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Sanok - Zagórski Karmel - Via Dolorosa - Bunkier Linii Mołotowa - Lesko - Zamek Kmitów - Solina  
Polańczyk - Bieszczadzki Park Narodowy

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 2 noclegi w domkach 6-8 osobowych, z
łazienkami. Wyżywienie: całodzienne ( 3 posiłki ). Opieka
pilota, ognisko z pieczeniem kiełbasek, możliwość
korzystania z boisk sportowych, dyskoteka, Ubezpieczenie:
Signal Iduna Polska TU S.A; NNW 15 000 zł. Obowiązkowa
składka na TFP i TFG.

Cena nie obejmuje:
kosztów dojazdu do ośrodka i miejsc zwiedzania - kalkulacja
w zależności od miejsca wyjazdu, oraz programu
fakultatywnego. 

Program Fakultatywny:
Kolejka Wąskotorowa . Cena ok.30 PLN
Park Linowy KAMIKADZE. Cena ok. 40 PLN 
Wycieczka Rowerowa .Cena ok.30 PLN/ w przypadku
wypożyczenia sprzętu.
Komnata Tajemnic – Cena ok.30 PLN 
Mini-Zoo Liszna – Cena ok.10 PLN

Uwagi:
Wszyscy uczestnicy powinni posiadać ubranie dostosowane
do zmiennych warunków pogodowych, wygodne obuwie do
wędrówek pieszych (najlepiej z grubą podeszwą), dodatkowe
obuwie zmienne, kurtkę lub płaszcz przeciwdeszczowy,
nakrycia głowy, środek od komarów. 

BIESZCZADY 
CISNA

Dzień 1

Wyjazd w godzinach porannych.
Piesza  wycieczka w miejscowości Cisna - Galeria czarny kot,
pomnik Poległym w Walkach o Utrwalenie Władzy
Ludowej w Cisnej,  zielona Klasa - obiekt edukacyjny, plac
zabaw, wejście na Wieżę Widokową. 
Park Linowy KAMIKADZE znajdujący się na terenie
obiektu( dodatkowo płatne).

Więcej Informacji:
Almatur Lublin

81 533 54 55
+48 881 255 229 lublin@almaturonline.pl Facebook

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 2 noclegi w ośrodku. Wyżywienie:
całodzienne ( 3 posiłki ). Opieka pilota. Ubezpieczenie: Signal
Iduna Polska TU S.A; NNW 15 000 zł. Obowiązkowa składka
na TFP i TFG.

Cena nie obejmuje:
kosztów dojazdu do ośrodka i miejsc zwiedzania - kalkulacja
w zależności od miejsca wyjazdu, oraz programu
fakultatywnego. 

Program Fakultatywny:
Spływ Pontonowy – ok. 42 PLN/os., 
Paintball( pakiet 200 kulek + pełne umundurowanie +
maska) – ok. 50 PLN/os., 
Rejs statkiem po Solinie – ok. 25 PLN/os., 
Zwiedzanie Wnętrza Zapory – ok. 18 PLN/os., 
Wieża Zegarowa w Przemyślu – ok. 15 PLN/os., 
Zamek Królewski w Przemyślu – ok. 8 PLN/os.

Uwagi:
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Cena przy
min. 40 uczestnikach płacących, 3 opiekunów gratis. W
przypadku zmiany liczby uczestników, cena może  ulec
zmianie.

3 Dni

Dzień 1 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd w
kierunku Sanoka. 
Zwiedzanie z pilotem w Sanoku: Zagórski Karmel –
ruiny klasztoru. Do klasztoru prowadzi wyjątkowa
droga krzyżowa. Zagórska Via Dolorosa to 14 rzeźb 
 różnych artystów z Bieszczadów. Bunkier Linii
Mołotowa – radzieckie schrony z okresu II Wojny
Światowej.
W dalszej części Przejazd przez Lesko – Dawny
Galicyjski Sztetl, przejazd obok ruin Zamku Kmitów
( możliwy krótki spacer po rezerwacie na szczyt
góry, skąd rozpościera się niezapomniany widok na
Dolinę Sanu), pięknej Synagogi, starego Ratusza i
dawnego Parku Dworskiego).

