
1. Wycieczki 4 dniowe 

 

W Y C I E C Z K A  

KASZUBY (4 dni) 

 

TERMIN: 07-10 kwiecień 2022 rok 
 

CENA: 790,00 zł. 

 

PROGRAM: 
 

Kaszuby - słyną głównie z zielonych lasów, brunatnych gleb oraz pięknych, błękitnych jezior i rzek. Znakiem 

rozpoznawczym Kaszub są również ich mieszkańcy, którzy tworzą wspaniały klimat i dbają o odrębność 

regionu. 

 

1 DZIEŃ 
Wyjazd z Oleśnicy na Kaszuby. Przyjazd do Wdzydz Kiszewskich i zwiedzanie Muzeum Kaszubski Park 

Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich, w którym zgromadzono ponad 40 obiektów architektury 

ludowej z obszaru całych Kaszub. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

2 DZIEŃ 
 Śniadanie. Wyjazd z przewodnikiem na całodzienną wycieczkę - drogą kaszubską w 

sercu Szwajcarii Kaszubskiej: Sianowo - Kaszubska Częstochowa - Sanktuarium MB 

Sianowskiej Królowej Kaszub. Chmielno - Muzeum Ceramiki  Neclów, Kartuzy -

Kolegiata p.w. Wniebowzięcia N.M.P z dachem w kształcie wieka trumny, najcenniejsza 

wizytówka przeszłości tego regionu, jest pozostałością klasztornego zakonu Kartuzów. 

Obiadokolacja. Nocleg. 

 

3 DZIEŃ 
Śniadanie. Zwiedzanie: Kościerzyn - spacer po mieście, Bazylika, Muzeum Kolejnictwa, Węsiory - kamienne 

kręgi Gotów z I-III w.n.e. Bytów - zamek pokrzyżacki oraz krótki spacer po mieście. W godzinach 

popołudniowych pożegnanie z malowniczą Szwajcarią Kaszubską. Impreza integracyjna. Nocleg. 

 

4 DZIEŃ 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie Chojnic - neogotycki Ratusz, Bazylika Ścięcia św. Jana 

Chrzciciela  – najstarszy rzymskokatolicki kościół w mieście – fara z XIV w.  Średniowieczne, XIV-

wieczne mury miejskie okalające Stare Miasto od zachodu oraz częściowo południa i wschodu oraz 

liczne baszty (Wronia, Szewska, Kurza Stopa. Obiad w drodze powrotnej.  

 

Świadczenia w cenie: 

• Transport: autokar o podwyższonym standardzie z klimatyzacją, video, wc 

• Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu - pokoje 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym 

• Wyżywienie: 3 śniadania, 2  obiadokolacje, 1 impreza integracyjna, obiad w drodze powrotnej 

• Opieka pilota na całej trasie, przewodnicy lokalni 

• Ubezpieczenie KL, NNW na przejazd i pobyt 

• Bilety wstępów: Wdzydzki Park Etnograficzny, Muzeum Garncarstwa, Kartuzy Kolegiata, Muzeum 

Kolejnictwa 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_(budynek)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_farny


W Y C I E C Z K A 

KRYNICA GÓRSKA - MUSZYNKA – TYLICZ – SŁOTWINY – NOWY SĄCZ (4 dni) 

 

TERMIN: 13-16 październik 2022 rok 

 

CENA: 770.00 zł. 

 

PROGRAM: 

1 DZIEŃ  
Wyjazd o godz. 05:00. Podczas przejazdu krótkie postoje. Przyjazd do Krynicy Górskiej 

– spacer deptakiem, przy którym poustawiały się zabytkowe, drewniane wille, pijalnie 

wód, w tym Pijalnia „Mieczysław” w Starym Domu Zdrojowym, kramy z pamiątkami. 

