień 1 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przejazd na zwiedzanie zachowanych fragmentów muru zamku w Bobolicach, głównej 
atrakcji turystycznej regionu. Przejazd do Ogrodzieńca – zwiedzanie z przewodnikiem 
„najpiękniejszych ruin w Polsce”. Wizyta w Parku  Doświadczeń Fizycznych. 

 4 Przejazd na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg.

Dzień 2
 4 Po śniadaniu wykwaterowanie. 
 4 Przejazd na zwiedzanie zamku w  Pieskowej Skale. Przejazd do Ojcowa - piesza 
wędrówka do Bramy Krakowskiej i  Źródełka Miłości. Spacer do Groty Łokietka, 
która służyła według tradycji za schronienie księciu, późniejszemu królowi Polski, 
Władysławowi Łokietkowi w czasie walk o tron krakowski. Korytarze i komory jaskini 
posiadają długość 240 m.

 4 Obiad. Wyjazd w  drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu i  zakończenie 
wycieczki.

www.almatur.opole.pl

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce.

od 260 PLN*

NA KAŻDEGO  
UCZESTNIKA   
CZEKA ATRAKCYJNY 
 UPOMINEK

dni2 

dni2 

 + 48 77 423 28 36, +48 77 423 28 57

epoterala@almatur.pl
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Więcej informacji: 
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Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce.

od 280 PLN*

ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja  
na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 1 nocleg. 
Wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiad,  
1 obiadokolacja.
Ubezpieczenie: Signal Iduna  
Polska TU S.A.
Bilety wstępu do zwiedzanych  
atrakcji.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego.

Karkonosze
Duża wyprawa na Śnieżkę oraz Śnieżka w miniaturze

Dzień 1 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przejazd do Kowar. W  programie Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska. Można 
tu zobaczyć wiele dolnośląskich pałaców, m.in. Pałac w  Mysłakowicach, Miłkowie, 
Zamek Czocha, dom Gerharta Hauptmanna z  Jagniątkowa a  także makietę części 
Karkonoszy ze  Śnieżką  i  znajdującymi się na niej charakterystycznymi budynkami. 
Przejazd do Karpacza, spacer po mieście oraz wizyta w Muzeum Zabawek. 

 4 Przejazd na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg.

Dzień 2
 4 Po śniadaniu wykwaterowanie. 
 4 Zwiedzanie Karpacza: ewangelicko-augsburski kościółek Wang, wzniesiony w  XIII 
w. w  południowej Norwegii, wjazd wyciągiem krzesełkowym na Kopę  i  wejście 
z  przewodnikiem na Śnieżkę (1602 m n.p.m.) z  wierzchołka której roztaczają się 
przepiękne widoki. Zjazd wyciągiem. 

 4 Obiad. Wyjazd w  drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu i  zakończenie 
wycieczki.

ZOO Safari Borysew – Łódź
Twarzą w twarz z dzikimi zwierzętami z całego świata

Dzień 1 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przejazd na wizytę w ZOO Safari Borysew. Ogród Zoologiczny Zoo Safari Borysew to 
wyjątkowe miejsce w centralnej Polsce, gdzie można stanąć twarzą w twarz z dzikimi 
zwierzętami z  całego świata. Wyjątkowa aranżacja przestrzeni, niezapomniane 
atrakcje i  bliskość natury, to powody dla których Ogród Zoologiczny w  Borysewie 
stanowi jedną z  największych atrakcji w  Polsce. Na 25 hektarach tej niezwykłej 
Sawanny nad Nerem wśród ponad 500 zwierząt egzotycznych reprezentujących 90 
gatunków z 5 kontynentów. 

 4 Po zwiedzaniu przejazd na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg.

Dzień 2
 4 Po śniadaniu wykwaterowanie. 
 4 Przejazd do Łodzi. Pobyt w centrum EC1, gdzie ulokowano największe w Polsce Centrum 

Nauki i Techniki. Na prawie 8,5 tys. mkw. powierzchni wystawienniczej w EC1 - Zachód 
stanęły trzy ścieżki edukacyjne: pierwsza dotyczy przetwarzania energii, druga rozwoju 
wiedzy i cywilizacji, a trzecia pozwala zgłębić tajemnice mikro - i makroświata. 

 4 Po obiedzie spacer po słynnej ulicy Piotrowskiej będącej jednym z  najdłuższych 
deptaków w  Europie, przy której umiejscowione są liczne perełki architektoniczne. 
Wyjazd w drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu i zakończenie wycieczki.

www.almatur.opole.pl

NA KAŻDEGO  
UCZESTNIKA   
CZEKA ATRAKCYJNY 
 UPOMINEK

dni2 

dni2 

NA KAŻDEGO  
UCZESTNIKA   
CZEKA ATRAKCYJNY 
 UPOMINEK

ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja  
na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 1 nocleg. 
Wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiad,  
1 obiadokolacja.
Ubezpieczenie: Signal Iduna  
Polska TU S.A.
Bilety wstępu do zwiedzanych  
atrakcji.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego.

Szlak Piastowski
Lekcja archeologii i historii w plenerze

Dzień 1 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd na wyspę OSTRÓW LEDNICKI. Zobaczymy resztki siedziby Mieszka I   
i  Bolesława Chrobrego. Przejazd do BISKUPINA - najbardziej znanego w  Europie 
Środkowej rezerwatu archeologicznego. Podczas zwiedzania zobaczymy ekspozycję 
muzealną, rekonstrukcję osady łużyckiej, obozowisko mezolityczne, stanowisko 
archeologii eksperymentalnej oraz zagrodę z filmu „Stara Baśń”. 

 4 Przejazd na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg.

Dzień 2
 4 Po śniadaniu wykwaterowanie. 
 4 Przejazd do GNIEZNA, zwiedzanie wspaniałej Katedry, która była w  odległej 
przeszłości świadkiem najważniejszych wydarzeń z  historii państwa polskiego. 
Tu pochowano św. Wojciecha, tu także otrzymał koronę pierwszy król Polski, a  po 
nim jeszcze czterech władców. Wizyta w  Muzeum Początków Państwa Polskiego. 
Zajmuje się ono głównie dziedzictwem polskiego średniowiecza oraz historią Gniezna 
i regionu. 

 4 Obiad. Wyjazd w  drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu i  zakończenie 
wycieczki.

Beskid Śląski
Z wizytą na Czantorii oraz u Adama Małysza

Dzień 1 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do USTRONIA, wjazd kolejką na Czantorię. Podróż na górę dwuosobowym 
„krzesełkiem” trwa kilkanaście minut  i  kończy się na Polanie Stokłosicy. Polana ta 
jest niezwykle atrakcyjnym miejscem, gdyż roztacza się z niej malownicza panorama. 
Na szczyt Wielkiej Czantorii prowadzi z polany czerwony szlak. Pokonanie tej niezbyt 
trudnej trasy zajmuje około 30 minut. Powrót na polanę. Zjazd wyciągiem. 

 4 Przejazd na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg.

Dzień 2
 4 Po śniadaniu wykwaterowanie. 
 4 Przejazd do WISŁY, spacer po mieście,  skocznia narciarska słynna Malinka  
im. Adama Małysza, Galeria „Sportowe Trofea Adama Małysza”. Zwiedzanie Muzeum 
Beskidzkiego. Ekspozycja to zbiór przedmiotów codziennego użytku z  góralskich 
domostw. 

 4 Obiad. Wyjazd w  drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu i  zakończenie 
wycieczki.

www.almatur.opole.pl

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce.

od 250 PLN*
dni2 

dni2 
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ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 2 noclegi. 
Wyżywienie: 2 śniadania, 1 obiad,  
2 obiadokolacje.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska  
TU S.A.
Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego.

Dzień 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do Warszawy pod Pałac Kultury i  Nauki 
- jeden z  najwyższych i  jednocześnie najbardziej 
rozpoznawalny budynek w  Warszawie. Widać go  z  niemal każdego 
miejsca w stolicy. 

 4 Przejazd pod Plac Zamkowy, zwiedzanie Zamku Królewskiego. Spacer 
po mieście: katedra św. Jana, Rynek Starego Miasta i  Syrenka, mury 
obronne i Barbakan, Nowe Miasto, Pomnik Powstańców Warszawy, Sąd 
Najwyższy, pomnik Małego Powstańca, Kolumna Zygmunta, Krakowskie 
Przedmieście, Pałac Prezydencki. 

 4 Przejazd na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg.

Dzień 
 4 Po śniadaniu przejazd do Wilanowa - zwiedzanie cennego kompleksu 
pałacowo-parkowego. 

 4 Wizyta w Centrum Nauki Kopernik. Królestwo eksperymentów, raj dla 
ciekawych świata i świetna zabawa dla każdego. Przejście Bulwarami 
Wiślanymi pod Stadion Narodowy. 

 4 Powrót na obiadokolację i nocleg.

Dzień
 4 Po śniadaniu wykwaterowanie. 
 4 Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Interaktywne muzeum 
upamiętnia największą akcję zbrojną podziemia w  okupowanej 
przez Niemców Europie podczas II wojny światowej. 

 4 Przejazd na spacer po Muzeum Łazienkach Królewskich. W  centrum 
parku Łazienkowskiego wznosi się na wysepce wczesnoklasycystyczny 
pałacyk, zaprojektowany dla króla Stasia przez Dominika Merliniego. Ze 
względu na swe położenie budowla zwana jest pałacem Na Wodzie. 

 4 Po obiedzie przejazd na wizytę na Powązkach: aleja zasłużonych, 
kwatera Szarych Szeregów; pomnik Katastrofy Smoleńskiej. Wyjazd 
w  drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu i  zakończenie 
wycieczki.

2

Warszawa
Raj dla ludzi ciekawych świata

3

1

od 480 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce.

www.almatur.opole.pl

Najczęściej  
wybierana 

oferta

Dzień 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do MALBORKA. Zwiedzanie największej gotyckiej twierdzy 
w Europie, stolicy Zakonu Krzyżackiego. Każdy kamień przypomina tu 
o fascynującej historii chwały i upadku zakonu krzyżackiego. W obrębie 
potężnych murów łatwo odnieść wrażenie, że tutaj czas się zatrzymał 
w średniowieczu. 