Dzień 2

Przejazd na wzgórze Kiczerka w Polańczyku na
punkt widokowy, z którego zobaczymy meandry
Soliny – jeden z najbardziej rozpoznawalnych
widoków Bieszczad.
Przejazd na Solinę – spacer po najwyższej w Polsce
zaporze wodnej i czas na zakup pamiątek na tzw. 
 bieszczadzkich Krupówkach (możliowść wejścia do
wnętrza zapory, wstęp dodatkowo płatny ok. 18
zł/os.)  Możliwy rejs   statkiem po Zalewie Solińskim
(opcjonalnie, cena ok. 17 zł/os.)
Przejazd trasą dużej pętli Bieszczadzkiej do
Bieszczadzkiego Parku Narodowego – 3
największego parku narodowego w Polsce. 

Dzień 3

Wykwaterowanie z ośrodka. 
Przejazd od Sanoka. Spotkanie z instruktorami
spływu pontonowego – dobór sprzętu
asekuracyjnego i krótkie szkolenie przed spływem
pontonowym. Czas trwania spływu to około 2
godziny – trasa na 8 km. Spływ jest  bezpieczny, nie
trzeba umieć pływać. Spływ połączony z ogniskiem,
gdzie można spróbować lokalnych smakołyków.
Kiełbaska brzozowska, podkarpackie podpłomyki –
proziaki z masłem czosnkowym – podkarpacki
przysmak.

Dzień 2

Możliwość zorganizowania wycieczki znaną 
 Bieszczadzką kolejką Leśną, która oferuje
wycieczki parowozem na trasie Majdan –
Balnica (miejscowość znajdująca się przy samej
granicy ze Słowacją).(dodatkowo płatne).
Przejazd autokarem do rezerwatu Sine Wiry, 
 Górska Wyżna(855m.n.p.m), Rożki(943m.n.p.m).
Przejazd Wielką Pętlą Bieszczadzką.

Dzień 3

Bieg na Orientację, Podchody, Fluor Game.
Olimpiada Sportowa.

SOLINA
3 Dni

Cena od 399 zł 

Cena od 498 zł 

Cena przy min. 40 uczestnikach płacących, 
3 opiekunów gratis

Cena przy min. 40 uczestnikach 
płacących, 3 opiekunów gratis.

https://pl-pl.facebook.com/almaturlublin/


ŚWIADCZENIE:
Wyżywienie: 1 obiad. Bilety wstępu: do Łazienek
Królewskich,  wjazd na 30. piętro Pałacu Kultury.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A; NNW 15 000
zł. Opiekę pilota. Realizacja programu. Obowiązkowa
składka na TFP  i TFG.
 
Cena nie obejmuje: 
transportu, który jest kalkulowany w zależności od miejsca
wyjazdu,  biletów wstępu na Stadion Narodowy (ok. 18 zł –
21 zł w zależności od trasy zwiedzania  z przewodnikiem +
ok. 10 zł taras widokowy). 

Uwagi:
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. W
przypadku zmiany liczby uczestników, cena może ulec
zmianie. 

WARSZAWA
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Warszawy.
 
Spotkanie z przewodnikiem miejskim, zwiedzanie  stolicy.
Przejazd Traktem Królewskim w trakcie, którego
zobaczymy:  Sejm i Senat, Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów, Ministerstwa i urzędy państwowe, Aleje
Ujazdowskie, Nowy Świat i ambasady.  Udami się na Stare
Miasto z  Zamkiem  Królewskim (z zewnątrz), ul.
Świętojańską, Rynek Starego Miasta, Mury Miejskie,
Pomnik Małego Powstańca.
 
Następnie Krakowskie Przedmieście z Pomnikiem  Adama
Mickiewicza, Pałac Prezydencki, Hotel Bristol, Grób
Nieznanego Żołnierza, Ogród Saski.
 
Zobaczymy Łazienki  Królewskie - Pałac na Wyspie, Pałac
Myślewicki, Amfiteatr, Starą Pomarańczarnie. 
 
Przerwa na obiad.
 
Po obiedzie  wjazd na 30. piętro Pałacu Kultury. Możliwość
wizyty na Stadionie Narodowym (cena ok. 18 zł  - 21 zł/os. +
opcjonalnie ok. 10 zł wieża widokowa)

Wyjazd w drogę powrotną.

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Warszawy.

