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Drodzy Nauczyciele i Rodzice,

Niezmiennie od wielu lat realizujemy dla Waszych pociech wycieczki szkolne.
Kwestie bezpieczeństwa zawsze były dla nas na pierwszym miejscu. Teraz w czasie
trwania pandemii koronawirusa przykładamy jeszcze większą wagę do kwestii
bezpieczeństwa - zarówno tego podstawowego jak i sanitarnego.

Ufamy, że również teraz, przy zachowaniu odpowiednich standardów sanitarnych,
higienicznych, rozsądnemu podejściu do programów i zwiedzanych atrakcji można
podróżować bezpiecznie i czerpać radość z realizowania swoich turystycznych
aspiracji.

Ze względu na sytuację epidemiczną, wprowadziliśmy szereg zasad pozwalających
na minimalizowanie ryzyka ewentualnego zachorowania podczas organizowanych
przez nas wyjazdów.

Więcej informacji na stronie www.bprafa.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
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1. Spacery z przewodnikiem
Dwugodzinny spacer z przewodnikiem miejskim po wybranej trasie.
Proponowane trasy i tematy zwiedzania:
- Bajki i legendy warszawskie – na tropie Bazyliszka
- Łazienki Królewskie
- Na Królewskim Trakcie (Krakowskie Przedmieście)
- Powązki Warszawskie (cywilne lub wojskowe)
- Szlakiem Szarych Szeregów
- Starówka warszawska

Dla grup poniżej 30 uczestników obowiązuje opłata stała 450 zł/grupa

2. Kamienie na szaniec
Wycieczka autokarowa po Warszawie szlakiem bohaterów książki
„Kamienie na szaniec”. W programie: Liceum im. Stefana Batorego,
MauzoleumWalki i Męczeństwa w al. Szucha, okryty mroczną sławą
Pawiak (MuzeumWięzienia), Arsenał – miejsce odbicia z rąk Gestapo
Janka Bytnara “Rudego”, Cmentarza Wojskowy na Powązkach.

3. Szlakiem Trzech Religii
Wycieczka autokarowa, podczas której zapoznać się będzie można z
kulturą i obyczajami różnych wyznań religĳnych. W programie wizyta
w muzułmańskim meczecie, żydowskiej synagodze oraz prawosławnej
cerkwi.

4.Warszawa szlakiem bohaterów „Lalki”
Wycieczka autokarowa śladami Wokulskiego, Izabeli Łęckiej oraz
Ignacego Rzeckiego. W programie: Łazienki Królewskie, Kamienica
Łęckich, Krakowskie Przedmieście (mieszkanie Wokulskiego, sklep
Wokulskiego), Plac Teatralny, Pałac Paca.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34
1 dzień 15 zł/os. 15 zł/os. 15 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 110 zł/os. 120 zł/os. 135 zł/os. 155 zł/os. 190 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 150 zł/os. 160 zł/os. 170 zł/os. 195 zł/os. 230 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 150 zł/os. 160 zł/os. 170 zł/os. 195 zł/os. 230 zł/os.

5. Szkoła Przetrwania
Wycieczka pod tytułem „Szkoła Przetrwania” to doskonałe połączenie
zabawy i nabywania nowych umiejętności. Podczas realizacji programu
nauczymy uczestników radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
samodzielnie rozpalić ogień i przygotować na nim prosty, ciepły posiłek
a na koniec odkryjemy tajniki celnego strzelania z łuku oraz broni
pneumatycznej. Dodatkowo zestaw zabaw i gier integracyjnych.
Program realizowany jest na terenie Puszczy Kampinoskiej.

6. Szkoła Przetrwania MAX
Szkoła Przetrwania MAX to bardziej rozbudowana wersja wycieczki
integracyjnej pt. „Szkoła Przetrwania” program zostanie wzbogacony
dodatkowo o zajęcia terenowe z mapą i kompasem oraz o zajęcie z
udzielania pierwszej pomocy. Program realizowany jest na terenie
Puszczy Kampinoskiej.

7. Partyzanci Kampinoscy
Impreza survivalowa realizowana na terenie Puszczy Kampinoskiej. W
programie: zestaw gier i zabaw integracyjnych, nauka rozpalania
ognia i samodzielnego przygotowania prostego posiłku, zajęcia z
udzielania pierwszej pomocy, „twierdza szyfrów” – czyli kryptologia
dla niewtajemniczonych oraz gra terenowa po terenie Puszczy
Kampinoskiej.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 149 zł/os. 159 zł/os. 170 zł/os. 205 zł/os. 255 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 149 zł/os. 159 zł/os. 170 zł/os. 205 zł/os. 255 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 159 zł/os. 169 zł/os. 180 zł/os. 215 zł/os. 270 zł/os.

Zwiedzanie Warszawy Programy survivalowe

Ceny zawierają:
Przejazd autokarem, opiekę pilota na całej trasie wycieczki, instruktorów, realizację programu, ubezpieczenie
NNW, podatek VAT, miejsca gratis dla opiekunów.
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8. Biwak Przygody Alpinistyka
Program przewiduje organizację nietypowych atrakcji, które utrzymane
w alpinistycznym klimacie dostarczą sporą dawkę emocji i podniosą
poziom adrenaliny. W programie: tyrolka, ścianka wspinaczkowa,
megapiłkarzyki, most linowy nad wodą, zestaw gier i zabaw
integracyjnych, Eurobungy. Zajęcia poprzedzone są szkoleniem
alpinistycznym i odbywają się pod opieką instruktorów.

9. Biwak Przygody Integracja
Program nastawiony jest na aktywne spędzenie czasu na łonie natury,
co jest doskonałą okazją do wspólnego poznania się. W programie:
zestaw gier i zabaw, ścianka wspinaczkowa, tor przeszkód,
Megapiłkarzyki, zajęcia strzeleckie (z łuków lub karabinkówASG),
Eurobungy.

10.Biwak Przygody Militarne Manewry
Program przewiduje organizację nietypowych atrakcji, które utrzymane
będą w militarnym klimacie. W programie: tor przeszkód, gry i
zabawy, tyrolka, musztra wojskowa, strzelanie ASG, bloczkowe
przeciąganie liny, rowery gokartowe.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 155 zł/os. 165 zł/os. 175 zł/os. 199 zł/os. 235 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 155 zł/os. 165 zł/os. 175 zł/os. 199 zł/os. 235 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 155 zł/os. 165 zł/os. 175 zł/os. 199 zł/os. 235 zł/os.

11.Agroturystyka – dzień na wsi
Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego gdzie na najmłodszych
czekają takie atrakcje jak: warsztaty piekarskie z pieczenia chleba,
warsztaty plastyczne podczas których wykonamy ptaszki z siana,
prezentacja ludowej sztuki tkackiej, zabawa z wykrywaczem metali
lub zestaw gier i zabaw dawnych, ognisko.

12.Agroturystyka dla najmłodszych
Gościniec Wiecha – wyprawa do malowniczego miejsca, związanego z
kulturą polskiej wsi. W programie m.in. staropolskie powitanie przez
gospodarza ubranego w strój ludowy, poczęstunek ciastem i herbatą,
przejażdżka wozem konnym po terenie gościńca, zwiedzanie starej
wiejskiej zagrody z izbą etnograficzną, spacer przez las do młyna
wodnego i wiatraków, pokaz sztuki kowalskiej i wybĳanie
pamiątkowej monety w kuźni, zajęcia w piekarni z pokazem
przygotowywania chleba do wypieku, ognisko z pieczeniem kiełbasek,
kolorowa zabawa „deskotekowa” w sali tanecznej.

13.Bałtów – na tropie dinozaurów
Wycieczka do Bałtowskiego JuraParku, podczas której uczestnicy
zobaczą makiety dinozaurów w ich naturalnej wielkości, przejdą
ścieżką edukacyjną, zwiedzą Muzeum Jurajskie oraz odkopią szkielet
dinozaura. Ponadto wizyta w Prehistorycznym Oceanarium
(podwodne życie sprzed milionów lat), Zwierzyniec Bałtowski z
dzikimi zwierzętami, Sabatówka oraz skansen Polska w Miniaturze.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 145 zł/os. 150 zł/os. 160 zł/os. 180 zł/os. 210 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 149 zł/os. 155 zł/os. 165 zł/os. 185 zł/os. 215 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 155 zł/os. 165 zł/os. 175 zł/os. 200 zł/os. 235 zł/os.

Wycieczki jednodniowe
Programy survivalowe

Ceny zawierają:
Przejazd autokarem, opiekę pilota na całej trasie wycieczki, przewodników lokalnych, bilety wstępu,
ubezpieczenie NNW, podatek VAT, miejsca gratis dla opiekunów.
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Ceny zawierają:
Przejazd autokarem, opiekę pilota na całej trasie wycieczki, przewodników lokalnych, bilety wstępu,
ubezpieczenie NNW, podatek VAT, miejsca gratis dla opiekunów.
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14.Białowieski Park Narodowy
Białowieża – spotkanie z królem puszczy w Rezerwacie Pokazowym
Żubrów, zwiedzanieMuzeum Białowieskiego Parku Narodowego
wraz z wejściem na wieżę, park pałacowy w stylu angielskim z
budynkami z końca XIX w. i obeliskiem upamiętniającym łowy
Augusta III Sasa, przejście Szlakiem Dębów Królewskich z
imponujących wymiarów dębami o imionach wywodzących się od
królów polskich i książąt litewskich.

15.Białystok
Białystok – zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej części miasta
oraz Rezydencji Branickich (Muzeum Farmacji i Medycyny oraz
piwnic płacowych, dziedzińca i ogrodów), Podlaskie Muzeum
Kultury Ludowej – zwiedzanie skansenu prezentującego kulturę i
tradycyjne zabudowania wiejskie z Podlasia.

16.Biebrzański Park Narodowy
Osowiec – zwiedzanie dawnej twierdzy zaporowej, która wciąż
zadziwia zakamarkami pełnymi tajemnic, Biebrzańskie Park
Narodowy – wycieczka z przewodnikiem po kładkach między
biebrzańskimi bagnami, wieże widokowe, torfowiska niskie i wysokie,
poszukiwania rosiczki.

17.Biskupin, Gniezno
Biskupin – zwiedzanie Rezerwatu Archeologicznego z rekonstrukcją
grodu obronnego, Gniezno – wzgórze Lecha, katedra, Drzwi
Gnieźnieńskie, spacer po rynku.