 4 Przejazd na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg.

Dzień 
 4 Po śniadaniu rejs statkiem na półwysep Westerplatte. 
 4 Przejście pod pomnik i zwiedzanie dawnej placówki wojskowej słynnej 
z obrony we wrześniu 1939 r. 

 4 Przejazd do SOPOTU: Opera Leśna, ulica Monte Cassino - słynny deptak, 
na którym można spotkać znane postacie filmu, teatru, literatury, 
Krzywy Dom, molo. Przejazd do GDYNI – największego portu w Polsce, 
wybudowanego przed II wojną światową. Spacer do Skweru Kościuszki 
i dalej na molo, gdzie cumują żaglowce „Dar Młodzieży” i „Dar Pomorza” 
oraz niszczyciel ORP” Błyskawica”. 

 4 Powrót na obiadokolację i nocleg.

Dzień
 4 Po śniadaniu wykwaterowanie. 
 4 Przejazd do GDAŃSKA: Złota Brama, ulica Długa, Ratusz Głównego 
Miasta, Długi Targ, Dwór Artusa, Złota Kamienica, fontanna Neptuna, 
Brama Zielona, kościół Mariacki, Brama Mariacka, nadbrzeże Motławy 
i  Żuraw, Muzeum II Wojny Światowej, budynek poczty i  pomnik Nike 
Pocztowców, bazylika św. Brygidy – parafia „Solidarności”, Wielki 
Młyn, pomnik Jana Heweliusza, Stocznia Gdańska i pomnik Poległych 
Stoczniowców, Europejskie Centrum Solidarności. 

 4 Po obiedzie wyjazd w  drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu 
i zakończenie wycieczki.

Malbork i Trójmiasto
Historyczne i morskie opowieści

ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 2 noclegi. 
Wyżywienie: 2 śniadania, 1 obiad,  
2 obiadokolacje.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska  
TU S.A.
Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego.

od 480 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce.

www.almatur.opole.pl

2

3

1
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Dzień 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do Złotego Stoku. Zwiedzanie Kopalni Złota z przewodnikiem. 
Zwiedzanie ekspozycji w  sztolni Gertruda, zabawnej kolekcji BHP 
i sztolni Czarnej. Do sztolni Czarnej z podziemną rzeczką i iluminowanym 
8- metrowym wodospadem schodzi się po stalowych schodach aż 
osiem pięter w dół. 

 4 Przejazd do Polanicy Zdroju. Spacer po centrum miasta i  Parku 
Zdrojowym. 

 4 Przejazd na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg. 

Dzień 
 4 Po śniadaniu wejście na Szczeliniec (919 m. n.p.m.) – najwyższy 
szczyt Gór Stołowych, to jedna z  największych atrakcji  
turystycznych regionu. Płaski jak stół wierzchołek jest pokryty skalnym 
labiryntem, który stanowi rezerwat przyrody. 

 4 Przejazd do Kudowy Zdroju. W Parku Zdrojowym  wznosi się budynek 
Pijalni Wód Mineralnych. Jest to najładniejsza i największa pijalnia na 
Dolnym Śląsku. Wizyta w Aqua Parku w Kudowie Zdroju. 

 4 Powrót na obiadokolację i nocleg.

Dzień
 4 Po śniadaniu wykwaterowanie. 
 4 Przejazd do Kłodzka. Przejście do Twierdzy Kłodzkiej, w  której 
zapoznamy się z  XVIII - wieczną wojskową architekturą obronną oraz 
zwiedzimy niesamowite podziemia tzw. chodniki minerskie. 

 4 Przejazd do Barda Śląskiego. Uczestnictwo w  raftingu (spływ 
pontonami) na malowniczym przełomie Nysy Kłodzkiej. 

 4 Po obiedzie wyjazd w  drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu  
i zakończenie wycieczki.

Kotlina Kłodzka
Aktywny wypoczynek w malowniczym otoczeniu

od 480 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce.

www.almatur.opole.pl

2

3

1 Dzień 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do Jeleniej Góry, spacer po jednym z  najładniejszych rynków 

Śląska, zwiedzanie Muzeum Karkonoskiego, w  którym zgromadzono 
największą w kraju kolekcję szkła artystycznego. 

 4 Przejazd do Sobieszowa - wejście na Zamek Chojnik. Zwiedzający zamek 
mogą postrzelać z  kuszy, posłuchać legend, m. in. o  Kunegundzie, 
zobaczyć pręgierz i wspiąć się na wieżę zamkową, skąd rozpościera się 
malownicza panorama Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej. 

 4 Przejazd na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg.

Dzień 
 4 Śniadanie.
 4 Przejazd na zwiedzanie Karpacza: średniowieczna drewniana 
Świątynia Wang, wzniesiona w  XIII w. w  południowej Norwegii. 
Konstrukcja budowli została wykonana bez użycia metalowych 
gwoździ, wszystkie połączenia zrealizowane zostały 
z  wykorzystaniem drewnianych złączy ciesielskich. Wnętrze  
kościoła zdobią oryginalne elementy i  rzeźby. Wjazd wyciągiem 
krzesełkowym na Kopę  i  wejście z  przewodnikiem na Śnieżkę  
(1602 m n.p.m.) z  wierzchołka której roztaczają się przepiękne 
widoki. Zjazd wyciągiem. 

 4 Powrót na obiadokolację i nocleg.

Dzień
 4 Po śniadaniu wykwaterowanie. 
 4 Dojazd do Wodospadu Kamieńczyka. Na dno kanionu schodzimy po 

metalowych schodach. Dalej poruszamy się po chodniku przytwierdzonym 
do skalnej ściany, którym docieramy do podnóża wodospadu. Woda 
spada tu z wysokości 27 metrów tworząc malowniczą kaskadę, na którą 
składają się trzy nierównej wysokości progi. 

 4 Przejazd do Kowar, w  programie Park Miniatur Zabytków Dolnego 
Śląska. Można tu zobaczyć wiele dolnośląskich pałaców, m.in. Pałac 
w Mysłakowicach, Miłkowie, Zamek Czocha, dom Gerharta Hauptmanna 
z Jagniątkowa a także makietę części Karkonoszy ze Śnieżką. 

 4 Po obiedzie wyjazd w  drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu 
i zakończenie wycieczki.

Karkonosze

od 430 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce.

www.almatur.opole.pl

2

3

1

ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 2 noclegi. 
Wyżywienie: 2 śniadania, 1 obiad,  
2 obiadokolacje.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska  
TU S.A.
Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego.

ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 2 noclegi. 
Wyżywienie: 2 śniadania, 1 obiad,  
2 obiadokolacje.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska  
TU S.A.
Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego.
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Dzień 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do BARANOWA SANDOMIERSKIEGO – perły renesansowej 
architektury. Spacer po ogrodach zamkowych i  wejście na piękny 
dziedziniec. 

 4 Przejazd do SANDOMIERZA, pełnego niezwykłych miejsc, opisanych 
już w Kronice Galla Anonima, rozsławionego ostatnio za sprawą serialu 
telewizyjnego i śmigającego na rowerze detektywa w sutannie. 

 4 Przejazd na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg.

Dzień 
 4 Po śniadaniu przejazd do KOZŁÓWKI - zwiedzanie Muzeum 
Zamoyskich, późnobarokowej rezydencji magnackiej, dawnej siedziby 
arystokratycznych rodów Bielińskich i Zamoyskich.

 4 Przejazd do LUBLINA pełnego wspaniałych zabytków: Zamek Lubelski, 
brama Grodzka, Bazylika ojców Dominikanów, Rynek z  gmachem 
Trybunału Koronnego, Archikatedra, brama Krakowska, Nowy Ratusz, 
spacer deptakiem na Plac Litewski. 

 4 Powrót na obiadokolację i nocleg.

Dzień
 4 Po śniadaniu wykwaterowanie. 
 4 Przejazd do NAŁĘCZOWA - znanego uzdrowiska z wodami mineralnymi 
i  źródłami borowinowymi: XVIII-wieczny pałac Małachowskich, 
mieszczący Muzeum poświęcone B. Prusowi, Park Zdrojowy, Stare 
Łazienki, ul. Lipowa z zabytkowymi willami, m. in. dom gotycki, grecki, 
„Chatka” S. Żeromskiego, Palmiarnia. 

 4 Przejazd do KAZIMIERZA DOLNEGO, niezwykle uroczego miasteczka, 
otoczonego lessowymi wzgórzami: Rynek z  renesansowymi 
kamienicami, kościół farny, Góra Trzech Krzyży - punkt widokowy na 
miasteczko i dolinę Wisły, ruiny zamku, baszta, bulwar nadwiślański. 

 4 Po obiedzie wyjazd w  drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu 
i zakończenie wycieczki

Kazimierz Dolny - Sandomierz
Zjedz koguta ze słynnej kazimierzowskiej piekarni 
i sprawdź oceny Bolesława Prusa

od 430 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce.

www.almatur.opole.pl

2

3

1 Dzień 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do Tokarni - wizyta w Muzeum Wsi Kieleckiej. Pokonując kręte 
drogi skansenu, odkrywa się na nowo świat dawnej wsi. Niezapomniany 
urok chałup, kolosalne wiatraki i  tajemnicze wnętrza warsztatów 
pracowniczych. 

 4 Dojazd do Chęcin – wizyta w Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Poznamy 
tajniki ludzkiego organizmu, korzystając z  interaktywnych stanowisk 
w budynku i ogrodzie. 

 4 Przejazd na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg.

Dzień 
 4 Po śniadaniu przejazd do Nowej Słupi. 
 4 Udział w  warsztatach w  Centrum Kulturowo – Archeologicznym. 
Obiekt jest rekonstrukcją osady starożytnej z  pierwszych wieków 
naszej ery. Wycieczka piesza na Święty Krzyż (595 m n.p.m.  
- czas wejścia ok. 40 min), obejrzenie nowoczesnej wystawy 
multimedialnej w Muzeum Przyrodniczo – Leśnym ŚPN. 