Wizyta w Centrum Nauki Kopernik oraz w Planetarium,
gdzie czekają na Was  filmy, pokazy oraz koncerty (program
do wyboru). Zobaczymy  wystawy stałe z szeregiem
eksponatów demonstrujących  rozmaite zjawiska z zakresu
wielu dziedzin nauki –biologii, astronomii, fizyki,
matematyki. Ideą centrum jest współdziałanie na różnych
obszarach nauki, tak aby mogły  powstawać nowatorskie 
 pomysły. W  Strefie Eksperymentowania znajduje się 
 ponad 200 stanowisk, podzielonych tematycznie,  a 
 dotyczących poznania człowieka i przyrody, gdzie między
innymi możemy zaobserwować takie zjawiska jak
fotosynteza, chmura magnetyczna czy różnego rodzaju
iluzje.

Przerwa na Obiad.

Po obiedzie do wyboru proponujemy: spektakl dla dzieci w
teatrze ( np. Buffo, Roma, innym)Wizyta w Zoo, Stadion
Narodowy
 
Wyjazd w drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA
wyżywienie: 1 Obiad. Bilet wstępu do Centrum Nauki
Kopernik z Planetarium, bilet wstępu do Zoo lub bilet na
Stadion Narodowy. Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU
S.A; NNW 15 000 zł. Opiekę pilota. Realizacja programu.
Obowiązkowa składka: TFP 2 zł/os., TFG 2 zł/os.

Cena nie obejmuje: 
transportu, który jest kalkulowany w zależności od miejsca
wyjazdu. Biletów wstępu na wybrany spektakl w teatrze.

Uwagi:
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. W
przypadku zmiany liczby uczestników, cena może ulec
zmianie. 

Trakt królewski - Sejm  & Senat - Kancelaria Rady Prezesa - Aleje Ujazdowskie - Stare Miasto - Rynek - Zamek Królewski - Pomnik Małego 
Powstańca - Pałac Prezydencki - Ogród Saski - Łazienki Królewski - Stadion Narodowy 

Centrum Nauki Kopernik & Planetarium - Zoo - Stadion Narodowy

Więcej Informacji:
Almatur Lublin

81 533 54 55
+48 881 255 229 lublin@almaturonline.pl Facebook

1 Dzień

1 Dzień

Cena od 125 zł 
przy min. 40 uczestnikach płacących, 

3 opiekunów gratis

Cena od 155 zł 
przy min. 40 uczestnikach płacących, 

3 opiekunów gratis

https://pl-pl.facebook.com/almaturlublin/


81 533 54 55
+48 881 255 229

ŚWIADCZENIA:
Program:  warsztaty zajęciowe (1 do wyboru),
gra terenowa ( 1 do wyboru)
Wyżywienie – 1 obiad, Ubezpieczenie NNW: -
TU Signal Iduna Polska, Opieka pilota, 4
opiekunów - gratis.
 
Cena nie obejmuje: 
kosztów transportu, kalkulacja w zależności
od miejsca wyjazdu. Ogniska, pokazu obróbki
bursztynu.

Uwagi:
Istnieje możliwość zorganizowania na
miejscu ogniska z kiełbaskami - dodatkowo
płatne, ok. 10 zł/osoba, lub opłata  za drewno
na ognisko - ok. 50 zł/grupa, prowiant na
ognisko  we własnym zakresie.

KRAINA RUMIANKU

MAGICZNE OGRODY

Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Krainy
Rumianku.

Warsztaty zajęciowe do wyboru: od ziarna do chleba, od
włókna do tkaniny, od gliny do cegły, kolorowe szkiełka,
ceramika, dawne zajęcia domowe, złociste kwiaty,
mydełka glicerynowe, piernikowe obrazki, słodkie
kukiełki, akcja szalone tkaczki, oraz pokaz obróbki
bursztynu średniowiecznymi narzędziami- z
wisiorkiem dla każdego uczestnika – dopłata 10
zł/osoba.
 
Przerwa na obiad. 

Po obiedzie gra terenowa do wyboru; awantura w
krainie rumianku, wyprawa po bursztyn, wyprawa po
skarb, podróż do krainy baśni.
 
Ognisko - opcjonalnie.
 
Wyjazd w drogę powrotną.