18.Ciechanowiec – szlachta na zagrodzie
Wizyta wMuzeum Rolnictwa i skansenie budownictwa chłopskiego
i szlacheckiego. Podczas zwiedzania poznać będzie można historię
hodowli zwierząt, tradycje zielarskie oraz zobaczyć obiekty starej
architektury drewnianej – chaty chłopskie, spichlerze, kuźnię,

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 165 zł/os. 180 zł/os. 205 zł/os. 240 zł/os. 289 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 140 zł/os. 150 zł/os. 169 zł/os. 195 zł/os. 235 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 139 zł/os. 150 zł/os. 165 zł/os. 199 zł/os. 245 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 179 zł/os. 205 zł/os. 230 zł/os. 275 zł/os. 335 zł/os.

drewniany młyn wodny, wiatrak, dworek myśliwski, powozy oraz
kolekcję maszyn i narzędzi rolniczych. W programie takżeMuzeum
Pisanki, oraz zajęcia warsztatowe.

19.Dinopark w Kołacinku
Dinopark – wizyta w krainie dinozaurów. Zwiedzanie wystawy
geologiczno-paleontologicznej, spacer z przewodnikiem po ścieżce ery
mezozoicznej z makietami dinozaurów w ich naturalnej wielkości,
spacer po zabytkowym parku, w którym dzieci zapoznają się z
wyglądem różnych drzew i roślin, samodzielne odkopywanie szkieletu
dinozaura, zwiedzanie wystawy "Czy wyginiemy jak dinozaury?", place
zabaw – figle, szaleństwa, zabawy.

20.Energylandia
Energylandia – wycieczka do najnowocześniejszego parku rozrywki w
Polsce, gdzie bilet wstępu otwiera nieograniczone możliwości
skorzystania z wszystkich atrakcji zarówno Energylandii jak i Water
Parku. Na uczestników czekają m.in. Hyperion, Zadra, Aztec Swing,
Speed i wiele innych. Moc wrażeń gwarantowana!

21.Farma Iluzji
Farma Iluzji – wizyta na nietypowej farmie, pełnej rozmaitych atrakcji
dla dzieci. W programie: zwiedzanie latającej chaty tajemnic i Muzeum
Iluzji, zabawa na polu dmuchańców, wizyta w labiryncie luster i pokoju
Amesa, łamigłówka w wiklinowym labiryncie, zabawa przy
lewitujących piłeczkach, rzut oka do studni nieskończoności, zaduma
przy niemożliwym trójkącie, spojrzenie na lewitujący kran, partyjka
gigantycznych szachów, wizyta przy meblach olbrzyma, podziwianie
magicznego domku, ścieżka złudzeń, tunel zapomnienia, przejście
szlakiem trapera, odwiedziny u kucyków, u kózek afrykańskich i w
zagrodzie króliczków oraz mnóstwo zabawy na plaży w Zatoce Piratów
i na placu zabaw.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 129 zł/os. 135 zł/os. 145 zł/os. 169 zł/os. 200 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 120 zł/os. 129 zł/os. 135 zł/os. 155 zł/os. 190 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 225 zł/os. 245 zł/os. 275 zł/os. 310 zł/os. 365 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 150 zł/os. 159 zł/os. 165 zł/os. 185 zł/os. 215 zł/os.

Wycieczki jednodniowe Wycieczki jednodniowe
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22.Góry Świętokrzyskie
Góry Świętokrzyskie – przejście z przewodnikiem szlakiem z Nowej
Słupi na Święty Krzyż, zwiedzanie klasztor, Muzeum Przyrodnicze oraz
platforma widokowa nad gołoborzem, Huta Szklana – zwiedzanie
średniowiecznej osady

23.Indiańska Przygoda
Indiańska Przygoda – wizyta w wiosce indiańskiej gdzie dzieci mają
okazję wejść do namiotów tipi, obejrzeć wystawę strojów, broni i
przedmiotów codziennego użytku, nauczyć się strzelać z łuku czy też
odwiedzić indiański cmentarz. Ponadto warsztaty z rękodzieła
tradycyjnego oraz zestaw gier i zabaw.

24.Julinek – Park Rozrywki
Park Rozrywki Julinek – wizyta w parku rozrywki gdzie pod opieką
animatorów czekają na uczestników atrakcje takie jak: park linowy,
mini golf, rajd samochodzikami elektrycznymi i na pedały, wejście do
krainy dmuchańców, animacje cyrkowe, ciepły posiłek (hot dogi lub
nuggetsy z frytkami).

25.Kazimierz Dolny, Puławy
Kazimierz Dolny – zwiedzanie miasta z przewodnikiem. W programie
między innymi: rynek z zabytkową drewnianą studnią, kościół farny,
góra Trzech Krzyży, zamek i wejście na basztę, renesansowe kamienice
w okolicach rynku, Wąwóz Małachowskiego, Puławy – spacer po
parku Czartoryskich.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 145 zł/os. 155 zł/os. 170 zł/os. 199 zł/os. 245 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 155 zł/os. 160 zł/os. 170 zł/os. 190 zł/os. 220 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 155 zł/os. 160 zł/os. 170 zł/os. 190 zł/os. 220 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 115 zł/os. 125 zł/os. 139 zł/os. 165 zł/os. 199 zł/os.

26.Kazimierz Dolny, Wojciechów
Kazimierz Dolny – zwiedzanie miasta z przewodnikiem. W programie
między innymi: rynek z zabytkową drewnianą studnią, kościół farny,
góra Trzech Krzyży, zamek i wejście na basztę, renesansowe kamienice
w okolicach rynku, Wąwóz Małachowskiego,Wojciechów – wizyta w
kuźni i pokaz kowalstwa.

27.Kłodawa – Kopalnia Soli
Kopalnia Soli Kłodawa – prelekcja na temat historii powstania złóż
kłodawskich oraz zastosowania soli, zjazd windą na poziom 600 m. pod
powierzchnię ziemi, przejście wyrobiskami korytarzowymi do
podziemnej kaplicy św. Kingi. Przewodnik pokaże również
wyeksploatowane komory solne, maszyny używane w podziemnym
górnictwie solnym i inne osobliwości górnictwa solnego.

28.Kozłówka, Puławy
Kozłówka – zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego – rodowej
siedziby Zamoyskich: wnętrza pałacowe, kaplica wzorowana na
wersalskiej, Muzeum Socrealizmu, kolekcja powozów, park, Puławy –
spacer po parku Czartoryskich.

29.Laserowa gra militarna i park trampolin
Gra laserowa – gra militarna realizowana na zasadzie potyczki
podobnej do paintbaala (zamiast karabinków z farbą uczestnicy
otrzymują broń laserową a trafienia zliczane są elektronicznie -
bezboleśnie), zajęcia warsztatowe – do wyboru zajęcia chemiczne lub
fizyczne, park trampolin – szalona zabawa na trampolinach.

30.Lublin, Majdanek
Lublin – zwiedza starego miasta z przewodnikiem: podzamcze, rynek,
ratusz – miejsce posiedzeń Trybunału Koronnego, Krakowskie
Przedmieście, Brama Krakowska, zwiedzanie podziemnej trasy
turystycznej, plac Po Farze, Archikatedra z kopią „Całunu

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 130 zł/os. 140 zł/os. 155 zł/os. 180 zł/os. 220 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 159 zł/os. 169 zł/os. 180 zł/os. 205 zł/os. 245 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 120 zł/os. 130 zł/os. 145 zł/os. 169 zł/os. 205 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 160 zł/os. 169 zł/os. 180 zł/os. 199 zł/os. 229 zł/os.

Ceny zawierają:
Przejazd autokarem, opiekę pilota na całej trasie wycieczki, przewodników lokalnych, bilety wstępu,
ubezpieczenie NNW, podatek VAT, miejsca gratis dla opiekunów.

Wycieczki jednodniowe Wycieczki jednodniowe
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Turyńskiego” i skarbcem w którym zgromadzono bogato zdobione
stroje, klejnoty kościelne,Majdanek – zwiedzanie terenów byłego
niemieckiego obozu zagłady.

31.Łowicz, Arkadia, Nieborów
Arkadia – spacer po romantycznym parku w stylu angielskim ze
Świątynią Diany, Nieborów – zwiedzanie pałacu Radziwiłłów oraz
spacer po barokowym parku, Łowicz – spacer po mieście, katedra,
wizyta w niewielkim skansenie z zagrodami łowickimi, zajęcia
warsztatowe z wykonywania tradycyjnych łowickich wycinanek.

32.Łódź
Łódź – zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej części miasta. W
programie m.in. Księży Młyn, wejście na teren loftów „U Scheiblera”,
pałac Herbsta, tereny Manufaktury,Muzeum Fabryki, zwiedzanie (z
zewnątrz) dawnego imperium Poznańskiego (przędzalnia, tkalnia,
wykańczalnia itp.), ul. Piotrkowska, aleja gwiazd.

33.Łódź i warsztaty filmowe
Łódź – zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej części miasta. W
programie m.in. Księży Młyn, wejście na teren loftów „U Scheiblera”,
pałac Herbsta, tereny Manufaktury, zwiedzanie (z zewnątrz) dawnego
imperium Poznańskiego (przędzalnia, tkalnia, wykańczalnia itp.), ul.
Piotrkowska, aleja gwiazd, warsztaty filmowe – warsztaty z animacji
filmowej lub z realizacji filmu.

34.Magiczne Ogrody
Magiczne Ogrody – wizyta w zaczarowanym parku, który oprócz
dobrej zabawy oferuje dzieciom starannie dobrany program aktywujący
wszystkie zmysły i pobudzający ich ciekawość. Na uczestników czeka
kilka krain tematycznych, gdzie zamieszkały interaktywne postacie,
które opowiedzą historię parku i przeniosą w świat baśni i fantasy.
Milusińscy pojadą kolejką do Kwiatowej Doliny pod olbrzymią
Gąsienicą i obok gigantycznych kolorowych grzybów, zwiedzą krainę

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 109 zł/os. 119 zł/os. 135 zł/os. 159 zł/os. 195 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 120 zł/os. 129 zł/os. 139 zł/os. 160 zł/os. 195 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 110 zł/os. 120 zł/os. 135 zł/os. 160 zł/os. 195 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 145 zł/os. 159 zł/os. 170 zł/os. 195 zł/os. 230 zł/os.

Bulwiaków, Smocze Gniazdo, zobaczą Marchewkowe Pole, na którym
rosną marchewki większe od ludzi, jezioro z tajemniczą wyspą, Gród
Krasnoludków, Wodny Świat oraz będą miały mnóstwo czasu na
zabawę na dmuchańcach, trampolinach i autorskich placach zabaw – a
to wszystko pod opieką animatora.