 4 Powrót na obiadokolację i nocleg.

Dzień
 4 Po śniadaniu wykwaterowanie. 
 4 Wizyta w  Muzeum Henryka Sienkiewicza w  Oblęgorku, w  którego 
wnętrzach zgromadzono eksponaty związane z  życiem pisarza, jego 
dorobkiem oraz epoką, w której tworzył. 

 4 Przejazd do Kielc. Poszukiwaczom turystycznych przygód polecamy 
podziemną trasę turystyczną w kieleckim rezerwacie Kadzielnia, która 
przeprowadzi śmiałków przez trzy jaskinie: Odkrywców, Prochownię 
i Szczelinę. Trasa liczy sobie zaledwie 130 metrów, ale to wystarczy, by 
poczuć na sobie skalny oddech wapiennych ścian, pod stopami wyczuć 
kamienie i przyjrzeć się wyszukanym naciekom skalnym. 

 4 Po obiedzie wyjazd w  drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu 
i zakończenie wycieczki.

2

Góry Świętokrzyskie
Wspaniała lekcja historii, biologii i przyrody

3

1

od 410 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce.

www.almatur.opole.pl

ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 2 noclegi. 
Wyżywienie: 2 śniadania, 1 obiad,  
2 obiadokolacje.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska  
TU S.A.
Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego.

ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 2 noclegi. 
Wyżywienie: 2 śniadania, 1 obiad,  
2 obiadokolacje.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska  
TU S.A.
Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego.

 + 48 77 423 28 36, +48 77 423 28 57

epoterala@almatur.pl

www.almatur.opole.pl 
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Więcej informacji: 

Almatur Opole

 + 48 77 423 28 36, +48 77 423 28 57

epoterala@almatur.pl

www.almatur.opole.pl 

             AlmaturOpole

Więcej informacji: 

Almatur Opole14 15

NA KAŻDEGO  
UCZESTNIKA   

CZEKA ATRAKCYJNY 
 UPOMINEK

NA KAŻDEGO  
UCZESTNIKA   

CZEKA ATRAKCYJNY 
 UPOMINEK



Dzień 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do SANOKA. Odwiedzając Park Etnograficzny w  Sanoku 
odczujemy niepowtarzalny klimat prawdziwie magicznego miejsca 
skłaniającego do refleksji o  czasie i  przemijaniu. Sanocki skansen 
przywoła bowiem do pamięci dawno już zapomniane wydarzenia 
i skojarzenia, które tkwią zakodowane w słojach wszechobecnego tutaj 
wiekowego drewna. Zwiedzanie zamku, w  którym obecnie mieści się 
Muzeum Historyczne. Można w  nim obejrzeć stałe ekspozycje: zbiór 
ikon karpackich, galerię obrazów Zdzisława Beksińskiego oraz wystawę 
sztuki pokuckiej i malarstwa portretowego. 

 4 Przejazd na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg.

Dzień 
 4 Po śniadaniu przejazd widokową Pętlą Bieszczadzką do Zagrody 
Pokazowej Żubrów w MUCZNEM. 

 4 Przystanek w  USTRZYKACH GÓRNYCH – centrum Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego. 

 4 Przejazd do przełęczy Wyżnej - POŁONINA WETLIŃSKA - zobaczymy 
jedną z najwspanialszych panoram górskich w Polsce. 

 4 Przejazd nad Jezioro Solińskie, niezapomniany rejs statkiem. 
 4 Powrót na obiadokolację i nocleg. 

Dzień
 4 Po śniadaniu wykwaterowanie. 
 4 Przejazd do CISNEJ. Zobaczenie wzgórza Betlejemka znanego z  walk 
z  oddziałami UPA oraz wizyta w  karczmie „Siekierezada” – kultowym 
lokalu w tych górach. 

 4 Przejazd legendarną „Bieszczadzką Kolejką Leśną” kursującą górskimi 
dolinami. 

 4 Po obiedzie wyjazd w  drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu 
i zakończenie wycieczki.

Bieszczadzka Ciuchcia  
i Jezioro Solińskie
W krainie „dzikiego zachodu” na wschodzie

od 430 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce.

www.almatur.opole.pl

2

3

1 Dzień 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd na wizytę w Ogrodzie Doświadczeń, pierwszym sensorycznym 
parku edukacyjnym w  Polsce z  mnóstwem urządzeń edukacyjnych 
z zakresu optyki, akustyki i mechaniki. 

 4 Przejazd na Zwiedzanie Kopalni Soli „Wieliczka”, jednej z najstarszych 
polskich kopalni soli. To miejsce niezwykłe – ukryte przed światem, 
pełne tajemnic i  legend. Miejsce, w  którym dzieje Ziemi nieustannie 
splatają się z historią człowieka. To także bezcenny zabytek przyrody 
i techniki, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

 4 Przejazd na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg.

Dzień 
 4 Po śniadaniu przejazd do Krakowa. 
 4 Spacer po Rynku Starego Miasta: szlak turystyczny po podziemiach 
Rynku Głównego, Kościół Mariacki z  ołtarzem Wita Stwosza, Zamek 
Królewski na Wawelu – zwiedzanie Katedry z  Grobami Królewskimi 
i  Dzwonem Zygmunta, Krypty Wieszczów i  Muzeum Katedralnego. 
Podejście do smoka wawelskiego ziejącego ogniem. 

 4 Powrót na obiadokolację i nocleg.

Dzień
 4 Po śniadaniu wykwaterowanie. 
 4 Przejazd na Kopiec Kościuszki usypany dla wielkiego patrioty przez 
wdzięcznych Polaków. Podziwianie panoramy miasta i  zwiedzanie 
wystawy kościuszkowskiej, podziemi twierdzy oraz wystawy figur 
woskowych sławnych Polaków. 

 4 Przejazd na krakowski Kazimierz – dzielnicę żydowską. Gra miejska 
„Kazimierz od podszewki”.

 4 Po obiedzie wyjazd w  drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu 
i zakończenie wycieczki.

Magiczny Kraków i Wieliczka
Wsłuchaj się w hejnał z Wieży Mariackiej, zobacz jak 
wawelski smok zieje ogniem, zwiedzaj aktywnie Kazimierz 
– GRA MIEJSKA

od 480 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce.

www.almatur.opole.pl

2

3

1ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 2 noclegi. 
Wyżywienie: 2 śniadania, 1 obiad,  
2 obiadokolacje.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska  
TU S.A.
Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego.

ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 2 noclegi. 
Wyżywienie: 2 śniadania, 1 obiad,  
2 obiadokolacje.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska  
TU S.A.
Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego.

 + 48 77 423 28 36, +48 77 423 28 57

epoterala@almatur.pl

www.almatur.opole.pl 
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Więcej informacji: 

Almatur Opole
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od 470 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce.

www.almatur.opole.pl

Dzień 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przejazd w kierunku Pienin. Po drodze Kościół w Dębnie Podhalańskim 
- zabytek kultury, obiekt UNESCO, zaliczony do zabytków klasy „0”.

 4  Przejazd na zwiedzanie ruin Zamku w  Czorsztynie ze wspaniałym 
widokiem z góry na okolicę i zalew. 

 4 Przejazd na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg.

Dzień 
 4 Śniadanie
 4 Piesza wędrówka po Pienińskim Parku Narodowym: wejście na 
Sokolicę, która oferuje niezapomniane wrażenia - skalne  ściany 
o wysokości 300 m opadają ku wijącej się w dole wstędze Dunajca, na 
której tratwy wyglądają z góry jak pudełka zapałek. Na szczycie rośnie 
charakterystyczna, poskręcana karłowata sosna. 

 4 Powrót na obiadokolację i nocleg.

Dzień
 4 Po śniadaniu wykwaterowanie. 
 4 Zwiedzanie Zamku Dunajec w  Niedzicy, znanego z  takich filmów jak: 
„Zemsta”, „Janosik” oraz „Wakacje z  duchami”. Z  zamkowego tarasu 
można podziwiać przepiękne widoki - zaporę, zalew, ruiny w Czorsztynie. 

 4 Po obiedzie spływ przełomem Dunajca - największa atrakcja 
turystyczna Pienin: opowieści flisaków o  mijanych szczytach, 
ciekawych miejscach oraz lokalnych legendach. 

 4 Wyjazd w drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu i zakończenie 
wycieczki.

Pieniny
Pomyszkuj w zakamarkach zamku w Czorsztynie 
i posłuchaj opowieści flisaków.

2

3

1Dzień 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do Zakopanego - spacer po jednym 
z  najbardziej znanych deptaków w  Polsce - 
zakopiańskich Krupówkach. To tu, wśród licznych barów, pubów, 
zajazdów, restauracji i  sklepów spotykają się goście z  całego świata. 
Wśród zabudowy otaczającej ulicę można odnaleźć niezwykłą 
różnorodność stylów architektury. 

 4 Przejazd na zakwaterowanie i obiadokolację. 
 4 Spacer do Izby Regionalnej i spotkanie z prawdziwym góralem, który 
w znakomity sposób przybliży tajniki kultury i folkloru góralskiego. 

 4 Powrót na nocleg.

Dzień 
 4 Po śniadaniu bardzo przyjemna i  łatwa wycieczka z  przewodnikiem 
tatrzańskim Doliną Kościeliską.  

 4 Spacer można połączyć ze zwiedzaniem jaskiń, niesamowitego 
Wąwozu Kraków oraz wycieczką nad Smreczyński Staw. W Schronisku 
na Hali Ornak można zjeść ciepły posiłek i odpocząć. Dolina Kościeliska 
jest jedną z najpiękniejszych w Tatrach. 

 4 Powrót na obiadokolację i nocleg.

Dzień
 4 Po śniadaniu wykwaterowanie. 
 4 Przejazd pod Wielką Krokiew - najsłynniejszą polską skocznię 
narciarską. Przejazd do centrum Zakopanego. Wjazd kolejką na 
Gubałówkę, spacer i  podziwianie niezapomnianych widoków. Można 
tutaj zobaczyć praktycznie całą panoramę Tatr Polskich i  części 
Słowackich oraz pasma Babiogórskiego. Pożegnalny spacer po 
Krupówkach, ostatnie zakupy pamiątek. 