Kraina Rumianku to wioska tematyczna, gdzie  można 
 doświadczyć jak żyli, pracowali i odpoczywali nasi
przodkowie. Uczestnicy warsztatów twórczo spędzają 
 czas, integrują  się   oraz poznają  dziedzictwo
kulturowe  i przyrodnicze Polesia Lubelskiego

Więcej Informacji:
Almatur Lublin lublin@almaturonline.pl Facebook

1 Dzień

 
Cena od  100 zł 

minimum  40 uczniów płacących

1 Dzień

 
Cena od  120 zł 

minimum  30 uczniów płacących

ŚWIADCZENIA
Bilety wstępu do wszystkich atrakcji na terenie
Magicznych Ogrodów. Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska
TU S.A; NNW 15 000 zł. Opiekę pilota. Realizacja programu.
Obowiązkowa składka: TFP 2 zł/os., TFG 2 zł/os.

Cena nie obejmuje: 
transportu, który jest kalkulowany w zależności od miejsca
wyjazdu. 

Uwagi:
W przypadku zmiany liczby uczestników, cena może ulec
zmianie.  W Magicznych Ogrodach jest możliwość
zamówienia obiadu( dodatkowo płatne).

Mosty w Koronach Drzew - Mroczysko - Skrzat Kronikarz - Krasnoludzki Gród - Zielone Robanki - Brzozowy Zagajnik
Marchewkowe Pole - Kwiatowa Brama - Kuchnia Bulwiaków - Sensoryczne Place Zabaw

Baśniowa kraina, położona jest pośród przepięknej
roślinności, pełna  magicznych postaci i zagadek.
Magiczne Ogrody w Janowcu są ogrodami
sensorycznymi, a więc takimi, które działają na
wszystkie zmysły. Park ma powierzchnię 18 hektarów,
specjalnie zaprojektowaną i dobraną zieleń, liczne
strumyki i wodospady. Magiczne Ogrody czynne są od
początku maja do końca września.

https://pl-pl.facebook.com/almaturlublin/


ELBLĄG
Kraina Kanału Elbląskiego

Kanał Elbląski to kraina żeglarzy i kajakarzy, oraz jedyne
miejsce na świecie, w którym łodzie potrafią „pływać” po
lądzie – umożliwiają to pochylnie – specjalne
konstrukcje wodno-mechanicznie – największa atrakcja
Elbląga. Program obejmuje: rejs Szlakiem Trzech
Pochylni po Kanale Elbląskim, wycieczka do Gdańska
lub Malborka, zwiedzanie słynnego Zamku
Krzyżackiego z przewodnikiem(dodatkowo płatne).
Uczestnicy wezmą udział w Olimpiadzie sportowej,
organizowane będą dyskoteki, podchody oraz gra
terenowa TRInO na Starym Mieście lub Bażantarni( do
wyboru). Grupy mogą realizować swój własny program
oraz program fakultatywny. 

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 3 - 5 noclegów w Domu Studenckim,
w pokojach 2, 3 - osobowych z łazienkami w segmencie. 
Wyżywienie: całodzienne ( 3 posiłki ).
Opieka pilota realizującego program, Rejs Szlakiem
Trzech Pochylni po Kanale Elbląskim, ognisko z
pieczeniem kiełbasek, możliwość korzystania z boisk
sportowych, dyskoteka, wychowawca na 15 uczestników
– gratis.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A; NNW 15
000 zł. Obowiązkowa składka na TFP i TFG.
 
Cena nie obejmuje; kosztów dojazdu do ośrodka i
miejsc zwiedzania, programu fakultatywnego. 

Informacje dodatkowe:
Wszyscy uczestnicy powinni posiadać ubranie
dostosowane do zmiennych warunków pogodowych.
Kolejność realizacji punktów programu może ulec
zmianie. Wymagany ekwipunek: latarka, ciepłe ubranie,
okrycie przeciwdeszczowe, dodatkowe obuwie zmienne,
okulary przeciwsłoneczne i strój kąpielowy, ręczniki
kąpielowe, legitymacja szkolna, preparat do ochrony
przed komarami. 