35.Narwiański Park Narodowy
Kurowo – wizyta w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego i
zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej prezentującej walory przyrodnicze
Doliny Narwi, zajęcia terenowe i dydaktyczne, przejście ścieżką
przyrodniczą wśród bagien kładkąWaniewo-Śliwno, gdzie na
uczestników czeka przeprawa przez koryta rzeczne przy pomocy
pływających pomostów umocowanych na linach, wejście na wieżę
widokową.

36.Nauka czerpania papieru
Papiernia w Konstancinie – Jeziornej – zwiedzanie Muzeum
Papiernictwa i wizyta w jednym z najstarszych w Polsce zakładów
produkcyjnych, udział w lekcji muzealnej w czerpalni, gdzie
uczestnicy starą tradycyjną metodą samodzielnie zrobią papier, spacer
po parku zdrojowym w Konstancinie-Jeziornej.

37.Ogród ziołowy
Wizyta w ogrodzie ziołowym, podczas której w programie znajdzie się:
gawęda o ziołach – opowiadanie o właściwościach ziół i ich
zastosowaniu w wielu dziedzinach życia, herbaciane warsztaty –
własnoręczne wykonywanie herbat ziołowych i owocowych według
regionalnych przepisów, gospodarstwo ekologiczne – wycieczka po
gospodarstwie agroturystycznym i wizyta w zagrodzie ze zwierzętami,
warsztaty mydlarskie – własnoręczne wykonywanie naturalnych
mydeł na bazie oleju kokosowego z dodatkiem ziół.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 165 zł/os. 175 zł/os. 185 zł/os. 205 zł/os. 239 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 139 zł/os. 149 zł/os. 169 zł/os. 199 zł/os. 230 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 105 zł/os. 115 zł/os. 125 zł/os. 145 zł/os. 175 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 155 zł/os. 165 zł/os. 175 zł/os. 199 zł/os. 235 zł/os.

Ceny zawierają:
Przejazd autokarem, opiekę pilota na całej trasie wycieczki, przewodników lokalnych, bilety wstępu,
ubezpieczenie NNW, podatek VAT, miejsca gratis dla opiekunów.

Wycieczki jednodniowe Wycieczki jednodniowe
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38.Płock
Płock – zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej części miasta
(Wzgórze Tumskie, katedra z kopią Drzwi Płockich, molo),Muzeum
Diecezjalne, lekcja muzealna lub warsztaty wMuzeum Mazowieckim,
wizyta w ogrodzie zoologicznym.

39.Pomiechówek
Park Doliny Wkry w Pomiechówku – wizyta w niezwykłym parku
położonym tuż nad brzegiem rzeki Wkry. W programie pobytu takie
atrakcje jak: wizyta na polanie z gigantycznymi motylami, zabawa z
wodą na sztucznym strumieniu z ruchomymi mini tamami, spacer
wiszącą ścieżką w koronach drzew, wejście na wieżę widokową, park
linowy –trasa „Maluch” lub „Średnia”, zabawa na „Placu zabaw
Wiking”, ognisko.

40.Pułtusk - nauka poprawnego zachowania przy
stole
Wizyta w Domu Polonii w Pułtusku, gdzie pod okiem mistrza
kelnerskiego, poznać można zasady poprawnego zachowania przy
stole. Po prelekcji zdobyte doświadczenie uczestnicy będą mogli
wypróbować w praktyce podczas specjalnie przygotowanego obiadu,
Pułtusk – spacer po mieście, zejście nad Narew.

41.Puszcza Kampinoska
Granica – spotkanie z leśnikiem – edukacyjna lekcja w terenie, skansen
budownictwa puszczańskiego, Aleja Trzeciego Tysiąclecia, przejście
ścieżką dydaktyczną „Skrajem Puszczy”.

42.Sady Klemensa
Sady Klemensa – wycieczka do nietypowego Parku edukacyjnego,
gdzie odwiedzający będą mieli okazję podziwiać różne oblicza natury:
drzewa owocowe, krzaki owocowe, las itp. Kulminacyjnym punktem
pobytu będzie udział w warsztatach pt. „Gdyby jabłka mogły mówić”

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 139 zł/os. 145 zł/os. 159 zł/os. 180 zł/os. 215 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 135 zł/os. 140 zł/os. 150 zł/os. 170 zł/os. 200 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 159 zł/os. 169 zł/os. 180 zł/os. 205 zł/os. 239 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 99 zł/os. 109 zł/os. 120 zł/os. 145 zł/os. 180 zł/os.

których celem jest zachęcenie dzieci do spożywania owoców i ich
przetworów.

43.Sandomierz
Sandomierz – zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem: Brama
Opatowska, rynek z gotycko-renesansowym ratuszem, Dom Długosza
(z zewnątrz), gotycka katedra z ciekawym sklepieniem i zabytkowymi
freskami, dziedziniec zamkowy, ucho igielne, zakamarki miasta
związane z filmem „Ojciec Mateusz”, Wąwóz Królowej Jadwigi.

44.Sierpc – MuzeumWsi Mazowieckiej
Zwiedzanie skansenu z przewodnikiem to prawdziwa podróż do
przeszłości, zaskakujące odkrycia, ale przede wszystkim spotkanie z
rodzimą historią i obrzędowością wsi mazowieckiej XIX i XX wieku,
pokaz wyrobu masła, lekcja muzealna pt. „Słodycze, wosk i leki z
mazowieckiej pasieki”.

45.Spływ kajakowy Pilicą
Spływ kajakowy – impreza rozpocznie się od wydania sprzętu
sportowego i krótkiego szkolenia na temat bezpieczeństwa. Następnie
grupa wyruszy na rekreacyjny spływ Pilicą. Trasa biegnie wzdłuż
najbardziej malowniczego odcinka rzeki przez sam środek Spalskiego
Parku Krajobrazowego. Spływ potrwa ok 4-5 godzin.

46.Szlak Tatarski
Sokółka – zwiedzanie Muzeum Ziemi Sokólskiej, Bohoniki – wizyta w
meczecie, Kruszyniany – zwiedzanie najstarszego w Polsce
muzułmańskiego meczetu drewnianego oraz cmentarza
muzułmańskiego – mizaru.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 139 zł/os. 145 zł/os. 155 zł/os. 175 zł/os. 205 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 125 zł/os. 135 zł/os. 155 zł/os. 185 zł/os. 230 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 135 zł/os. 140 zł/os. 150 zł/os. 170 zł/os. 199 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 145 zł/os. 155 zł/os. 169 zł/os. 190 zł/os. 230 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 140 zł/os. 155 zł/os. 175 zł/os. 209 zł/os. 259 zł/os.

Ceny zawierają:
Przejazd autokarem, opiekę pilota na całej trasie wycieczki, przewodników lokalnych, bilety wstępu,
ubezpieczenie NNW, podatek VAT, miejsca gratis dla opiekunów.

Wycieczki jednodniowe Wycieczki jednodniowe
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47.Śladami Fryderyka Chopina
ŻelazowaWola – miejsce urodzenia Fryderyka Chopina, zwiedzanie
dworku i parku, Brochów – kościół obronny, w którym został
ochrzczony młody Fryderyk i wzięli ślub jego rodzice,Warszawa –
zwiedzanie miejsc związanych z kompozytorem (m.in. pałac
Czapskich, Pałac Prezydencki, kościół św. Krzyża gdzie znajduje się
urna z sercem artysty, Łazienki Królewskie – najbardziej
rozpoznawalny pomnik kompozytora).

48.Śladami Jana Kochanowskiego
Czarnolas – zwiedzanie klasycystycznego dworku – Muzeum im. Jana
Kochanowskiego i spacer po parku, Zwoleń – kościół św. Krzyża z
kaplicą Kochanowskich, wizyta wMuzeum Regionalnym, gdzie
obejrzeć można pamiątki rodzinne i poznać interesujące fakty z życia
mistrza, Sycyna – miejsce urodzenia poety.

49.Tomaszów Mazowiecki, Spała
Tomaszów Mazowiecki – zwiedzanie Skansenu Rzeki Pilicy, spacer po
parku do rezerwatu „Niebieskie Źródła”, turniej gry w kręgle w
kręgielni sportowej, Spała – letnia rezydencja prezydentów
Rzeczypospolitej Polskiej, Konewka – zwiedzanie kompleksu
niemieckich schronów tunelowych z czasów II wojny światowej.

50.Toruń – na piernikach u Kopernika
Toruń – zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta. W programie
m.in.: Rynek Staromiejski, ratusz, Dwór Artusa, pomnik Mikołaja
Kopernika, fontanna znana z legendy o flisaku i żabkach, rodzinny dom
astronoma (z zewnątrz), fragmenty murów miejskich z basztami m. in.
Krzywą Wieżą, planetarium – udział w pokazie astronomicznym,
własnoręczny wypiek pierników – lekcja muzealna, podczas której
uczestnicy samodzielnie upieką pierniki metodą o 500-letniej tradycji.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 109 zł/os. 115 zł/os. 125 zł/os. 149 zł/os. 180 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 109 zł/os. 119 zł/os. 129 zł/os. 149 zł/os. 185 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 125 zł/os. 130 zł/os. 145 zł/os. 169 zł/os. 205 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
1 dzień 160 zł/os. 175 zł/os. 190 zł/os. 220 zł/os. 265 zł/os.

51.Bajkowy Świat
Kielce – zwiedzanie Muzeum Zabawek, wizyta w Europejskim
Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Bałtów – wizyta
w JuraParku (ścieżka z makietami dinozaurów, Muzeum Jurajskie,
Prehistoryczne Oceanarium, Zwierzyniec Bałtowski, Sabatówka oraz
mini skansenu – Polska w miniaturze).

52.Biebrzański Park Narodowy
Wilcze Wrota – warsztaty przyrodnicze „Tropem wilka” i zwiedzanie
MuzeumWilka, Góra Skobla – wycieczka ścieżką edukacyjną,
Osowiec – zwiedzanie dawnej twierdzy zaporowej, Biebrzański Park
Narodowy – spacer po największych obszarach bagiennych Środkowej
Europy, torfowiska niskie i wysokie, próba wypatrzenia łosia i
batalionów, wycieczka w teren w poszukiwaniu rosiczki, Drozdowo –
wizyta w Muzeum Przyrody,Wizna – miejsce heroicznej obrony kpt.
Raginisa oraz widok na rozlewiska Narwi i Biebrzy, Tykocin – miasto
związane z kulturą żydowską, zwiedzanie rynku i zamku.