 4 Po obiedzie wyjazd w  drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu 
i zakończenie wycieczki.

Zakopane
Smak oscypka, spotkanie z prawdziwym góralem

od 390 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce.

www.almatur.opole.pl

Szczególnie 
polecamy

2

3

1
ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 2 noclegi. 
Wyżywienie: 2 śniadania, 1 obiad,  
2 obiadokolacje.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska  
TU S.A.
Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego.

ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 2 noclegi. 
Wyżywienie: 2 śniadania, 1 obiad,  
2 obiadokolacje.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska  
TU S.A.
Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego.

 + 48 77 423 28 36, +48 77 423 28 57

epoterala@almatur.pl

www.almatur.opole.pl 
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Więcej informacji: 

Almatur Opole
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ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 4 noclegi. 
Wyżywienie: 4 śniadania, 1 obiad,  
4 obiadokolacje.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska  
TU S.A.
Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji.
Opieka przewodnika podczas wycieczki 
w góry.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego. 

od 769 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce. 

www.almatur.opole.pl

Kotlina Kłodzka aktywnie
Gra terenowa, spływ pontonami, eksploracja jaskini...

Dzień 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do Kłodzka: most gotycki, Stare Miasto, katedra Wniebowzięcia 

NMP, Twierdza Kłodzka, Podziemna Trasa Turystyczna. Przejazd na spacer 
po Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju. 

 4 Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 
 4 Po śniadaniu przejście skalnym labiryntem Błędne Skały, pełnym 
tajemniczych i wąskich przejść. 

 4 Przejazd do Czermnej i zobaczenie Kaplicy Czaszek. Wizyta w Na Szlaku 
Ginących Zawodów i spacer po Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju. 

 4 Obiadokolacja. Wieczorna gra terenowa. Nocleg.

Dzień
 4 Po śniadaniu wycieczka na szczyt Szczelińca Wielkiego, przejście trasą 
wśród malowniczych form skalnych. 

 4 Obiadokolacja. 
 4 Dyskoteka. 
 4 Nocleg.

Dzień 
 4 Po śniadaniu spacer szlakiem turystycznym do Jaskini Radochowskiej. 
 4 Eksploracja jaskini w kaskach, z latarkami razem z grotołazami - kilka 
wąskich przejść, wiele ciekawych sal i komór. Przejazd do Międzygórza, 
wędrówka do wodospadu Wilczki. 

 4 Obiadokolacja i nocleg.

Dzień
 4 Po śniadaniu ekscytujący spływ pontonami na malowniczym przełomie 
Nysy Kłodzkiej. 

 4 Przejazd do Kamieńca Ząbkowickiego i wizyta pod zamkiem Księżnej 
Marianny Orańskiej. 

 4 Obiad. 
 4 Wyjazd w drogę powrotną.

2

4

5

3

1
ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 4 noclegi .
Wyżywienie: 4 śniadania, 1 obiad,  
4 obiadokolacje.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska  
TU S.A.
Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji.
Opieka przewodnika podczas wycieczki 
w góry.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego. 

od 839 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce. 

www.almatur.opole.pl

Dzień 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do Krakowa, wizyta w  Parku Edukacji Globalnej Wioski 
Świata. Zobacz, dotknij, poczuj! Interaktywne zwiedzanie sześciu osad 
z różnych części świata. Spacer po centrum Krakowa: okno Papieskie, 
Collegium Maius, Piwnica pod Baranami, Rynek Główny, Kościół 
Mariacki, Wieża i ulica Floriańska, Barbakan, Teatr Słowackiego, Planty. 

 4 Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 
 4 Po śniadaniu zwiedzanie Katedry z  Grobami Królewskimi i  Dzwonem 
Zygmunta, Krypty Wieszczów i Muzeum Katedralnego. 

 4 Wizyta w  Manufakturze Cukierków: pokaz produkcji cukierków oraz  
60 g paczka cukierków dla każdego uczestnika. 

 4 Obiadokolacja i nocleg.

Dzień
 4 Po śniadaniu „Przygoda w  Solnych Górach” w  Kopalni Soli Bochnia 
- zajęcia wzorowane na dawnych pracach górniczych. Aby pokonać 
trasę i  zdobyć punkty gwarantujące zwycięstwo trzeba wykazać się 
sprawnością i sprytem oraz umieć współpracować i wyciągać pomocną 
dłoń. 

 4 Zakwaterowanie w  komorze kopalni, jedynym tego typu miejscu 
w Polsce, obiadokolacja, nocleg pod ziemią.

Dzień 
 4 Po śniadaniu zajęcia w  Centrum Aktywnego Wypoczynku w  Borku 
„Zmagania z  Grawitacją” z  wykorzystaniem technik linowych, 
prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów dostarczą 
uczestnikom wielu niezwykłych emocji i sporej dawki adrenaliny.

 4  Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień
 4 Po śniadaniu wizyta w  Ogrodzie Doświadczeń, sensorycznym parku 
edukacyjnym z  mnóstwem urządzeń edukacyjnych z  zakresu optyki, 
akustyki i mechaniki. Na terenie 6 hektarów znajduje się 60 urządzeń 
edukacyjnych z zakresu optyki, akustyki i mechaniki. 

 4 Obiad. Wyjazd w drogę powrotną. 

Kraków – Bochnia – Borek
Jedyna okazja spędzenia nocy pod ziemią…

2

4
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ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 4 noclegi .
Wyżywienie: 4 śniadania, 5 obiadów,  
4 kolacje.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska  
TU S.A.
Ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji.
Opieka przewodnika podczas wycieczki 
w góry.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego. 

od 629 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce. 

www.almatur.opole.pl

Tatrzańska Akademia Przygody
Połączenie aktywnego wypoczynku z nauką i zabawą

Dzień 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do Zakopanego: Krupówki, kościół Świętej Rodziny, cmentarz 
na Pęksowym Brzyzku. 

 4 Obiad. Zajęcia sportowe, dyskoteka powitalna. 
 4 Kolacja i nocleg.

Dzień 
 4 Po śniadaniu bardzo przyjemna i łatwa wycieczka z przewodnikiem 
tatrzańskim Doliną Kościeliską. Celem jest ukazanie wartości przyrody, 
poznawanie natury i zwierząt. 

 4 Po obiedzie spotkanie z prawdziwym góralem, który przybliży tajniki 
kultury i folkloru góralskiego. 

 4 Kolacja i nocleg.

Dzień
 4 Po śniadaniu zabawa na wodzie - spływ pontonowy w Pieninach. Piękne  
krajobrazy, dzika przyroda i szum rzeki Dunajec to przygoda dostępna 
dla każdego, niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej. 

 4 Po obiedzie gry i zabawy planszowe, spacer do Małego Cichego. 
 4 Kolacja i nocleg.

Dzień 
 4 Po śniadaniu zabawa w Aqua Parku w Zakopanem. 
 4 Po obiedzie gry i zabawy, zajęcia plastyczne. Spotkanie z góralką 
i historia oscypka – poznanie gwary góralskiej oraz możliwość 
zobaczenia jak powstają sery i oscypki, krzewienie i podtrzymywanie 
tradycji góralskich. 

 4 Kolacja, ognisko z pieczeniem kiełbasek. Nocleg.

Dzień
 4 Po śniadaniu pożegnalny spacer po Krupówkach, ostatnie zakupy 
pamiątek. 

 4 Przejazd do Chochołowa: zwiedzanie skansenu, Muzeum Powstania 
Chochołowskiego. 

 4 Obiad. Wyjazd w drogę powrotną. 

2

4

5

3

1
ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 4 noclegi. 
Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiady,  
4 kolacje, 1 lunch pakiet.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska  
TU S.A.
Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego. 

od 629 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce. 

www.almatur.opole.pl

Dźwirzyno
Aktywny wypoczynek w nadmorskich plenerach

Dzień 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do  Dźwirzyna, znanego z  najpiękniejszych na wybrzeżu plaż 
i z najczystszych morskich kąpielisk. 

 4 Zakwaterowanie i obiad. 
 4 Spacer po okolicy oraz na plażę. 
 4 Kolacja, dyskoteka powitalna, nocleg.

Dzień 
 4 Po śniadaniu wycieczka do  Kołobrzegu, określanego mianem „Perły 
Bałtyku” - zobaczymy port, miasto, prawdziwą latarnię morską, 
wypłyniemy w rejs „zabytkowym” żaglowcem. 

 4 Po obiedzie zajęcia plastyczne i sportowo-rekreacyjne. 
 4 Kolacja i nocleg.

Dzień
 4 Po  śniadaniu zajęcia sportowe i  rekreacyjne na plaży, rozwijające 
zdolności ruchowe, pewność siebie oraz umiejętność pracy w grupie. 

 4 Po obiedzie wycieczka rowerowa malowniczo położoną ścieżką 
rowerową (zapewniamy rowery i kaski). 

 4 Kolacja i nocleg.

Dzień 
 4 Po śniadaniu wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego (lunch 
pakiety na drogę), podczas której zobaczymy urocze Jezioro Turkusowe. 

 4 Przejazd do Międzyzdrojów i  spacer Aleją Gwiazd. Następnie 
podziwianie pięknych widoków podczas wycieczki zabytkową trasą 
Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej wzdłuż wybrzeża. Przeżyjemy także 
niezwykłą podróż w czasie poznając morskie legendy w Multimedialnym 
Muzeum na Klifie w  Trzęsaczu. 

 4 Kolacja, dyskoteka, nocleg.

Dzień
 4 Po śniadaniu spacer po okolicy, zakup pamiątek z pobytu, pożegnanie 
z morzem. 

 4 Obiad. Wyjazd w drogę powrotną.
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Dzień 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do  Zamku Książ  pod Wałbrzychem, gdzie poznamy historię 
zamku i jego mieszkańców. 