Zwiedzanie  Muzeum Nikifora, które mieści  się w zabytkowej willi „Romanówka" z 1850 

roku. Łatwo poznać ją na deptaku, bo wymalowana jest na śliczny, turkusowy kolor. W 

„Romanówce” znajdziesz największą kolekcję twórczości Nikifora w Polsce. Przyjazd do 

hotelu. Zakwaterowanie, Obiadokolacja. Nocleg. 

2 DZIEŃ 

Śniadanie. Wyjazd do Tylicza, wsi leżącej w bezpośrednim sąsiedztwie Krynicy-Zdroju. Są tu  

drewniane kościoły: cerkiew św. Kosmy i Damiana, a także kościół św. Apostołów Piotra i 

Pawła. Tylicka mofeta jest jednym z największych tego typu obiektów w Europie. Znajduje 

się w osadzie turystycznej „Domki w Lesie”. Mofeta to chłodny wyziew wulkaniczny, z 

którego wydobywa się dwutlenek węgla. Dodatkowo gaz wydobywa się tutaj w wodzie 

powodując powstawanie bąbelków. Mofeta posiada bardzo dużą ilość bulgotek i dychawek – 

około 50. Impreza integracyjna. Nocleg. 

 

3 DZIEŃ 

Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem  - szlakiem cerkwi Łemkowskich - zabytkowe obiekty sakralne 

Łemków, którzy niegdyś zamieszkiwali te rejony. Przebieg szlaku: Krynica-Zdrój - Berest - Piorunka - 

Czyrna - Mochnaczka - Tylicz - Muszynka, w Krynicy Słotwinach stoi dawna Cerkiew Opieki Najświętszej 

Marii Panny z XIX wieku, która obecnie jest kościołem parafialnym Serca Jezusowego, Słotwiny -  wieża 

widokowa,  Park Słotwiński  z  maleńką pijalnię wody mineralnej "Słotwinka" w formie drewnianej rotundy na 

słupach jest to do dziś najstarszy budynek zdrojowy w Krynicy, z 1806 roku. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

4 DZIEŃ 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Nowego Sącza: spacer po Starówce – Ratusz, Bazylika kolegiacka św. 

Małgorzaty – gotycki kościół wybudowany w XIV wieku, w XV i XVI wieku rozbuowany o wieże  przy 

fasadzie,  Synagoga, mury obronne, ruiny zamku. Obiad w drodze powrotnej.  

 

Świadczenia w cenie: 

• Transport: autokar o podwyższonym standardzie z klimatyzacją, video, wc 

• Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu - pokoje 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym 

• Wyżywienie: 3 śniadania, 2  obiadokolacje, 1 impreza integracyjna, obiad w drodze powrotnej 

• Opieka pilota na całej trasie, przewodnik górski 1 dzień 

• Ubezpieczenie KL, NNW na przejazd i pobyt.  

• bilety wstępów: Muzeum Nikofora, Kolej na Górę Parkową, Wieża widokowa, dobrowolna opłata na 

szlaku cerkwi Łemkowskich, zwiedzanie mofet. 

https://www.polskieszlaki.pl/slotwiny.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_kolegiacka_%C5%9Bw._Ma%C5%82gorzaty_w_Nowym_S%C4%85czu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_kolegiacka_%C5%9Bw._Ma%C5%82gorzaty_w_Nowym_S%C4%85czu


 

2. Wycieczki 1 dniowe 

 

W Y C I E C Z K A 
KOLOROWE JEZIORKA – BUKOWIEC – MYSŁAKOWICE – ŁOMNICA - WOJANÓW 

Dolina Pałaców i Ogrodów  

 

 

TERMIN: 07 maj 2022 rok (sobota) 
 

CENA: 128,00 zł. 