53.Biebrzański Park Narodowy, Biwak przygody
Biwak przygody – całodzienne zajęcia integracyjne z zajęciami
wspinaczkowymi, strzeleckimi, grami, zabawami, tyrolką, Eurobungy
itp., Osowiec – zwiedzanie dawnej twierdzy zaporowej, Biebrzański
Park Narodowy – spacer po największych obszarach bagiennych
Środkowej Europy, torfowiska niskie i wysokie, próba wypatrzenia
łosia i batalionów, wycieczka w teren w poszukiwaniu rosiczki,
Drozdowo – wizyta w Muzeum Przyrody,Wizna – miejsce heroicznej
obrony kpt. Raginisa oraz widok na rozlewiska Narwi i Biebrzy,
Tykocin – rynek i zwiedzanie zamku.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
2 dni 389 zł/os. 410 zł/os. 435 zł/os. 475 zł/os. 535 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
2 dni 365 zł/os. 389 zł/os. 420 zł/os. 460 zł/os. 530 zł/os.
3 dni 635 zł/os. 669 zł/os. 715 zł/os. 785 zł/os. 885 zł/os.
Programy z podziałem na dni dostępne są na stronie www.bprafa.pl

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
2 dni 395 zł/os. 419 zł/os. 450 zł/os. 495 zł/os. 555 zł/os.
3 dni 670 zł/os. 705 zł/os. 755 zł/os. 820 zł/os. 920 zł/os.
Programy z podziałem na dni dostępne są na stronie www.bprafa.pl

Wycieczki wielodniowe
Wycieczki jednodniowe

Ceny zawierają:
Zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd autokarem, opiekę pilota na całej trasie wycieczki, przewodników
lokalnych, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, miejsca gratis dla opiekunów.
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54.Bieszczady
Sanok – zwiedzanie skansenu, gdzie uczestnicy zobaczą piękną
drewnianą architekturę, będącą pozostałością po dawnych
mieszkańcach regionu, Bieszczadzki Park Narodowy – wędrówka
górska z przewodnikiem na Połoninę Wetlińską do schronu górskiego
„Chatka Puchatka” i dalej na Smerek (lub inna wybrana trasa),
wycieczka autokarowa dookoła Bieszczadów (wieś Smolnik i
drewniana cerkiew), Tarnica – wycieczka z przewodnikiem górskim na
najwyższy bieszczadzki szczyt oraz dalej na Bukowe Berdo, Jezioro
Solińskie – spacer koroną najwyższej zapory wodnej w Polsce oraz rejs
statkiem po Jeziorze Solińskim, Bóbrka – wejście na teren
monumentalnego kamieniołomu, z którego szczytu roztacza się
bajeczny widok na Jezioro Solińskie, Lesko – Kamień Leski –
najbardziej rozpoznawalna, dzięki dziwacznemu kształtowi, osobliwość
przyrodnicza regionu, wizyta na cmentarzu żydowskim, Załuż –
zwiedzanie ruin zamku Sobień, widok na zakole Sanu.

55.Bieszczady Challenge
Sanok – zwiedzanie skansenu, Bieszczady Challenge – gra terenowa
realizowana w dwóch grupach, które wyruszają szlakiem wprost do
opuszczonej łemkowskiej wsi (podczas gry nauka orientacji w terenie,
posługiwania się mapą, przeprawa przez górski potok), następnie spływ
pontonami lub rajd samochodami terenowymi po bieszczadzkich
bezdrożach, Bieszczadzki Park Narodowy – wyprawa w Bieszczady
Wysokie na Małą Rawkę (lub inną wybraną trasą), wycieczka
autokarowa dookoła Bieszczadów, drewniana cerkiew, żeglarski piknik
nad jeziorem (gry i zabawy żeglarskie, aquazorbing) lub Szkolenie
Bieszczadnika (gry i zabawy integracyjne na leśnej polanie – segwaye,
przeciąganie liny, mega darty i wiele innych), szkoła pod żaglami –
rejs ze skiperem lub techniki linowe – konkurencje realizowane są przy
pomocy sprzętu alpinistycznego na bezpiecznej wysokości, dyskoteka
w pianie przy muzyce profesjonalnego DJ’a, Tajemnice Soliny –
wycieczka po koronie zapory w Solinie oraz do nieczynnego
kamieniołomu w Bóbrce, z którego szczytu zobaczyć można panoramę
na Jezioro Solińskie i Myczkowieckie.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
3 dni 595 zł/os. 635 zł/os. 695 zł/os. 770 zł/os. 885 zł/os.
4 dni 799 zł/os. 850 zł/os. 920 zł/os. 1010 zł/os. 1150 zł/os.
5 dni 1030 zł/os. 1090 zł/os. 1165 zł/os. 1280 zł/os. 1445 zł/os.
Programy z podziałem na dni dostępne są na stronie www.bprafa.pl

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
3 dni 680 zł/os. 710 zł/os. 760 zł/os. 825 zł/os. 920 zł/os.
4 dni 899 zł/os. 945 zł/os. 1005 zł/os. 1085 zł/os. 1215 zł/os.
5 dni 1135 zł/os. 1185 zł/os. 1260 zł/os. 1355 zł/os. 1505 zł/os.
Programy z podziałem na dni dostępne są na stronie www.bprafa.pl

56.Góry Świętokrzyskie
Dąb Bartek – najbardziej znane drzewo w Polsce, Samsonów – ruiny
zabytkowego pieca hutniczego, Chęciny – zwiedzanie zamku i wejście
na wieżę, Huta Szklana – zwiedzanie średniowiecznej osady,
Świętokrzyski Park Narodowy – przejście z przewodnikiem
malowniczym szlakiem z Nowej Słupi na Święty Krzyż, klasztor oo.
Oblatów, Muzeum Przyrodnicze, platforma widokowa nad gołoborzem,
Krzemionki Opatowskie – zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej
w prehistorycznych kopalniach krzemienia pasiastego, Sandomierz –
zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej części miasta (m.in. rynek,
Brama Opatowska, katedra, dziedziniec zamkowy, ucho igielne, Wąwóz
Królowej Jadwigi).

57.Góry Świętokrzyskie dla aktywnych
Gra miejska po Sandomierzu – aktywna forma poznania miasta w
formie gry zadaniowej, podczas której uczestnicy podzieleni na małe
grupy samodzielnie poznają historię miasta, postacie z nim związane,
architekturę oraz walory turystyczne regionu, Integracyjna Szkoła
Przetrwania – przygoda survivalowa, podczas której nauczymy
uczestników podstawowych technik survivalu klasycznego m. in. jak
radzić sobie w trudnych sytuacjach, rozpalić ogień i przygotować na
nim prosty, ciepły posiłek z deserem, a także orientacji i poruszania się
w terenie, nauka tajników celnego strzelania z łuku i broni
pneumatycznej, udział w grze terenowej, podczas której uczestnicy
będą musieli wykazać się pomysłowością, zaradnością i umiejętnością
współpracy, zabawa w parku linowym, Huta Szklana – zwiedzanie
średniowiecznej osady, Świętokrzyski Park Narodowy – przejście z
przewodnikiem malowniczym szlakiem z Nowej Słupi na Święty
Krzyż, klasztor oo. Oblatów, Muzeum Przyrodnicze, platforma
widokowa nad gołoborzem.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
2 dni 345 zł/os. 365 zł/os. 399 zł/os. 445 zł/os. 515 zł/os.
3 dni 610 zł/os. 645 zł/os. 690 zł/os. 760 zł/os. 860 zł/os.
Programy z podziałem na dni dostępne są na stronie www.bprafa.pl

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
2 dni 445 zł/os. 480 zł/os. 520 zł/os. 590 zł/os. 705 zł/os.
3 dni 705 zł/os. 750 zł/os. 805 zł/os. 905 zł/os. 1055 zł/os.
Programy z podziałem na dni dostępne są na stronie www.bprafa.pl

Ceny zawierają:
Zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd autokarem, opiekę pilota na całej trasie wycieczki, przewodników
lokalnych, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, miejsca gratis dla opiekunów.

Wycieczki wielodniowe Wycieczki wielodniowe



Ceny zawierają:
Zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd autokarem, opiekę pilota na całej trasie wycieczki, przewodników
lokalnych, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, miejsca gratis dla opiekunów.

Wycieczki wielodniowe Wycieczki wielodniowe
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63.Kotlina Kłodzka, Praga
Wrocław – zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej części miasta
(m.in. rynek, ratusz, Ostrów Tumski ze słynnym mostem i gotycką
katedrą), Kudowa Zdrój – spacer po parku zdrojowym i wizyta w
pĳalni wód mineralnych, Park Narodowy Gór Stołowych – piesza
wędrówka na Szczeliniec Wielki, wjazd drogą stu zakrętów do
Rezerwatu Błędne Skały i spacer po skalnym labiryncie, Adrspach w
Czechach (Skalne Miasto) – spacer po niezwykłym labiryncie form
skalnych, urokliwy wodospad, rejs tratwą po górskim jeziorku, Praga –
zwiedzanie z przewodnikiem czeskiej stolicy (m.in. Hradczany, Mała
Strana, Most Karola, rynek, plac Wacława), Złoty Stok – zwiedzanie
zabytkowej kopalni złota.

64.Kraków – królewskie miasto
Kraków – zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej części miasta
(m.in. Rynek, Sukiennice, trakt królewski, Bazylika Mariacka, planty,
Wzgórze Wawelskie – katedra wraz z podziemiami i Dzwonem
Zygmunta, dziedziniec Collegium Maius Uniwersytetu
Jagiellońskiego), Kazimierz – dawna dzielnica żydowska, kościół Na
Skałce i zwiedzanie Starej Synagogi, Ogród Doświadczeń – wizyta w
nietypowym ogrodzie, gdzie pod okiem przewodnika można poznać
zasadę funkcjonowania rozmaitych zjawisk fizycznych.

65.Kraków i kopalnia soli
Kraków – zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej części miasta
(m.in. Rynek, Sukiennice, trakt królewski, Bazylika Mariacka, planty,
Wzgórze Wawelskie – katedra wraz z podziemiami i Dzwonem
Zygmunta, dziedziniec Collegium Maius Uniwersytetu
Jagiellońskiego),Wieliczka lub Bochnia – zwiedzanie podziemnych
chodników zabytkowej kopalni soli, czynnej bez przerwy od
średniowiecza do chwili obecnej.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
4 dni 950 zł/os. 1015 zł/os. 1100 zł/os. 1225 zł/os. 1405 zł/os.
5 dni 1180 zł/os. 1250 zł/os. 1345 zł/os. 1480 zł/os. 1685 zł/os.
Programy z podziałem na dni dostępne są na stronie www.bprafa.pl

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
2 dni 395 zł/os. 425 zł/os. 460 zł/os. 510 zł/os. 590 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
2 dni 410 zł/os. 435 zł/os. 475 zł/os. 525 zł/os. 600 zł/os.