 4 Po obiedzie wizyta w interaktywnym parku nauki i techniki ExploraPark.
 4  Kolacja, nocleg.

Dzień 
 4 Po śniadaniu przejazd do Karpacza (lunch pakiety na drogę): 
średniowieczna drewniana Świątynia Wang, wzniesiona w  XIII 
w. w  południowej Norwegii. Wjazd wyciągiem krzesełkowym na 
Kopę  i  wejście z  przewodnikiem na Śnieżkę, z  wierzchołka której 
roztaczają się przepiękne widoki. Zjazd wyciągiem. 

 4 Kolacja i nocleg. 

Dzień
 4 Po śniadaniu  odkryjemy Karkonoskie Tajemnice - zwycięzca 
w konkursie National Geographic „7 Nowych Cudów Polski” - podziemna, 
multimedialna ekspozycja przedstawiająca legendarny i  historyczny 
świat Karkonoszy oraz ich władcy Ducha Gór!  

 4 Po obiedzie spacer do Wodospadu Kamieńczyka.  
 4 Kolacja i nocleg.

Dzień 
 4 Po śniadaniu wizyta w  miasteczku Western City. Kowboje, Indianie, 
napad na bank, pojedynki rewolwerowców i wiele innych atrakcji. 

 4 W trakcie pobytu obiad. Spacer po Karpaczu. 
 4 Kolacja i nocleg.

Dzień
 4 Po śniadaniu wejście na  Zamek Chojnik.  Zwiedzający zamek mogą 
postrzelać z kuszy, posłuchać legend, m. in. o Kunegundzie, zobaczyć 
pręgierz i  wspiąć się na wieżę zamkową, skąd rozpościera się 
malownicza panorama Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej. 

 4 Po obiedzie przejazd do  Jeleniej Góry, spacer po jednym 
z najładniejszych rynków Śląska. 

 4 Wyjazd w drogę powrotną.

ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 4 noclegi. 
Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiady,  
4 kolacje, 1 lunch pakiet.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska  
TU S.A.
Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego. 

od 769 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce. 

www.almatur.opole.pl

Karkonoskie Tajemnice
Park nauki i techniki, podziemne miasta, sekrety 
legendarnych zamków
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ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 4 noclegi. 
Wyżywienie: 4 śniadania, 1 obiad,  
4 obiadokolacje.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska  
TU S.A.
Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego. 

od 819 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce. 

www.almatur.opole.pl

Toruń – Trójmiasto – Malbork
Lekcja historii o smaku toruńskich pierników

Dzień 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do Torunia – miasta piernika: Rynek z ratuszem, Dwór Artusa, 
mury obronne z Krzywą Wieżą, dawne spichlerze, Muzeum Toruńskiego 
Piernika, zamek krzyżacki, katedra świętojańska. 

 4 Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 
 4 Po śniadaniu przejazd do Gdańska, spacer wzdłuż Drogi Królewskiej 
przy której znajduje się większość obiektów zabytkowych: Złota Brama, 
Ratusz Głównego Miasta, Długi Targ, Dwór Artusa, Złota Kamienica, 
fontanna Neptuna, Brama Zielona, nadbrzeże Motławy i  Żuraw, 
Bazylika Mariacka. Rejs statkiem na półwysep Westerplatte, przejście 
pod pomnik i  zwiedzanie dawnej placówki wojskowej. Przejazd obok 
stadionu Energa Gdańsk oraz falowców, najdłuższych budynków 
w Polsce. 

 4 Obiadokolacja i nocleg.

Dzień
 4 Po śniadaniu zwiedzanie Sopotu - uzdrowiskowego kurortu nad 
Bałtykiem:„Monciak” - ekskluzywny deptak, Krzywy Dom, sopockie 
molo – najdłuższe w Europie, zbudowane z drewna. 

 4 Przejazd do Gdyni: Centrum Nauki EKSPERYMENT, Skwer Kościuszki,  
molo, „Dar Młodzieży”, „Dar Pomorza”, niszczyciel ORP” Błyskawica”, 
Akwarium Gdyńskie. 

 4 Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 
 4 Po śniadaniu rejs statkiem przez Zatokę Gdańską na Hel, słynący 
z bogatej roślinności, pięknych wydm oraz dużej ilości dni słonecznych 
w  roku. Spacer po urokliwym miasteczku rybaków i  wizyta  
w fokarium.

 4  Obiadokolacja i nocleg.

Dzień
 4 Po śniadaniu przejazd do Malborka, zwiedzanie największej gotyckiej 
twierdzy w  Europie, stolicy Zakonu Krzyżackiego, wpisanego na listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Każdy kamień przypomina tu  
o fascynującej historii chwały i upadku Zakonu Krzyżackiego.  

 4 Obiad. Wyjazd w drogę powrotną.
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ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 4 noclegi .
Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiady,  
4 kolacje, 1 lunch pakiet.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska  
TU S.A.
Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego. 

od 769 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce. 

www.almatur.opole.pl

Dzień 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd w Bieszczady. Obiad. Spacer po okolicy. 
 4 Zajęcia na miejscu, dyskoteka powitalna, kolacja, nocleg.

Dzień 
 4 Po śniadaniu wycieczka z  przewodnikiem do Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego. Spacer do schroniska na Połoninie Wetlińskiej. 

 4 Po obiedzie w ośrodku przejazd do Soliny. Rejs statkiem wycieczkowym 
po Jeziorze Solińskim a  następnie spacer po zaporze i  deptaku 
solińskim. 

 4 Kolacja i nocleg.

Dzień
 4 Po śniadaniu wycieczka do Komańczy. Spotkanie z  leśniczym, spacer 
ścieżką przyrodniczą, punkt widokowy na Bieszczady i  Beskid Niski, 
wizyta w  Klasztorze Sióstr Nazaretanek, miejscu uwięzienia kard.  
S. Wyszyńskiego. 

 4 Obiad - ognisko z pieczeniem kiełbasek w zagrodzie jeleni i danieli.  
 4 Kolacja. Zabawa w podchody, nocleg. 

Dzień 
 4 Po śniadaniu wycieczka Pętlą Bieszczadzką (lunch pakiety na drogę).  
Na trasie odwiedzimy bieszczadzkie miasteczka Baligród i  Cisną, 
przejazd kolejką wąskotorową tzw. Bieszczadzką Ciuchcią, wizyta 
w pokazowej zagrodzie żubrów w Mucznem. 

 4 Kolacja i nocleg.

Dzień
 4 Po śniadaniu przejazd do SANOKA, gdzie odwiedzimy największy i jeden 
z najpiękniejszych skansenów w naszym kraju. W urozmaiconym terenie 
zapoznamy się z  budownictwem ludowym Pogórzan, Zamieszańców, 
Bojków i Łemków. 

 4 Ze skansenu udamy się do sanockiego zamku, aby zwiedzić interesujące 
muzeum Zdzisława Beksińskiego. 

 4 Obiad. Wyjazd w drogę powrotną. 

Bieszczady
Świat przyrody bez granic
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ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 2 noclegi .
Wyżywienie: 2 śniadania, 3 obiady,  
2 kolacje.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska  
TU S.A.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego.

od 729 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce.

www.almatur.opole.pl

Kurpiowska Kraina
Turniej sportu i wody

Dzień 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do Kurpiowskiej Krainy. 
 4 Po obiedzie olimpiada na wesoło, zajęcia lekkoatletyczne, wspólna 
biesiada przy ognisku. 

 4 Kolacja i nocleg.

Dzień 
 4 Po śniadaniu zawody na wodzie oraz zajęcia ratownicze. 
 4 Po obiedzie turniej „Strong Man”. 
 4 Kolacja. 
 4 Karaoke lub dyskoteka, nocleg.

Dzień
 4 Po śniadaniu gra integracyjna oraz podsumowanie pobytu. 
 4 Po obiedzie wyjazd w drogę powrotną. 
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Dzień 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd na zwiedzanie Morawskiego Krasu – zwiedzanie Jaskini 
Punkevny z przejażdżką łódką i zwiedzaniem dna przepaści Macocha. 

 4 Przyjazd do Brna. Zwiedzanie miasta: katedra św. Piotra i Pawła, stary 
ratusz z brneńskim smokiem i kołem, plac Wolności. 

 4 Przejazd na zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 
 4 Po śniadaniu przejazd do Wiednia: Belweder z  pięknymi ogrodami, 
kościół Karola Boromeusza, spacer po centrum: gotycka Katedra św. 
Szczepana, Hofburg, Muzeum Historii Sztuki, Ulica Graben, Plac św. 
Szczepana oraz Kärntnerstrasse. 

 4 Przejazd na jedno z  okolicznych wzgórz Lasku Wiedeńskiego - 
Kahlenberg, w  miejsce z  którego Jan III Sobieski dowodził bitwą 
o Wiedeń. 

 4 Powrót na obiadokolację i nocleg. 

Dzień
 4 Po śniadaniu wykwaterowanie. 
 4 Przejazd na zwiedzanie Pałacu Schonbrunn. Objazd miasta autokarem: 
Ringstrasse - wspaniały bulwar wiedeński, Parlament, gdzie spotykają 
się członkowie Austriackiego Zgromadzenia Narodowego, Ratusz - 
wzorowany na Ratuszu w Brukseli. 

 4 Wyjazd w drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu i zakończenie 
wycieczki.

Dzień 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd na zwiedzanie Pragi. Spacer do klasztoru Strahowskiego, 
najstarszego klasztoru norbertańskiego w Czechach, Loreta, Hradczany 
- olbrzymi kompleks zamkowy, dawna siedziba królów czeskich, Praski 
Zamek: Stary Pałac Królewski, Bazylika św. Jerzego, Złota Uliczka 
zabudowana szeregiem maleńkich domków. 

 4 Spacer po zabytkowym Starym Mieście: Most Karola, Rynek 
Staromiejski, Ratusz Staromiejski, Kościół św. Mikołaja, Kościół Tyński 
i Dom pod kamiennym Dzwonem. 

 4 Przejazd na zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 
 4 Po śniadaniu przejazd na dalsze zwiedzanie Pragi: Nowe Miasto – 
Narodni Muzeum, Plac i  Pomnik św. Wacława, Karolinum, Stavovske 
Divadlo, ulica Na Prikopie, Obecni Dum, Wieża Prochowa, Plac Republiki. 