Uwagi:
Cena przy min. 40 uczestnikach płacących. W
przypadku zmiany liczby uczestników, cena może ulec
zmianie. Kolejność realizacji programu może ulec
zmianie

PROGRAM FAKULTATYWNY

Basen /1h – ok. 10 PLN
Spływy Kajakowe – ok. 40 PLN 
Park Rozrywki Nowa Holandia – ok. 45 PLN
Activity Park – ok. 20 PLN
Dino Park Malbork – ok. 69 PLN
Muzeum Archeologiczno-historyczne w Elblągu – ok. 10
PLN
Kręgielnia – ok. 40 PLN
Laserowy Paintball – ok. 25 PLN 
Paintball – ok. 40 PLN
ASG – ok. 40 PLN

Więcej Informacji:
Almatur Lublin

81 533 54 55
+48 881 255 229 lublin@almaturonline.pl Facebook

3-5 Dni

Cena od  499 zł 
minimum  40 uczniów płacących

https://pl-pl.facebook.com/almaturlublin/


BISKUPIN 

ŚWIADCZENIA
Bilety wstępu do wszystkich atrakcji na terenie Biskupina.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A; NNW 15 000
zł. Opiekę pilota. Realizacja programu. Obowiązkowa
składka: TFP 2 zł/os., TFG 2 zł/os.

Cena nie obejmuje: 
transportu, który jest kalkulowany w zależności od miejsca
wyjazdu. 

Uwagi:
W przypadku zmiany liczby uczestników, cena może ulec
zmianie.  Program układany wedle potrzeb na życzenie
klienta.

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 

2 Dni

ŚWIADCZENIA:
zakwaterowanie: 1 nocleg (hotel, pensjonat).
Wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A; NNW 15
000 zł. Opieka pilota. Usługę  przewodnika w Jaskini Raj,
Muzeum Orła Białego, Krzemionkach Opatowskich.
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów -Jaskinia Raj,
Muzeum Orła Białego, Krzemionki Opatowskie, bilet
wstępu na teren SPN, gołoborza -wstęp na wieżę
widokową. Obowiązkowa składka na TFP i TFG.
 
Cena nie obejmuje: 
Centrum Neandertalczyka (dopłata ok. 7 PLN). Kosztów
dojazdu do ośrodka i miejsc zwiedzania.  
 
Uwagi:
W przypadku zmiany liczby uczestników oraz wzrostu
cen biletów wstępu, cena wycieczki może ulec zmianie.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.

 
 

 
Dzień 1

Wyjazd w godzinach porannych.  

Przejazd do Krzemionek Opatowskich – przejście
trasą turystyczną, która prezentuje oryginalne
wyrobiska neolityczne, hałdy górnicze oraz
zagłębienia poszybowe składające się na
wyjątkowy krajobraz przemysłowy sprzed 5 tys. lat. 

Następnie piesza wycieczka na Święty Krzyż,
wejście na wieżę widokową na gołoborza. Przejazd
do Jaskini Raj - zwiedzanie z przewodnikiem
jednej z najpiękniejszych polskich jaskiń, z
przepiękną szatą naciekową.  Dodatkowo można
zwiedzić  Centrum Neandertalczyka (dodatkowo
płatne). 

Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

 Dzień 2

Śniadanie. Wykwaterowanie, zwiedzanie Dąb
Bartek - najstarszy i największy dąb w Polsce.
Przejazd do Skarżysko-Kamiennej, gdzie
zwiedzimy Muzeum Orła Białego z największą
kolekcją militariów. 

Wyjazd w drogę powrotną do Lublina.

Cena od 245 zł
minimum  40 uczniów płacących, 

3 opiekunów gratis

Krzemionki Opatowskie - Święty Krzyż - Gołoborza - Jaskinia Raj - Dąb Bartek - Muzeum Orła Białego

Cena 
na zapytanie

1 Dzień

Biskupin oferuje:
Zabawy rekreacyjne na placu zabaw, strzelanie z łuku,
spacer po Muzeum Archeologicznym, Zwiedzanie
interaktywnego Muzeum Rybactwa, zajęcia lepienia
garnków glinianych, Grill. 

Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem. Jest możliwość
zorganizowania dyskoteki, lub rejs po jeziorze
gopło(dodatkowo płatne.

Więcej Informacji:
Almatur Lublin

81 533 54 55
+48 881 255 229 lublin@almaturonline.pl Facebook

Szlak Piastowski - Piramidy Liniowe - Przejazdy do Gniezna & Ostrowa - Wzgórze Lecha - Mysia Wieża

https://pl-pl.facebook.com/almaturlublin/