66.Kraków i Oświęcim
Kraków – zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej części miasta
(m.in. Rynek, Sukiennice, trakt królewski, Bazylika Mariacka, planty,
Wzgórze Wawelskie – katedra wraz z podziemiami i Dzwonem
Zygmunta, dziedziniec Collegium Maius Uniwersytetu
Jagiellońskiego), Oświęcim – zwiedzanie terenów byłego niemieckiego
obozu zagłady Auschwitz-Birkenau.

67.Kraków i Energylandia
Kraków – zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej części miasta
(m.in. Rynek, Sukiennice, trakt królewski, Bazylika Mariacka, planty,
Wzgórze Wawelskie – katedra wraz z podziemiami i Dzwonem
Zygmunta, dziedziniec Collegium Maius Uniwersytetu
Jagiellońskiego), Energylandia – pobyt w najnowocześniejszym parku
rozrywki w Polsce, gdzie bilet wstępu otwiera nieograniczone
możliwości skorzystania ze wszystkich atrakcji Energylandii i Water
Parku.

68.Kaszuby
Toruń – zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej części miasta (m.in.
rynek, ratusz, pomnik Mikołaja Kopernika, rodzinny dom astronoma (z
zewnątrz), fragmenty murów miejskich z Krzywą Wieżą), planetarium
– udział w pokazie astronomicznym, własnoręczny wypiek pierników
– lekcja muzealna, podczas której uczestnicy samodzielnie upieką
pierniki metodą o 500-letniej tradycji, Szymbark – wizyta w skansenie,
w którym zobaczyć można m. in. najdłuższą deskę świata, dom „do
góry nogami”, dom Sybiraka i prawdziwy bunkier z czasów II wojny
światowej,Wieżyca – wejście na wieżę widokową z panoramą
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, przejazd „Drogą Kaszubską”,
Kartuzy – zwiedzanie Muzeum Kaszubskiego i spacer po mieście
którego mieszkańcy żyją „w cieniu trumny”,Wdzydze Kiszewskie –
wizyta w Kaszubskim Parku Etnograficznym prezentującym kulturę
ludową i obiekty regionalnej architektury Kaszub i Kociewia.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
2 dni 410 zł/os. 435 zł/os. 470 zł/os. 520 zł/os. 595 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
2 dni 460 zł/os. 485 zł/os. 520 zł/os. 570 zł/os. 645 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
3 dni 695 zł/os. 735 zł/os. 785 zł/os. 860 zł/os. 965 zł/os.

Ceny zawierają:
Zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd autokarem, opiekę pilota na całej trasie wycieczki, przewodników
lokalnych, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, miejsca gratis dla opiekunów.

Wycieczki wielodniowe Wycieczki wielodniowe
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69.Łeba
Szymbark – zwiedzanie nietypowego skansenu, gdzie zobaczyć można
między innymi najdłuższą deskę na świecie, dom „do góry nogami” czy
dom Sybiraka,Wieżyca – wejście na platformę widokową, z której
roztacza się malowniczy widok na „Szwajcarię Kaszubską”, Słowiński
Park Narodowy – wycieczka szlakiem ruchomych wydm koło Łeby,
które są największymi wydmami w Europie i wyglądem przypominają
prawdziwą pustynię, powrót do Łeby meleksami, Sea Park – wizyta w
parku oceanicznym, gdzie na uczestników czeka: pokaz występu fok
szarych i uchatek kalifornĳskich, Oceanarium Prehistoryczne w
technologii 3D, Muzeum Marynistyczne, Park Makiet Zwierząt
Morskich, Błękitek Live Show, Real Ocean 3D, wrak wspak, park
miniatur latarni morskich oraz woliery z ptakami, dzień przeznaczony
na plażowanie i aktywny wypoczynek, Hel – wizyta na największym
polskim półwyspie, zwiedzanie Muzeum Rybołówstwa, wejście na
wieżę widokową.

70.Łódź warsztatowa i muzealna
Łódź – zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej części miasta (m.in.
ul. Piotrkowska, Aleja Gwiazd, dawne imperium Poznańskiego, Księży
Młyn, Manufaktura), Centralne MuzeumWłókiennictwa – „Biała
Fabryka” wraz z lekcją muzealną,Wytwórnia Filmów Oświatowych –
warsztaty z animacji filmowej, seans w Planetarium,Muzeum
Fabryki prezentujące technikę produkcji tkanin bawełnianych,
warsztaty teatralne prowadzone przez pracowników teatru, wizyta w
Muzeum Książki Dziecięcej gdzie odbędą się zajęcia „Książka
dziecięca dawniej i dziś”.

71.Mazury dla aktywnych
Biwak przygody – całodzienne zajęcia integracyjne z zajęciami
wspinaczkowymi, strzeleckimi, grami, zabawami, tyrolką, Eurobungy
itp. (do wyboru program alpinistyka, integracja lub militarne manewry),
spływ kajakowy szlakiem rzeki Krutyni przez najbardziej malowniczy
odcinek rzeki biegnący przez samo serce Mazurskiego Parku
Krajobrazowego, całodzienny rajd rowerowy po terenie Mazurskiego
Parku Krajobrazowego (trasa rajdu prowadzić będzie malowniczymi
szlakami wiodącymi pośród mazurskich lasów, rzek i jezior), Olsztyn –
Zamek Kapituły Warmińskiej z MuzeumWarmii i Mazur – dziedzińce
zamkowe i międzymurze, seans w planetarium, park podzamcze z
wodospadem, tereny olsztyńskiej starówki,Wilczy Szaniec –

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
4 dni 915 zł/os. 965 zł/os. 1030 zł/os. 1120 zł/os. 1255 zł/os.
5 dni 1110 zł/os. 1165 zł/os. 1240 zł/os. 1350 zł/os. 1510 zł/os.
Programy z podziałem na dni dostępne są na stronie www.bprafa.pl

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
2 dni 480 zł/os. 505 zł/os. 535 zł/os. 579 zł/os. 640 zł/os.

zwiedzanie tajnej kwatery Adolfa Hitlera, wycieczka do Giżycka i
zwiedzanie Twierdzy Boyen.

72.Mierzeja Wiślana
Malbork – zwiedzanie zamku krzyżackiego, Gdańsk – zwiedzanie z
przewodnikiem zabytkowej części miasta (m.in. Długi Targ z fontanną
Neptuna, Złota Brama i Brama Zielona, ratusz, Dwór Artusa, Bazylika
Mariacka wraz z wejściem na wieżę, ulica Mariacka, Żuraw) , Sopot –
spacer ulicą Bohaterów Monte Cassino (słynny Monciak), wejście na
molo – najdłuższy drewniany pomost w Europie, Gdynia – spacer po
porcie, zwiedzanie „Daru Pomorza”, Krynica Morska – wizyta w
„stolicy” Mierzei Wiślanej, Zalew Wiślany, latarnia morska, Rezerwat
Kormoranów i Czapli Siwej w Kątach Rybackich – spacer do miejsca
gniazdowania tych niezwykłych ptaków, Kąty Rybackie – czas na
pobyt na plaży, gry i zabawy na piasku,Mikoszewo – miejsce ujścia
Wisły do Bałtyku, poszukiwanie prawdziwych bursztynów, pożegnanie
z morzem, Grunwald – miejsce słynnej bitwy z Krzyżakami,
zwiedzanie muzeum.

73.Ojcowski Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy – wyprawa po Ojcowskim Parku
Narodowym, który pomimo swoich niewielkich rozmiarów zachwyca
bogactwem flory i fauny, Dolina Prądnika, zwiedzanie Groty Łokietka,
wąwóz „Ciasne Skałki” do Bramy Krakowskiej, zwiedzanie Jaskini
Ciemnej oraz przejście malowniczym szlakiem do Ojcowa, dziedziniec
zamku w Pieskowej Skale, z którego podziwiać można widok na
Maczugę Herkulesa, zwiedzanie Centrum Edukacyjno-Muzealnego
Ojcowskiego Parku Narodowego, zwiedzanie Jaskini Nietoperzowej.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
2 dni 440 zł/os. 465 zł/os. 499 zł/os. 545 zł/os. 615 zł/os.
3 dni 670 zł/os. 705 zł/os. 755 zł/os. 820 zł/os. 920 zł/os.
4 dni 975 zł/os. 1020 zł/os. 1085 zł/os. 1175 zł/os. 1310 zł/os.
5 dni 1230 zł/os. 1290 zł/os. 1370 zł/os. 1485 zł/os. 1655 zł/os.
Programy z podziałem na dni dostępne są na stronie www.bprafa.pl

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
4 dni 820 zł/os. 870 zł/os. 930 zł/os. 1020 zł/os. 1155 zł/os.
5 dni 1025 zł/os. 1080 zł/os. 1160 zł/os. 1270 zł/os. 1435 zł/os.
Programy z podziałem na dni dostępne są na stronie www.bprafa.pl

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
2 dni 405 zł/os. 435 zł/os. 470 zł/os. 520 zł/os. 600 zł/os.

Ceny zawierają:
Zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd autokarem, opiekę pilota na całej trasie wycieczki, przewodników
lokalnych, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, miejsca gratis dla opiekunów.

Wycieczki wielodniowe Wycieczki wielodniowe



Ceny zawierają:
Zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd autokarem, opiekę pilota na całej trasie wycieczki, przewodników
lokalnych, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, miejsca gratis dla opiekunów.