 4 Dla chętnych wizyta w Muzeum Miniatur. Rejs po Wełtawie.  
 4 Powrót na obiadokolację i nocleg.

Dzień
 4 Po śniadaniu wykwaterowanie. 
 4 Zwiedzanie starej dzielnicy żydowskiej „Jozefow”. 
 4 Przejazd na Wyszehrad - spacer po urokliwej, zielonej i  spokojnej 
dzielnicy. 

 4 Wyjazd w drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu i zakończenie 
wycieczki.

Morawski Kras - Wiedeń
Szlakiem zabytków UNESCO

ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 2 noclegi. 
Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska  
TU S.A.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego.

www.almatur.opole.pl

Złota Praga
Okazja do poznania kultury czeskiej

www.almatur.opole.pl

2

3

1

2

3

1

od 460 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy z 
dowolnego miejsca w Polsce.  
Cena nie zawiera biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów (ok. 50 EUR). 

od 490 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy z 
dowolnego miejsca w Polsce.  
Cena nie zawiera biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów (ok. 50 EUR). 

ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 2 noclegi. 
Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska  
TU S.A.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego.
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Dzień 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do Poczdamu. Udamy się do zespołu parkowo-pałacowego 
Sanssouci, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO. Spacer po parku i zwiedzanie wnętrz jednego z pałaców. 

 4 Następnie Nowy Ogród i  zwiedzanie pałacu Cecilienhof - miejsca 
ostatniego spotkania Wielkiej Trójki na konferencji poczdamskiej 
w 1945 r. 

 4 Przejazd na zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 

Dzień 
 4 Po śniadaniu przyjazd do  Berlina. Przejażdżka wzdłuż pozostałości 
„muru berlińskiego” do Aleksanderplatz, spacer aleją Unter den Linden 
do Bramy Brandenburskiej i  siedziby parlamentu niemieckiego - 
Reichstagu. 

 4 Przejazd przez dzielnicę rządową obok Urzędu Kanclerskiego do Europa 
Center, gdzie zobaczymy zegar upływającego czasu, następnie Kościół 
Pamięci Cesarza Wilhelma, promenada Kurfuerstendamm, Potsdamer 
Platz. 

 4 Powrót na obiadokolację i nocleg.

Dzień
 4 Po śniadaniu wykwaterowanie. 
 4 Zwiedzanie Muzeum Pergamońskiego, wpisanego na listę dziedzictwa 
kulturowego UNESCO, jako bezcenny zespół architektoniczny 
i kulturalny.  Spacer po mieście: Nowy Odwach, budynek opery, katedra 
św. Jadwigi, Nikolaiviertel, wjazd na wieżę telewizyjną, przejażdżka 
statkiem po Szprewie i kanałach Berlina. 

 4 Wyjazd w drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu i zakończenie 
wycieczki.

Berlin - Poczdam
Śladami zabytków UNESCO, spotkajmy się na Aleksie  
przy zegarze…

ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 2 noclegi. 
Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska  
TU S.A.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego.

www.almatur.opole.pl

Dzień 
 4 Wyjazd w godzinach porannych. 
 4 Przyjazd do BUDAPESZTU. Zwiedzanie stolicy Węgier: Plac Bohaterów, 
Park Miejski, Zamek Vajdahunyad, Szechenyi Furdo. 

 4 Rejs statkiem po Dunaju, podczas którego zobaczymy najważniejsze 
zabytki miasta: Parlament, Zamek Królewski, Politechnikę, Węgierską 
Akademię Nauk, Vigadó oraz główne mosty. 

 4 Przejazd na zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 

Dzień 
 4 Po śniadaniu kontynuacja zwiedzania BUDAPESZTU. Spacer po Wyspie 
Małgorzaty, stanowiącej „zielone płuca” stolicy Węgier. 

 4 Przejazd do Bazyliki św. Stefana i  zwiedzanie wnętrz największego 
kościoła Budapesztu. 

 4 Przejazd na Wzgórze Zamkowe: Kościół Koronacyjny Macieja, Baszty 
Rybackie, stare kamieniczki Budy, Zamek Królewski. 

 4 Przejazd na Wzgórze Gellerta, skąd rozciąga się przepiękny widok na 
całe miasto i Dunaj. 

 4 Powrót na obiadokolację i nocleg.

Dzień
 4 Po śniadaniu wykwaterowanie. 
 4 Przejazd do SZENTENDRE, znanego z  wielu małych galerii, a  także 
z wyrobów marcepanowych. Zwiedzanie Muzeum Marcepana. 

 4 Przejazd trasą widokową tzw. Zakolem Dunaju do ESZTERGOM – 
pierwszej stolicy Węgier, znanej z  największej na Węgrzech bazyliki 
oraz rekonstrukcji Zamku Królewskiego Arpadów.  

 4 Wyjazd w drogę powrotną, przejazd do miejsca wyjazdu i zakończenie 
wycieczki.

Budapeszt – Szentendre  
– Esztergom
Odwiedź jedno z najsłodszych miejsc na Węgrzech!

www.almatur.opole.pl
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1 ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 2 noclegi. 
Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska  
TU S.A.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego.

od 620 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy z 
dowolnego miejsca w Polsce.  
Cena nie zawiera biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów (ok. 50 EUR). 

od 560 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy z 
dowolnego miejsca w Polsce.  
Cena nie zawiera biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów (ok. 70 EUR). 

 + 48 77 423 28 36, +48 77 423 28 57

epoterala@almatur.pl

www.almatur.opole.pl 
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Dzień
 4 Śniadanie. 
 4 Przejazd do  Parku Asterixa. To kraina bohaterów typowo 
francuskich komiksów: Asterixa i  Obelixa, położona ok. 
30 km na północ od Paryża. Park podzielony jest na kilka 
sektorów oferujących różnorodne atrakcje, między innymi: 
spływ na tratwach przez wodospady, kilka wielkich spirali, 
w  tym jedna z  bardziej imponujących w  Europie, pokazy 
umiejętności delfinów, labirynt oraz wiele innych atrakcji 
dla dzieci i dorosłych. To wspaniała lekcja historii, podana 
w sposób łatwy i przyjemny. 

 4 Obiadokolacja. 
 4 Powrót do hotelu, nocleg.

Dzień 
 4 Śniadanie. 
 4 Przejazd na dalsze zwiedzanie Paryża: Dzielnica Łacińska, 
Pantheon – gdzie spoczywają zasłużeni obywatele Francji, 
a wśród nich Maria Skłodowska - Curie. 

 4 Przejście do Ogrodów Luksemburskich, w  których mieści 
się XVII – wieczny Pałac Luksemburski. 

 4 Kolejna dzielnica - La Cité - najstarsza część i kolebka Paryża 
z  Katedrą Notre-Dame. Saint Chapelle - najpiękniejsze 
witraże Europy, Conciergerie - dawne więzienie, Pałac 
Sprawiedliwości. 

 4 Przejazd do Centrum Pompidou - symbolu nowoczesności 
z zewnętrznymi rurami, rusztowaniami i windami. Niedaleko 
stoi Hotel de Ville - budynek merostwa Paryża. 

 4 Ciąg dalszy zwiedzania: Les Halles, kościół św. 
Eustachiusza, Luwr, Ogrody Tuileries, Place de la Concorde.

 4 Obiadokolacja. 
 4 Powrót do hotelu, nocleg.

Dzień 
 4 Wyjazd z Polski (godzina i miejsce do ustalenia). 
 4 Przejazd nocny do Francji.

Dzień 
 4 Przyjazd do Paryża. Zwiedzanie miasta (pieszo, metro): Opera Garnier, 
Muzeum Perfum Fragonard. 

 4 Następnie Plac Vendome, przy którym znajduje się Hotel Ritz. W Muzeum 
d”Orsay, które znajduje się w byłym dworcu kolejowym będzie można 
podziwiać unikalną kolekcję obrazów impresjonistów. 

 4 Przejście do dzielnicy Montmartre przez Plac Blanche ze słynnym 
kabaretem Moulin Rouge. 

 4 Plac Pigalle oraz położona w pobliżu bazylika Sacre-Coeur. 
 4 Zwiedzanie Montmartre”u  zakończymy na Place du Tertre, który jest 
historycznym miejscem powstania najbardziej znanego z nowoczesnych 
prądów malarskich - impresjonizmu. 

 4 Wieża Eiffla. 
 4 Rejs statkiem po Sekwanie. 
 4 Obiadokolacja. 
 4 Przejazd na zakwaterowanie i nocleg.

Francja na wesoło
Asterix i Disneyland – lekcja historii i języka francuskiego 
w bajkowym plenerze

ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 3 noclegi. 
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska  
TU S.A.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego.

www.almatur.opole.pl
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od 1 180 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy z 
dowolnego miejsca w Polsce.  
Cena nie zawiera biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów (ok. 120 EUR). 

Dzień 
 4 Śniadanie. 
 4 Przejazd do  Disneylandu, najpiękniejszego i  najbardziej 
znanego w  Europie parku rozrywki dla dzieci i  dorosłych. 
W  bajkowej scenerii czekać nas będą atrakcje 
z  różnorodnych krain. Z  głównej ulicy pełnej sklepików 
możemy dotrzeć do następujących regionów: „Fantazji” - 
baśniowej krainy z zamkiem Śpiącej Królewny, „Pogranicza” 
- znanego z  westernów Dzikiego Zachodu, „Przygody”- 
krainy poszukiwaczy skarbów i  „Wynalazków” - świata 
technologii i  przyszłości. Znajdziemy się w  królestwie 
marzeń i najnowszej techniki, w domu lalek z całego świata 
i w krainie piratów. Na pewno spotkamy Myszkę Miki i Kaczora 
Donalda. Będziemy podróżować w  czasie i  przestrzeni 
z bohaterami filmów Walta Disneya. Szczególnie polecamy 
skorzystanie z dużego wyboru karuzel i zapierających dech 
w piersiach kolejek górskich. 