 

 PROGRAM: 

 

Wyjazd z Oleśnicy, godz. 8:00, parking ZUS. Przyjazd do Wieściszowic - wieś położona w 

powiecie kamiennogórskim w Rudawach Janowickich. Spacer szlakiem turystycznym do 

kolorowych jeziorek. Kolorowe Jeziorka - jedno z piękniejszych miejsc Rudawskiego Parku 

Krajobrazowego. Cztery jeziorka: żółte, purpurowe, błękitne i czarne leżące na zboczu 

Wielkiej Kopy. Zabarwienie wody w akwenach związane jest ze składem chemicznym ścian i 

dna wyrobiska. Przejazd przez Bukowiec zaciszna, niewielka miejscowość usytuowana na 

pograniczu Karkonoszy i Rudaw Janowickich, o ciekawych walorach krajobrazowych. 

Przejazd do wsi Mysłakowice, gdzie będzie można obejrzeć z zewnątz pochodzący z XVIII 

wieku pałac. Przejazd do Łomnicy – barokowy pałac pochodzący z XVII. Wejście do 

pałacowego muzeum z przewodnikiem multimedialnym. Przyjazd do Wojanowa – 

zabytkowy Pałac z początku XVII w. położony w rozległym parku. Obecnie znajduje się tu 

hotel, kawiarnia, restauracja Spa & Wellness oraz centrum konferencyjne.  

 

Jednodaniowy obiad z napojem.  

 

Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Oleśnicy w godzinach wieczornych – zakończenie 

wycieczki.  

 
Świadczenia w cenie: 

• Przejazd autokarem turystycznym 

• Bilety wstępów: Rezerwat Kolorowe Jeziorka, Pałac Łomnica 

• Opiekę pilota 

• Jednodaniowy obiad z napojem 

• Ubezpieczenie (NNW, KL, OC) 

• Opłaty parkingowe, drogowe 

• Opłaty TFG, TFP. 



W Y C I E C Z K A 

LUTOMIERZ (serowarstwo) – NOWA RUDA 

 

TERMIN: 04 czerwiec 2022 rok (sobota) 

CENA: 190,00 zł. 

PROGRAM:        

Poranny wyjazd do Lutomierza i udział w „Warsztatach warzenia sera na wesoło”, które 

składają się z III głównych części:  

1. Zapoznanie się z pracą w serowarni i warzenie sera (zabieramy ze sobą wytworzony ser) 

2. Śniadanie u rolnika (degustacja: sery, masło, maślanka, pieczywo lokalne, sezonowe 

owoce, pasztet sojowy, ciasto/ciastka, ziołowe herbaty i wiele więcej ). 

3. Zwiedzanie gospodarstwa, czyli wejście do obory, stajni, stodoły. także spacer  rolnika po 

gospodarstwie oraz pyszny poczęstunek – śniadanie u rolnika: sery, masło, maślanka, 

pieczywo lokalne, sezonowe owoce, pasztet sojowy, ciasto/ciastka, ziołowe herbaty i wiele 

więcej.  

 

Przejazd do Nowej Rudy – zwiedzanie Kopalni - Podziemna Trasa 

Turystyczna na obszarze byłego pola górniczego "Piast" kopalni "Nowa 

Ruda" w Nowej Rudzie pokazuje bogatą, ponad 500-letnią historię i 

tradycję górnictwa węglowego w rejonie noworudzkim, najstarszym 

górnictwie węglowym w Polsce. 

 

Nowa Ruda -  krótkie zwiedzanie; Rynek , ul. Nadrzeczna – domy 

Tkaczy, wieża widokowa. 

Obiad w drodze powrotnej. 

 

Świadczenia w cenie: 

• Transport 

• Pilot –przewodnik 

• Warsztaty serowarskie ze śniadaniem u rolnika 

• Kopalnia Nowa Ruda 

• Obiad. 

 

 



W Y C I E C Z K A 

ZAMEK TOPACZ – PAŁAC KROBIELOWICE - ZAMEK GÓRKA 

PAŁACE I ZAMKI 

 

 

TERMIN: 06 sierpień 2022 rok (sobota) 
 

CENA: 124,00 zł. 