Wycieczki wielodniowe Wycieczki wielodniowe
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79.Pomorze Zachodnie, Berlin
Chełmno – zwiedzanie z przewodnikiem jednego z najstarszych
polskich miast i pierwszej stolicy zakonu krzyżackiego w Polsce,
Wyspa Wolin – wejście na Wzgórze Zielonka oraz przejście szlakiem
przez Woliński Park Narodowy do Góry Piaskowej nad Jeziorkiem
Turkusowym (odpoczynek nad jeziorem),Międzyzdroje – wizyta w
nadmorskim kurorcie (Promenada Gwiazd, molo i park zdrojowy),
Świnoujście – przeprawa promowa do miasta, wizyta w porcie, wiatrak
Stawa Młyny, spacer po promenadzie oraz widok na najwyższą w
Polsce latarnię morską, Kamień Pomorski – zwiedzanie miasta:
katedra, ratusz, Wieża Piastowska, mury obronne, Trzebiatów –
średniowieczna Baszta Kaszana, Trzęsacz – ruiny kościoła
„zabieranego przez morze”, zwiedzanie multimedialnego Muzeum na
Klifie, Szczecin – zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej części
miasta (Wały Chrobrego, Zamek Książąt Pomorskich, Muzeum
Narodowe lub gmach Opery Szczecińskiej), Berlin – zwiedzanie miasta
z przewodnikiem: Alexanderplatz, fontanna Neptuna, Ratusz, Wyspa
Muzeów, Brama Brandenburska, Reichstag, nowe City Berlina, „Check
Point Charli”, pomnik holokaustu, Postdammerplatz, East Side Gallery.

80.Pomorze Zachodnie dla aktywnych
Chełmno – zwiedzanie z przewodnikiem jednego z najstarszych
polskich miast i pierwszej stolicy zakonu krzyżackiego w Polsce,
Trzęsacz – ruiny kościoła „zabieranego przez morze”, zwiedzanie
multimedialnego Muzeum na Klifie, czas wolny na pobyt na plaży, gry
i zabawy na piasku, zajęcia sportowo rekreacyjne pt. „Militarna
Przygoda” czyli wojskowe szkolenie i średniowieczne rytuały w
pigułce, prowadzone metodą musztry bojowej i dobrej zabawy, spływ
kajakowy rzeką Regą,Wyspa Wolin – wejście na Wzgórze Zielonka
oraz przejście szlakiem przez Woliński Park Narodowy do Góry
Piaskowej nad Jeziorkiem Turkusowym (odpoczynek nad jeziorem),
Międzyzdroje – wizyta w nadmorskim kurorcie (Promenada Gwiazd,
molo i park zdrojowy), Świnoujście – przeprawa promowa do miasta,
wizyta w porcie, wiatrak Stawa Młyny, spacer po promenadzie oraz
widok na najwyższą w Polsce latarnię morską, Kołobrzeg – spacer po
mieście, molo, pożegnanie z morzem.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
5 dni 1135 zł/os. 1210 zł/os. 1315 zł/os. 1460 zł/os. 1680 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
5 dni 1160 zł/os. 1220 zł/os. 1305 zł/os. 1420 zł/os. 1590 zł/os.

81.Poznań, Biskupin
Poznań – animowane zwiedzanie zabytkowej części miasta, łączące
elementy gry miejskiej i standardowego zwiedzania z przewodnikiem,
Gniezno – Wzgórze Lecha, katedra z relikwiami patrona Polski św.
Wojciecha, Drzwi Gnieźnieńskie, Biskupin – zwiedzanie rezerwatu
archeologicznego w Biskupinie – rekonstrukcja unikalnego grodu
obronnego kultury łużyckiej.

82.Puszcza Białowieska
Hajnówka – sobór św. Trójcy, Białowieża – Rezerwat Pokazowy
Żubrów, zwiedzanieMuzeum Białowieskiego Parku Narodowego,
gdzie prezentowana jest przyroda i historia ostatniej zachowanej
pierwotnej puszczy w Europie, przejście Szlakiem Dębów
Królewskich, gdzie zobaczyć można imponujących wymiarów dęby,
wycieczka szlakiem Żebra Żubra, zwiedzanie skansenu.

83.Roztocze Lubelskie
Zamość – zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej części miasta
(m.in. Rynek Wielki z ratuszem, mury obronne, kolegiata z kaplicą
Zamoyskich, dawna Akademia Zamoyskich), Krasnobród – kaplica
nad cudownym źródełkiem oraz wizyta w ptaszarni i Muzeum
Ludowym, Zwierzyniec – kościół Na Wyspie, budynki dawnej
Ordynacji Zamoyskich, pomnik Szarańczy, ścieżka historyczna,
przejście z przewodnikiem po terenie Roztoczańskiego Parku
Narodowego przez Rezerwat Bukowa Góra, Stawy Echo – próba
wypatrzenia konika polskiego, Guciów – wizyta w niezwykłej
zagrodzie prezentującej ciekawostki związane z Roztoczem Lubelskim,
Górecko Kościelne – kaplica św. Stanisława zbudowana "na wodzie"
nad potokiem Szum, najtęższe dęby na Roztoczu, Józefów – wizyta w
kamieniołomach, Szumy na Tanwi – całodniowa wędrówka słynnym
szlakiem Szumów od Suśca przez „Wzgórze Kościółek” do Rzeki
Tanew, źródełka miłości i Rebizantów, Lublin – zwiedzanie skansenu –
MuzeumWsi Lubelskiej.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
2 dni 380 zł/os. 410 zł/os. 450 zł/os. 505 zł/os. 589 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
2 dni 390 zł/os. 415 zł/os. 445 zł/os. 490 zł/os. 560 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
2 dni 340 zł/os. 360 zł/os. 395 zł/os. 440 zł/os. 520 zł/os.
3 dni 555 zł/os. 590 zł/os. 640 zł/os. 705 zł/os. 805 zł/os.
4 dni 799 zł/os. 850 zł/os. 915 zł/os. 1005 zł/os. 1140 zł/os.
5 dni 1025 zł/os. 1090 zł/os. 1170 zł/os. 1290 zł/os. 1460 zł/os.
Programy z podziałem na dni dostępne są na stronie www.bprafa.pl

Ceny zawierają:
Zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd autokarem, opiekę pilota na całej trasie wycieczki, przewodników
lokalnych, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, miejsca gratis dla opiekunów.

Wycieczki wielodniowe Wycieczki wielodniowe
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84.Skarby Mierzei Wiślanej
Malbork – zwiedzanie zamku krzyżackiego, szalona zabawa w parku
linowym, warsztaty bursztynowe: prelekcja o bursztynie, pokaz
bursztynu i inkluzji oraz zajęcia warsztatowe polegające na
szlifowaniu i polerowaniu bursztynów, zajęcia sportowe na terenie
ośrodka noclegowego lub na plaży, gra terenowa „Poszukiwacze
skarbów” realizowana w lesie i na plaży, która polega na poszukiwaniu
ukrytych skarbów przy użyciu wykrywaczy metalu i lokalizatorów
GPS, nocne zbieranie bursztynów przy użyciu lamp UV, wycieczka
do Trójmiasta: Gdańsk – zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej
części miasta (m.in. Długi Targ z fontanną Neptuna, Złota Brama i
Brama Zielona, ratusz, Dwór Artusa, Bazylika Mariacka wraz z
wejściem na wieżę, ulica Mariacka, Żuraw) , Sopot – spacer ulicą
Bohaterów Monte Cassino (słynny Monciak), wejście na molo –
najdłuższy drewniany pomost w Europie, Gdynia – spacer po porcie,
zwiedzanie „Daru Pomorza”, Rezerwat Kormoranów i Czapli Siwej –
wycieczka do miejsca gniazdowania tych niezwykłych ptaków,
Mikoszewo – miejsce ujścia Wisły do Bałtyku, poszukiwanie
prawdziwych bursztynów, pożegnanie z morzem.

85.Szlak Piastowski
Kruszwica – wejście na Mysią Wieżę, widok na legendarne Jezioro
Gopło, romańska kolegiata,Wenecja – zwiedzanie muzeum kolei
wąskotorowych oraz ruin zamku „Diabła Weneckiego”, Biskupin –
zwiedzanie rezerwatu archeologicznego w Biskupinie – rekonstrukcja
unikalnego grodu obronnego kultury łużyckiej, Gniezno – Wzgórze
Lecha, katedra z relikwiami patrona Polski św. Wojciecha, Drzwi
Gnieźnieńskie, zwiedzanieMuzeum Początków Państwa Polskiego,
Ostrów Lednicki – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,
przeprawa promem na wyspę z pozostałościami pałacu książęcego,
Poznań – zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej części miasta (m.
in. Stary Rynek, ratusz z trykającymi się koziołkami, zabytkowe
kamieniczki, Ostrów Tumski – katedra wraz z podziemiami).

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
2 dni 425 zł/os. 450 zł/os. 480 zł/os. 520 zł/os. 590 zł/os.
3 dni 595 zł/os. 625 zł/os. 670 zł/os. 725 zł/os. 815 zł/os.
4 dni 890 zł/os. 935 zł/os. 999 zł/os. 1090 zł/os. 1220 zł/os.
5 dni 1105 zł/os. 1165 zł/os. 1240 zł/os. 1350 zł/os. 1515 zł/os.
Programy z podziałem na dni dostępne są na stronie www.bprafa.pl

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
2 dni 390 zł/os. 420 zł/os. 455 zł/os. 510 zł/os. 585 zł/os.
3 dni 660 zł/os. 700 zł/os. 755 zł/os. 835 zł/os. 950 zł/os.
Programy z podziałem na dni dostępne są na stronie www.bprafa.pl

86.Szlak Tatarski, Białystok
Supraśl – zwiedzanie Muzeum Ikon, Białystok – zwiedzanie z
przewodnikiem zabytkowej części miasta: Rynek Kościuszki, Bazylika
Archidiecezjalna, ratusz, cerkiew św. Mikołaja, Rezydencja Branickich
– udostępnione do zwiedzania wnętrza pałacowe,Muzeum Farmacji i
Medycyny oraz dziedzińce i ogrody pałacowe, Sokółka – zwiedzanie
Muzeum Ziemi Sokólskiej z ekspozycją dotyczącą Tatarów polskich,
Bohoniki – wizyta w meczecie, Kruszyniany – zwiedzanie
najstarszego w Polsce muzułmańskiego meczetu drewnianego z XVIII
w. oraz cmentarza muzułmańskiego – mizaru.

87.Szlakiem Zamków Krzyżackich
Golub Dobrzyń – zwiedzanie zamku będącego dawną siedzibą
komtura zakonu krzyżackiego, Kwidzyń – wizyta w Muzeum
Zamkowym, Gniew – spacer po zakamarkach zamkowych,Malbork –
zwiedzanie największego zamku krzyżackiego w Polsce, Zamek w
Nidzicy – Muzeum Ziemi Nidzickiej.