 4 W godzinach wieczornych wyjazd do kraju.

Dzień
 4 Przyjazd do Polski, zakończenie wycieczki.

4

5

6
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który wpisany jest na Listę UNESCO. Historia ogrodu sięga 
1731 r., w  dniu dzisiejszym jego powierzchnia wynosi ok. 
120 ha. Hoduje się tu blisko 33 tys. gatunków roślin. Spacer 
poprzez palmiarnię, oranżerię, Waterlily House, świątynię 
Eola, domek królowej Charlotty do Kew Palace - jednej 
z najmniejszych posiadłości rodziny królewskiej. 

 4 Powrót na kolację i nocleg.

Dzień 
 4 Śniadanie, pobranie lunch pakietów. 
 4 Przejazd do LONDYNU (pieszo, metro): Muzeum Figur 
Woskowych Madame Tussaud, Muzeum Historii Naturalnej 
z niezwykle interesującymi zbiorami obrazującymi życie na 
Ziemi. Jedną z największych atrakcji jest galeria dinozaurów 
oraz symulacja trzęsienia ziemi. 

 4 Spacer po Oxford Street – najpopularniejszej handlowej 
ulicy Londynu. 

 4 Czas na zakupy pamiątek. 
 4 Przeprawa przez kontynent. 

Dzień
 4 Przyjazd do Polski, zakończenie wycieczki.

Dzień
 4 Śniadanie, pobranie lunch pakietów. 
 4 Przejazd do centrum miasta. Zwiedzanie British Museum, 
jednego z  największych muzeów na świecie z  blisko 70 
tys. Eksponatów zgromadzonych na łącznej powierzchni  
4 km². Znajdują się tu liczne zbiory z okresu antycznej Grecji 
i Rzymu oraz starożytnego Bliskiego Wschodu, Egiptu czy 
średniowiecznej Europy, aż po czasy obecne. Zwiedzanie 
królewskich stajni, gdzie znajduje się karoca zbudowana 
w  1792 r. dla króla Jerzego III. Pokryta jest 22-karatowym 
złotem. Obecnie używana jest wyłącznie podczas procesji 
koronacyjnej. Na uwagę zasługuje również tzw. szklana 
kareta czy kolekcja samochodów służących rodzinie 
królewskiej. 

 4 Spacer przy pałacu Buckingham - możliwość obejrzenia 
zmiany warty. Wizyta w  katedrze św. Pawła. Zbudowana 
z  ogromnym rozmachem jest symbolem odrodzenia 
Londynu po tzw. Wielkim Pożarze. Zwiedzanie Galerii 
Szeptów, Galerii Kamiennej i  Złotej oraz krypt wraz ze 
skarbcem, w  którym znajdują się naczynia liturgiczne. 
Katedra kryje również mroczne tajemnice. Dziedziniec był 
miejscem egzekucji heretyków. 

 4 Kolejnym punktem zwiedzania jest teatr elżbietański 
Williama Szekspira - The Globe, gdzie często odbywają się 
przedstawienia i próby w scenerii rodem z XVI w. 

 4 Następnie przejazd do Tower of London - jednej 
z  najpotężniejszych fortec średniowiecznej Europy. 
W  murach Tower znajdowały się więzienie i  arsenał, 
swoją siedzibę miały tu również mennica królewska 
oraz archiwum. Można tu również zobaczyć skarbiec 
królewski z  klejnotami koronnymi. Znajduje się tu jeden 
z  największych diamentów świata - 530-karatowa 
„Pierwsza Gwiazda Afryki”. Nieopodal twierdzy znajduje się 
jedna z  najsłynniejszych atrakcji turystycznych Londynu - 
Tower Bridge - bez wątpienia najsłynniejszy most Wielkiej 
Brytanii. 

 4 Powrót na kolację i nocleg.

Dzień 
 4 Śniadanie, pobranie lunch pakietów. 
 4 Przyjazd do WINDSORU, monumentalnego zamku 
królewskiego położonego nad Tamizą. Po drugiej stronie 
rzeki można dostrzec jedną z  najbardziej elitarnych szkół 
w  Wielkiej Brytanii (Eton College), która została założona 
w  1440 r. przez Henryka VI. Zwiedzanie zamku: główna 
klatka schodowa, sala reprezentacyjna, sala Waterloo, 
wielki westybul. Na szczególną uwagę zasługuje kaplica  
św. Jerzego, która jest drugim miejscem pochówku 
członków rodziny królewskiej. 

 4 Przejazd do HAMPTON COURT i  zwiedzanie pałacu króla 
Henryka VIII oraz otaczających go ogrodów i  dziedzińca 
turniejowego. Posiadłość jest jedną z  najbardziej 
okazałych rezydencji rodziny królewskiej. Zwiedzanie: 
Great Hall, sala gwardii królewskiej, nawiedzona galeria, 
apartamenty królewskie oraz kuchnia i  piwnica win. 
Wizyta w Królewskim Ogrodzie Botanicznym Kew Gardens 
- jednym z  największych ogrodów botanicznych Europy, 

Dzień 
 4 Wyjazd z Polski (godzina i miejsce do ustalenia). 
 4 Przejazd przez Niemcy, Francję.

Dzień 
 4 Przeprawa kanałem La Manche do Wielkiej Brytanii. 
 4 Przejazd do centrum LONDYNU. Zwiedzanie (pieszo, metro): Parlament 
Square, gdzie znajdują się gmach parlamentu i  wieża zegarowa ze 
słynnym dzwonem Big Ben. 

 4 Zwiedzanie opactwa westminsterskiego - miejsca koronacji 
i  pogrzebów królów Anglii, obok katedry św. Pawła i  Canterbury, 
najważniejszej świątyni anglikańskiej. Opactwo słynie z kaplicy RAF-u, 
oryginalnego tronu koronacyjnego monarchów brytyjskich. Tron ten po 
raz pierwszy służył Edwardowi I w 1308r. Na uwagę zasługuje również 
Zakątek Poetów, który skrywa groby Chaucera, Drydena i Tennysona.

 4 Spacer aleją Whitehall do Trafalgar Square ze słynną kolumną 
Nelsona upamiętniającą admirała, który stoczył zwycięską bitwę pod 
Trafalgarem. W  bezpośredniej bliskości placu znajduje się National 
Gallery, w której zgromadzono jedne z największych na świecie zbiorów 
dzieł sztuki.  

 4 Czas wolny w Soho.
 4 Zakwaterowanie u rodzin, kolacja, nocleg.

Londyn i okolice
Lekcja języka angielskiego „w rodzinie i w plenerze”

www.almatur.opole.pl
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ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 3 noclegi u rodzin 
angielskich (po 2-4 osoby u rodziny).
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiady w formie 
lunch pakietu (suchy prowiant) i 3 kolacje.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego.
Przeprawa do Wielkiej Brytanii (tunel)
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego.

od 1 100 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy z 
dowolnego miejsca w Polsce.  
Cena nie zawiera biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów (ok. 200 GBP). 

 + 48 77 423 28 36, +48 77 423 28 57

epoterala@almatur.pl
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Dzień
 4 Śniadanie, przejazd do MIRABILANDII. 
 4 Zabawa w krainie podzielonej na kilka stref, gdzie każdy bez 
względu na wiek znajdzie coś dla siebie. Na najmłodszych 
czeka Bimbopoli – najbardziej oblegana kraina, gdzie można 
znaleźć karuzele, dmuchane zjeżdżalnie, kulki i kolejki. Dla 
starszych przygotowano samochodowe tory wyścigowe, 
karuzele o  ciekawych kształtach, poruszających się na 
różnych wysokościach. Przewidziano również atrakcje 
dla odważnych: wieża swobodnego spadania, czy 
osiąganie zawrotnych prędkości podczas przejazdu na 
rollercoasterze. W upalne dni polecamy atrakcje związane 
z  wodą: zjazdy z  różnych wysokości po torach wodnych, 
spływy na tratwach o  fantazyjnych kształtach oraz 
emocjonująca bitwa wodna, przy pomocy działek wodnych. 
W  przerwach między atrakcjami odwiedzający mogą 
skorzystać ze sklepów i  restauracji. Na szukających nieco 
mniej emocjonujących wrażeń czeka kino. 

 4 W godzinach wieczornych wyjazd do kraju.

Dzień
 4 Przyjazd do Polski, zakończenie wycieczki.

Dzień
 4 Śniadanie, przejazd do RZYMU. 
 4 Zwiedzanie: bazylika Św. Pawła za Murami, następnie 
najsłynniejszy amfiteatr świata – Koloseum, Łuk 
Konstantyna, dalej Forum Romanum, Kapitol - miejsce od 
czasów antycznych uważane za serce duchowe, polityczne 
i  kulturalne Rzymu; pomnik Ołtarz Ojczyzny i  Grób 
Nieznanego Żołnierza, Plac Wenecki; kolumna i  forum 
Trajana, najsłynniejsza fontanna świata - Fontanna Di Trevi, 
dalej  plac i  schody Hiszpańskie, elegancka Via Condotti, 
Panteon - perełka architektoniczna wybudowana w II wieku 
n.e., jedyna antyczna pozostałość stojąca po dziś dzień 
w  całości, kościół Santa Maria Sopra Minerwa z  rzeźbą 
Michała Anioła i  grobem Św. Katarzyny ze Sieny, pomnik 
– słoń Berniniego, artystyczny Piazza Navona z  fontanną 
„Czterech Rzek” Berniniego, gdzie możemy odpocząć wśród 
malarzy i artystów, Zamek Św. Anioła. 

 4 Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 
 4 Śniadanie, przejazd do RZYMU na zwiedzanie Katakumb św. 
Kaliksta. Podziemny spacer z  przewodnikiem przeniesie 
nas w czasy pierwszych chrześcijan. 

 4 Następnie przejazd do WATYKANU. Zwiedzanie Bazyliki 
Św. Piotra - miejsca, w którym od 2 tys. lat chrześcijaństwa 
spoczywają doczesne szczątki namiestnika Chrystusa 
na Ziemi, pierwszego papieża - Św. Piotra. W  bazylice 
będziemy również podziwiać baldachim z  brązu wykonany 
przez G.L. Berniniego i  słynną Pietę Michała Anioła 
- „najpiękniejszą rzeźbę przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości”. Odwiedzimy też grób św. Jana Pawła II. 