 

 

PROGRAM: 

 

Zamek Topacz - obiekt zabytkowy wybudowany w Ślęzy na 

przełomie XIV-XV w. Obecnie pełni funkcje hotelowe. Dla 

zwiedzających dostępne jest tylko Muzeum Motoryzacji oraz park 

zamkowy. Wizyta na Zamku – wejście do Muzeum Motoryzacji, 

gdzie na muzealnej ekspozycji obejrzeć można ok. 130 pojazdów – 

samochodów przedwojennych, powojennych i motocykli produkcji polskiej. 

 

Przejazd do Krobielowice, gdzie znajduje się Pałac Krobielowice - piękny renesansowo-

barokowy obiekt, a w nim elegancki hotel w odnowionym XIX-wiecznym wnętrzu otoczonym 

zadbanym ogrodem, położonym na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy. 

Zwiedzanie z kustoszem części pałacu.  

 

 

 
 

Przejazd do Sobótki. Zamek Sobótka-Górka, dawniej klasztor augustianów, obecnie hotel. 

 

Świadczenia w cenie: 

• Przejazd autokarem turystycznym 

• Bilety wstępów – Zamek Topacz, Pałac Krobielowice 

• Opieka pilota 

• Ubezpieczenie (NNW, KL, OC) 

• Opłaty parkingowe, drogowe 

• Opłaty TFG, TFP 

• Impreza integracyjna z wyżywieniem i muzyką 

 

 

 

 

 

 



W Y C I E C Z K A 

PACZKÓW – JAWORNIK - WINNICE 

 

TERMIN: 01 październik 2022 rok (sobota) 

CENA: 190,00 zł. 

Wyjazd z Oleśnicy do Paczkowa - jednego z najstarszych miast polskich, 

prawa miejskie przyznano mu na początku XIII wieku. Zwany jest 

polskim Carcassonne. To jedyne polskie miasteczko otoczone murem 

obronnym z XIV wieku, z zachowanymi w doskonałym stanie 19 

basztami i trzema wieżami bramnymi. Zwiedzanie miasteczka.  

 

Przejazd do jednego z najbardziej popularnych zamków w regionie –Zamku 

w Jaworniku, który wznosi się na wzgórzu pokrytym skałami nad miastem 

Jawornik na byłej ziemi Śląska. Jego historia rozpoczęła się już w 2 połowie 

XIII wieku, kiedy to nad siedliskiem jawornickim na miejscu korzystnym z 

punktu widzenia strategicznego został zbudowany gród. Podczas godzinnego 

zwiedzania obiektu zapoznamy się z jego historią i będziemy podziwiać 

piękne w pełni zachowane wnętrza. 

 

Przejazd do winnicy - w 2005 roku powstała 5 hektarowa winnica. 

Optymalne nachylenie zbocza, dobra gleba, lekka piaszczysta ziemia z 

grubszym rumoszem kwarcowym, łagodne zimy i ciepłe lata - wszystko to 

daje idealne warunki do uprawy winorośli. Po przyjeździe do winnicy 

Hople degustacja win, które uzyskały bardzo dobre noty wśród winiarzy. 

Dla urozmaicenia degustacji przewidziane także przekąski. Zwiedzimy 

także Muzeum motoryzacji oraz gazownictwa, jedyne w regionie.  

Obiad z biesiadą przy ognisku. przy muzyce mechanicznej. W zależności od pogody na sali 

lub na tarasie zewnętrznym. Zakończenie ok. godz. 22:00.  

 

Świadczenia w cenie:  

• Transport: autokar 

• Wyżywienie: impreza integracyjna przy muzyce 

• Ubezpieczenia KL, NNW na przejazd i pobyt 

• Opieka pilota-przewodnika na całej trasie 

• Bilety wstępów: winnica z degustacją, muzeum gazownictwa, zamek. 