88.Tatry
Kraków – zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej części miasta
(m.in. Rynek, Sukiennice, trakt królewski, Bazylika Mariacka, planty,
Wzgórze Wawelskie – katedra wraz z podziemiami i Dzwonem
Zygmunta, dziedziniec Collegium Maius), Tatrzański Park Narodowy
– wędrówka z przewodnikiem górskim szlakiem doMorskiego Oka
(dla chętnych możliwość podejścia pod Czarny Staw), Dolina
Kościeliska – wędrówka z przewodnikiem górskim do schroniska „Na
Ornaku”, Wąwóz Kraków – jeden z najbardziej malowniczych
wąwozów w Tatrach, Jaskinia Mroźna – przejście jaskinią, Zakopane
– spacer Krupówkami, góralskie targowisko, zwiedzanie drewnianego
kościółka i starego cmentarza na „Pęksowym Brzyzku”, sanktuarium na
Krzeptówkach, skocznia narciarska, Jaszczurówka – zwiedzanie
kapliczki zbudowanej w stylu zakopiańskim wg projektu Stanisława
Witkiewicza, wejście na Gubałówkę i zejście Drogą Papieską do Zębu,
Ojcowski Park Narodowy – przejście z przewodnikiem malowniczą
Doliną Prądnika, Pieskowa Skała i „Maczuga Herkulesa”.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
2 dni 405 zł/os. 430 zł/os. 470 zł/os. 520 zł/os. 600 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
2 dni 455 zł/os. 485 zł/os. 525 zł/os. 475 zł/os. 655 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
3 dni 560 zł/os. 600 zł/os. 650 zł/os. 720 zł/os. 830 zł/os.
4 dni 770 zł/os. 820 zł/os. 885 zł/os. 975 zł/os. 1115 zł/os.
5 dni 1030 zł/os. 1095 zł/os. 1180 zł/os. 1305 zł/os. 1485 zł/os.
Programy z podziałem na dni dostępne są na stronie www.bprafa.pl

Ceny zawierają:
Zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd autokarem, opiekę pilota na całej trasie wycieczki, przewodników
lokalnych, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, miejsca gratis dla opiekunów.

Wycieczki wielodniowe Wycieczki wielodniowe
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89.Toruń
Toruń – zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta: Rynek
Staromiejski, ratusz, Dwór Artusa, pomnik Mikołaja Kopernika, dom
astronoma (z zewnątrz), zwiedzanie ruin zamku krzyżackiego,
fragmenty murów miejskich z Krzywą Wieżą, spacer po Bulwarze
Filadelfijskim, planetarium – udział w pokazie astronomicznym,
warsztaty wypieku pierników – lekcja muzealna, podczas której
uczestnicy własnoręcznie upieką pierniki metodą o 500-letniej tradycji,
wizyta w Domu baśni i legend toruńskich, zajęcia warsztatowe w
Centrum Chemii w Małej Skali, gdzie uczestnicy samodzielnie
wykonają doświadczenia chemiczne.

90.Toruń, Bydgoszcz
Toruń – zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta: Rynek
Staromiejski, ratusz, Dwór Artusa, pomnik Mikołaja Kopernika, dom
astronoma (z zewnątrz), zwiedzanie ruin zamku krzyżackiego,
fragmenty murów miejskich z Krzywą Wieżą, spacer po Bulwarze
Filadelfijskim, planetarium – udział w pokazie astronomicznym,
warsztaty wypieku pierników – lekcja muzealna, podczas której
uczestnicy własnoręcznie upieką pierniki metodą o 500-letniej tradycji,
Bydgoszcz – zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej części miasta:
Stary Rynek, Pomnik Walki i Męczeństwa, ul. Farna, katedra, ratusz,
Jaz Farny (miejsce w którym Młynówka wpada do Brdy), spichlerze,
wiszący pomnik „przechodzącego przez rzekę”, Wyspa Młyńska,
bydgoskie autografy, gmach opery bydgoskiej, na zakończenie
zwiedzanieMuzeum Mydła i Historii Brudu oraz warsztaty
mydlarskie (każdy uczestnik wykona swoje mydełko).

91.Toruń, Gniezno
Toruń – zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta: Rynek
Staromiejski, ratusz, Dwór Artusa, pomnik Mikołaja Kopernika, dom
astronoma (z zewnątrz), zwiedzanie ruin zamku krzyżackiego,
fragmenty murów miejskich z Krzywą Wieżą, spacer po Bulwarze
Filadelfijskim, planetarium – udział w pokazie astronomicznym,
warsztaty wypieku pierników – lekcja muzealna, podczas której
uczestnicy własnoręcznie upieką pierniki metodą o 500-letniej tradycji,
Gniezno – Wzgórze Lecha, katedra z relikwiami patrona Polski św.
Wojciecha, Drzwi Gnieźnieńskie, Biskupin – zwiedzanie Rezerwatu
Archeologicznego – rekonstrukcja unikalnego grodu obronnego.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
2 dni 415 zł/os. 440 zł/os. 470 zł/os. 510 zł/os. 570 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
2 dni 435 zł/os. 465 zł/os. 500 zł/os. 550 zł/os. 630 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
2 dni 405 zł/os. 430 zł/os. 465 zł/os. 510 zł/os. 580 zł/os.

92.Trójmiasto, Malbork
Malbork – zwiedzanie zamku krzyżackiego, Gdańsk – zwiedzanie z
przewodnikiem zabytkowej części miasta (m.in. Westerplatte, Długi
Targ z fontanną Neptuna, Złota Brama i Brama Zielona, ratusz, Dwór
Artusa, Bazylika Mariacka wraz z wejściem na wieżę, ulica Mariacka,
Żuraw), Muzeum II Wojny Światowej, europejskie centrum
Solidarności, stadion, Sopot – spacer ulicą Bohaterów Monte Cassino
(słynny Monciak), wejście na molo – najdłuższy drewniany pomost w
Europie, rejs statkiem po Morzu Bałtyckim, Gdynia – spacer po porcie,
zwiedzanie „Daru Pomorza”, Muzeum emigracji, Oceanarium,
Orłowo - spacer po plaży, molo i wjazd koleją na Kamienną Górę.

93.Wrocław – w stolicy Dolnego Śląska
Wrocław – zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej części miasta:
rynek, ratusz, Ostrów Tumski, Most Tumski, katedra, Ossolineum,
Panorama Racławicka – malowidło przedstawiające bitwę pod
Racławicami, Ogród Japoński i tereny wokół Hali Stulecia,
Afrykarium – wizyta w oceanarium oraz we wrocławskim ZOO.

94.Żeglarska przygoda
Rejs żaglówkami – szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i zachowania
na jachcie. Następnie wypłynięcie w stronę Sztynortu pięknym
kanałem Niegocińskim. Port docelowy – Sztynort ukryty jest pomiędzy
trzcinami. Uczestnicy za pomocą mapy i kompasu oraz małą pomocą
sternika muszą sami odnaleźć drogę. Po obiedzie – zwiedzanie pałacu
i gra na terenie kompleksu pałacu Lehndorff, wieczorne ognisko,
wspólne śpiewanie szant, pieczenie kiełbasek, wpłynięcie na jezioro
Dobskie, rezerwat – wyspa Kormoranów i powrót przepięknym
szlakiem Łabędzim. Spłynięcie do portu, pakowanie, mycie jachtów i
zakończenie rejsu.W trakcie wycieczki uczestnicy poznają podstawowe
węzły i komendy na jachcie, nauczą się sterować jachtem, pomagać
aktywnie sternikowi w podejściu jachtem do portu. Uwaga - noclegi na
jachtach.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
2 dni 499 zł/os. 530 zł/os. 570 zł/os. 625 zł/os. 710 zł/os.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
2 dni 425 zł/os. 455 zł/os. 495 zł/os. 555 zł/os. 645 zł/os.
3 dni 615 zł/os. 660 zł/os. 710 zł/os. 790 zł/os. 905 zł/os.
4 dni 820 zł/os. 870 zł/os. 930 zł/os. 1020 zł/os. 1155 zł/os.
5 dni 1175 zł/os. 1235 zł/os. 1310 zł/os. 1420 zł/os. 1590 zł/os.
Programy z podziałem na dni dostępne są na stronie www.bprafa.pl

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
2 dni 710 zł/os. 750 zł/os. 790 zł/os. 850 zł/os. 940 zł/os.

Ceny zawierają:
Zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd autokarem, opiekę pilota na całej trasie wycieczki, przewodników
lokalnych, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, miejsca gratis dla opiekunów.

Wycieczki wielodniowe Wycieczki wielodniowe
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95.Berlin
Berlin – zwiedzanie miasta z przewodnikiem. W programie m.in.:
Alexanderplatz, fontanna Neptuna, Ratusz, Wyspa Muzeów, Brama
Brandenburska, Reichstag, nowe City Berlina, „Check Point Charli”,
pomnik holokaustu, Postdammerplatz, East Side Gallery, Poczdam –
spacer po mieście i kompleksie Sanssouci.

96.Bratysława, Wiedeń
Wiedeń – zwiedzanie miasta z przewodnikiem: objazd centrum po
Ringstrasse, Stare Miasto, katedra św. Szczepana, ratusz, kolumna
morowa, budynek parlamentu, zwiedzanie wnętrz Hofburgu –
Muzeum Sissi, plac Marii Teresy z pomnikiem cesarzowej, zwiedzanie
Muzeum Historii Naturalnej, Hundertwasserhaus, Kahlenberg –
wzgórze, z którego Sobieski ruszył na odsiecz Wiednia, ogrody
Schoenbrunn, Belweder, Prater – szalona zabawa w parku rozrywki,
Bratysława –zamek, parlament, konkatedra św. Marcina, Pałac
Arcybiskupi, Brama Michalska, rynek Starego Miasta, ratusz.