 4 Podczas pobytu w  Watykanie czas na zakup pamiątek lub 
wejście na punkt widokowy na kopule bazyliki.  

 4 Po zakończeniu zwiedzania „Stolicy Piotrowej” powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 
 4 Śniadanie, przejazd do ASYŻU. 
 4 Zwiedzanie umbryjskiego miasta św. Franciszka: brama 
miejska, bazylika św. Franciszka z  grobem Świętego oraz 
freskami Giotto i  Cimabue, Piazza della Comune z  dawną 
świątynią Minerwy, dom urodzenia św. Franciszka, bazylika 
św. Klary. 

 4 Czas dla grupy na poznanie uroków średniowiecznego 
miasta i zakup pamiątek. 

 4 Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 
 4 Wyjazd z Polski (godzina i miejsce do ustalenia). Przejazd do Włoch.

Dzień 
 4 Przyjazd do FLORENCJI. 
 4 Zwiedzanie miasta Medyceuszy, stolicy Toskanii: kościół franciszkański 
Santa Croce z cenotafem Dantego, grobami Michała Anioła, Galileusza, 
Machiavellego, Rossiniego; spacer przez dzielnicę Dantego do 
religijnego serca miasta z gotycką katedrą Santa Maria del Fiore, którą 
wieńczy słynna kopuła Bruneleschiego. Będziemy również podziwiali 
stojące tuż przy katedrze: Wieżę Giotta i  Baptysterium do którego 
prowadzą słynne „Rajskie wrota” Ghibertiego. 

 4 Następnie Piazza Signoria, przy którym stoi słynny Palazzo Vecchio 
będący przez wiele lat siedzibą rodu Medyceuszy. 

 4 Nasz spacer po Florencji zakończymy na „kipiącym złotem” Ponte 
Vecchio zwanym Mostem Złotników. 

 4 Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Włochy
Mirabilandia – zabawa na maxa

www.almatur.opole.pl
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od 950 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy z 
dowolnego miejsca w Polsce.  
Cena nie zawiera biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów (ok. 100 EUR). 

ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach.
Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska  
TU S.A.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego.

 + 48 77 423 28 36, +48 77 423 28 57

epoterala@almatur.pl

www.almatur.opole.pl 

             AlmaturOpole

Więcej informacji: 

Almatur Opole

 + 48 77 423 28 36, +48 77 423 28 57

epoterala@almatur.pl

www.almatur.opole.pl 
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Dzień 
 4 Wyjazd z Polski (godzina i miejsce do ustalenia). Przejazd do Hiszpanii.

Dzień 
 4 Przyjazd na Wybrzeże Costa Brava. Zakwaterowanie w hotelu, obiad, 
spacer po okolicy, odpoczynek na plaży, kolacja, nocleg.

Dzień 
 4 Śniadanie. Przejazd do BARCELONY: Sagrada Familia, Casa Mila i Park 
Guell, Stare Miasto, Katedra Św. Eulalii, Casa de l`Ardiaca, Ratusz 
Miejski Casa de la Ciutat, Pałac Królewski, Gotycka Kaplica Św. Agaty. 

 4 Powrót do hotelu, obiad, zajęcia popołudniowe, kolacja, nocleg.

Dzień 
 4 Śniadanie. Wizyta w szkole hiszpańskiej – Przygoda z Językiem 
Hiszpańskim. Powrót do hotelu na obiad. Wycieczka z przewodnikiem 
w języku hiszpańskim: Ruta Indiana po Lloret de Mar, kolacja, nocleg.

Dzień 
 4 Śniadanie. Przejazd do Tossa de Mar, spacer z przewodnikiem w języku 
polskim wśród wąskich zaułków, gdzie poczujemy Smaki Hiszpanii: 
Tapas, odpoczynek na plaży. 

 4 Powrót do hotelu, kolacja, wyjście na pokaz Flamenco, nocleg.

Dzień 
 4 Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd do kraju.

Dzień 
 4 Przyjazd do Polski, zakończenie wycieczki.

Hiszpania
Przygoda z językiem hiszpańskim 

www.almatur.opole.pl

ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie:4 noclegi w hotelu.
Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiady,  
4 kolacje.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego.
Usługa przewodnika w języku polskim 
i hiszpańskim podczas realizacji programu. 
Wizyta w szkole hiszpańskiej. 
Pokaz Flamenco.
Hiszpańska przekąska w Tossa de Mar: 
Tapas.

od 1 350 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy z 
dowolnego miejsca w Polsce.  
Cena nie zawiera biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów (ok. 30 EUR). 
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ILOŚĆ OSÓB:

Grupa 44 uczniów + 3 opiekunów   
i 1 kierownik gratis.
Mniejsze grupy – kalkulacja na zapytanie. 

W CENIE:

Zakwaterowanie: 2 noclegi. 
Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska  
TU S.A.
Opieka pilota, realizacja programu 
turystycznego. 

od 650 PLN*

Cena nie zawiera kosztu transportu, 
który jest kalkulowany dla grupy 
z dowolnego miejsca w Polsce.   
Cena nie zawiera biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów (ok. 100 EUR).  

Legoland – Hansa Park
W krainę radości i przygody

POLECAMY RÓWNIEŻ WYCIECZKI NA WSCHÓD: 

Dzień 
 4 Wyjazd z Polski (godzina i miejsce do ustalenia). 
 4 Przejazd w kierunku Niemiec.

Dzień 
 4 Przyjazd do Lubeki. Spacer po Starym Mieście, wpisanym na Listę 
UNESCO: kościół Mariacki, dom Buddenbroków. Przejazd nad morze - 
odpoczynek na plaży lub wstęp na kompleks basenów. 

 4 Przejazd na zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień
 4 Po śniadaniu przejazd do największego  parku Legoland  na świecie, 
w  którym wszystko jest z  klocków Lego. Znajdują się tam miniatury 
autentycznych budowli m. in.: Stadion drużyny FC København, Pałac 
Królewski, Statua Wolności. Wszystko bajecznie kolorowe i  w  wersji 
mini - można poczuć się jak Guliwer w krainie Liliputów. 

 4 Powrót na obiadokolację i nocleg.

Dzień 
 4 Po śniadaniu przejazd do Hansa Parku, tematycznego parku rozrywki 
położonego nad samym morzem. Historia łączy się tu z nowoczesnymi 
formami zabawy na najwyższym poziomie. Są wesołe makijaże na 
dziecięcych buziach, kolorowe stwory przechadzające się alejkami. 

 4 Wyjazd do kraju.

Dzień
 4 Przyjazd do Polski,  
zakończenie wycieczki.
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www.almatur.opole.pl

NADBAŁTYCKA PRZYGODA 

Wilno, Ryga, Tallin oraz opcjonalnie 
Helsinki i Sztokholm 

BARWNY ŚWIAT MATRIOSZEK

 Kaliningrad i Moskwa 

POZNAJ LITWĘ 

Kowno, Wilno, Troki, 
Druskienniki

CARSKIE KLIMATY 

Petersburg

TYLKO WE LWOWIE 

Lwów i Złota Podkowa 

KOZACKA WYCIECZKA NA UKRAINĘ

 Lwów, Odessa, Kijów

 + 48 77 423 28 36, +48 77 423 28 57

epoterala@almatur.pl

www.almatur.opole.pl 
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Organizatorem imprez zawartych w niniejszym 
katalogu jest:

ALMATUR – OPOLE
45-058 Opole, ul. Ozimska 26/2

Typ gwarancji: 
Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna.

Gwarant: 
SIGNAL IDUNA POLSKA 

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Beneficjentem gwarancji jest Marszałek 

Województwa Opolskiego. 

Ceny wyjazdów krajowych zawierają wszystkie opłaty 
za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, za pobyty 
w parkach rozrywki, na basenach oraz za usługi 
przewodników miejskich i terenowych. 

Ceny wyjazdów zagranicznych nie zawierają opłat za 
bilety wstępu. Orientacyjne kwoty podane są przy 
poszczególnych ofertach. 

Ceny wszystkich wyjazdów nie zawierają TRANSPORTU. 
Ostateczna cena będzie zróżnicowana w zależności od 
miejsca wyjazdu, ilości osób oraz wybranej oferty. Koszt 
transportu zostanie skalkulowany dla grupy z dowolnego 
miejsca w Polsce. Dajemy możliwość wyjazdu uczniów 
z małych szkół i z miejscowości oddalonych od dużych 
aglomeracji.

Możliwość płatności za wyjazdy krajowe 
za pomocą BONU TURYSTYCZNEGO. Biuro 
udziela pomocy w formalnościach pomię-
dzy Rodzicami i ZUS, który rozlicza bony. 
Niewykorzystane bony tracą ważność we 
wrześniu 2022 roku.

Zaprezentowane oferty wycieczek szkolnych 
krajowych i zagranicznych oraz zielonych 
szkół to wynik naszej pracy i wieloletniego 
doświadczenia w organizacji wyjazdów dla 
dzieci i młodzieży. Sprawdzona i profesjonal-
na kadra pilotów i przewodników gwarantuje 
satysfakcję i moc wrażeń podczas wspólnej 
wyprawy. Doświadczeni kierowcy, luksusowe 
autokary zapewnią bezpieczną i komfortową 
podróż.

Wyjazdy szkolne zamieszczone w katalogu są 
propozycjami programów, które na życzenie 
szkoły możemy modyfikować i w zależności 
od potrzeb przygotowywać zupełnie nowe, 
dostosowując je do wieku uczestników, 
możliwości finansowych i uwzględniając 
nową podstawę programową.

Ceny wyjazdów krajowych

Ceny wyjazdów zagranicznych

Ceny wszystkich wyjazdów

www.almatur.opole.pl

Płatność za wyjazdy w dogodnych ratach.

epoterala@almatur.pl

Kontakt:

AlmaturOpole

+48 77 423 28 36, +48 77 423 28 57