HB – nocleg, śniadanie i obiadokolacja.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
3 dni 885 zł/os. 955 zł/os. 1050 zł/os. 1190 zł/os. 1385 zł/os.
4 dni 1090 zł/os. 1170 zł/os. 1270 zł/os. 1415 zł/os. 1630 zł/os.
Programy z podziałem na dni dostępne są na stronie www.bprafa.pl

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
4 dni (2HB) 1025 zł/os. 1100 zł/os. 1200 zł/os. 1340 zł/os. 1550 zł/os.
4 dni (3HB) 1290 zł/os. 1370 zł/os. 1480 zł/os. 1625 zł/os. 1850 zł/os.
Programy z podziałem na dni dostępne są na stronie www.bprafa.pl

97.Budapeszt, Zakole Dunaju
Budapeszt – zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Góra Gelerta ze
słynną Cytadelą i pomnikiem Wolności, most Elżbiety, gmach
parlamentu, bazylika św. Stefana z kaplicą Świętej Prawicy, plac
Bohaterów z pomnikiem Milenĳnym, Zamek Vajdahunyad, tętniąca
życiem Dzielnica Paryska z halami targowymi oraz mnóstwem sklepów
i kawiarenek, Wyspa Małgorzaty, Zamek Królewski, kościół Macieja,
baszty rybackie, wieczorny rejs statkiem po Dunaju, Zakole Dunaju:
Szentendre – najbardziej urokliwe miasteczko na Węgrzech oraz
wizyta w Muzeum Marcepanu,Wyszehrad – zwiedzanie zamku,
pierwszej fortecy węgierskich władców, z którego roztacza się piękny
widok na malownicze zakole rzeki Dunaj, Esztergom –największa
bazylika na Węgrzech, Bratysława – zamek, parlament, konkatedra św.
Marcina, Pałac Arcybiskupi, Brama Michalska, rynek Starego Miasta,
ratusz.

HB – nocleg, śniadanie i obiadokolacja.

98.Grecja antyczna
Meteory – wizyta w bizantyjskich klasztorach „zawieszonych” na
niemal pionowych skałach, Ateny – zwiedzanie kolebki naszej
cywilizacji: Agora ze świetnie zachowanym Tezejonem, Akropol (Teatr
Herodesa Atticusa, „Wrota Akropolu”, Partenon), Monastiraki i Plaka,
Łuku Hadriana, ruin Świątyni Zeusa Olimpĳskiego, Stadionu
Kalimarmaro, budynek Parlamentu i Grób Nieznanego Żołnierza,
Kanał Koryncki – najbardziej znany kanał wodny żeglugi morskiej na
świecie łączący Morze Jońskie z Morzem Egejskim,Mykeny –
zwiedzanie strefy archeologicznej (Brama Lwic, grób Agamemnona),
Nafplio – spacer po pierwszej stolicy nowożytnej Grecji, położonej nad
morzem i uważanej za najpiękniejszą osadę w Grecji, Epidauros –
starożytne uzdrowisko i teatr antyczny, Delfy – zwiedzanie ruin
Wyroczni Delfickiej i Świątynia Apollina, Termopile – miejsce słynnej
bitwy 300 Spartan, Saloniki – zwiedzanie stolicy greckiej Macedonii
(nabrzeże portowe z Białą Wieżą, plac Arystotelesa, pomnik Aleksandra
Macedońskiego, Akropol, katedra św. Dymitra, via Egnatia, ruiny
rzymskiej agory, Łuk Triumfalny Galeriusza, Hagia Sophia, czas na
plażowanie nad Morzem Egejskim.

HB – nocleg, śniadanie i obiadokolacja.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
4 dni (2HB) 1000 zł/os. 1080 zł/os. 1175 zł/os. 1310 zł/os. 1510 zł/os.
4 dni (3HB) 1275 zł/os. 1360 zł/os. 1465 zł/os. 1610 zł/os. 1830 zł/os.
Programy z podziałem na dni dostępne są na stronie www.bprafa.pl

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
9 dni (6HB) Cena od 2785 zł/os., zapytaj o ofertę
9 dni (8HB) Cena od 3275 zł/os., zapytaj o ofertę
Programy z podziałem na dni dostępne są na stronie www.bprafa.pl

Wycieczki zagraniczne

Ceny zawierają: zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd autokarem, opiekę pilota na całej trasie wycieczki,
ubezpieczenie KL i NNW, podatek VAT, miejsca gratis dla opiekunów.
Ceny nie zawierają: przewodników lokalnych, biletów wstępu, zestawów słuchawkowych

Wycieczki zagraniczne
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99.Hiszpania - Barcelona
EuroDisneyland lub Park Asterix – całodzienna w wybranym parku
rozrywki, Barcelona – zwiedzanie z przewodnikiem stolicy Katalonii:
katedra Sagrada Familia, promenada Las Ramblas, Bari Ghotic –
najstarsza dzielnica miasta, Stadion Olimpĳski, wyjazd na Wzgórze
Montjuic, Girona – jedna z najpiękniejszych starówek w całej
Hiszpanii, wejście na mury obronne, Figures – miasto w którym żył i
tworzył Salvador Dali, zwiedzanie muzeum artysty,Montserrat –
zwiedzanie położonego w górach sanktuarium, wypoczynek nad
Morzem Śródziemnym, Nicea – jedno z najpiękniejszych miast
Lazurowego Wybrzeża (promenada Anglików i Stare Miasto),Wenecja
– rejs statkiem po Lagunie Weneckiej na plac św. Marka i zwiedzanie
miasta: Bazylika św. Marka, Pałac Dożów – siedziba władców Wenecji,
Wieża Zegarowa, Dzwonnica św. Marka, Most Westchnień, spacer po
weneckich zakamarkach tzw. "calle”, Ponte Rialto.

HB – nocleg, śniadanie i obiadokolacja.

100.Litwa, Łotwa, Estonia
Ryga – zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta (m.in. pomnik
Wolności, Zamek Ryski, Brama Szwedzka i Prochowa, katedra
protestancka, Dom Bractwa Czarnogłowych, Wielka i Mała Gildia,
parlament, „Trzej Bracia” – kompleks średniowiecznych kamieniczek,
Tallin – Pałac Kadriorg, system fortyfikacji miejskich, Stare Miasto z
Zamkiem Toompea i Wieżą Hermana, średniowieczny rynek, ratusz,
sobór św. Aleksandra Newskiego, parlament, taras widokowy na
panoramę miasta, ogród duńskiego króla, Baszta „Kiek in de Kok”,
Wieża Dziewicza, „długa nóżka” i „krótka nóżka, Wielka Gildia, Dom
Bractwa Czarnogłowych, Baszta „Gruba Małgorzata”, tablica
upamiętniająca ucieczkę polskiego okrętu ORP „Orzeł”,Wilno – Góra
Trzech Krzyży, Ostra Brama, Uniwersytet Wileński, MuzeumAdama
Mickiewicza, kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, katedra z
relikwiami patrona Litwy, zwiedzanie muzeum w Pałacu Władców,
Cmentarz na Rossie, Troki – zwiedzanie gotyckiego Zamku Wielkich
Książąt Litewskich.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
6 dni Cena od 1600 zł/os., zapytaj o ofertę

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
10 dni (7HB) Cena od 3230 zł/os., zapytaj o ofertę
11 dni (8HB) Cena od 3460 zł/os., zapytaj o ofertę
Programy z podziałem na dni dostępne są na stronie www.bprafa.pl

101.Lwów
Zamość – zwiedzanie miasta: Rynek Wielki z ratuszem, mury
obronne, kolegiata z kaplicą Zamoyskich, dawna Akademia
Zamoyskich, Lwów – Wysoki Zamek z punktem widokowym na
starówkę, Baszta Prochowa, klasztor Dominikanów, cerkiew Zaśnięcia
Matki Boskiej, Rynek Starego Miasta z klasycystycznym ratuszem,
Prospekt Swobody, pomnik A. Mickiewicza, katedra łacińska
Wniebowzięcia NMP z kaplicą Boimów, kościół Jezuitów, klasztor
Bernardynów, cerkiew Przemienienia Pańskiego, grekokatolicka
katedra św. Jura, Opera Lwowska, katedra ormiańska, Cmentarz
Łyczakowski i Orląt Lwowskich, Żółkiew – kolegiata św. Wawrzyńca
z renesansowymi nagrobkami Żółkiewskich i Sobieskich, Zamek
Sobieskich.

102.Paryż i Eurodisneyland,
Paryż –zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem: wyspa
La Cite (katedra Notre-Dame oraz dawne więzienie paryskie
Conciergerie), dzielnica łacińska z Ogrodami Luksemburskimi,
Uniwersytetem Sorbona, Pantheon – miejscem spoczynku
najwybitniejszych Francuzów oraz Marii Curie-Skłodowskiej,
Centrum Pompidu (z zewnątrz), Wzgórze Montmartre, biała bazylika
Sacre Coeur, Plac du Tertre, Plac Pigalle, Moulin Rouge, Cmentarz
Père-Lachaise – miejsce spoczynku Fryderyka Chopina, Plac Bastylii –
miejsce po dawnym paryskim więzieniu, Muzeum Orsay (muzeum
impresjonistów), Luwr – zwiedzanie największego muzeum świata,
Ogrody Tuleries, Plac Concord, Plac Vendom, Łuk Triumfalny, Pola
Elizejskie, Plac Warszawy, Plac Trocadero – taras widokowy na Wieżę
Eiffel’a, kościół La Madelein, Opera Paryska, Kościół i Plac
Inwalidów – miejsce spoczynku Napoleona Bonaparte, Pola Marsowe,
Szkoła Wojskowa,Wieża Eiffel’a – wjazd na najwyższy poziom wieży,
rejs statkiem po Sekwanie, Eurodisneyland – całodniowy pobyt w
jednym z najbardziej znanych i lubianych parków rozrywki w Europie
gdzie bilet wstępu pozwala na nieograniczone korzystanie ze
wszelkich dostępnych atrakcji.

HB – nocleg, śniadanie i obiadokolacja.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
3 dni 765 zł/os. 820 zł/os. 875 zł/os. 960 zł/os. 1090 zł/os.
4 dni 995 zł/os. 1045 zł/os. 1110 zł/os. 1200 zł/os. 1340 zł/os.
Programy z podziałem na dni dostępne są na stronie www.bprafa.pl

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
5 dni (2HB) Cena od 1755 zł/os., zapytaj o ofertę
6 dni (3HB) Cena od 2120 zł/os., zapytaj o ofertę
Programy z podziałem na dni dostępne są na stronie www.bprafa.pl

Ceny zawierają: zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd autokarem, opiekę pilota na całej trasie wycieczki,
ubezpieczenie KL i NNW, podatek VAT, miejsca gratis dla opiekunów.
Ceny nie zawierają: przewodników lokalnych, biletów wstępu, zestawów słuchawkowych
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103.Praga
Praga – zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Hradczany, klasztor
strahovski, Pałac Biskupi, wnętrza Zamku Królewskiego, będącego
siedzibą władców Czech, katedra św. Wita, Złota Uliczka z wieżą
Deliborka i ogrody zamkowe, Mała Strana pełna barokowych pałaców i
ogrodów (m. in. Wallensteina) oraz urokliwych uliczek, Most Karola,
Rynek Staromiejski, ratusz z wieżą zegarową i słynnym zegarem
astronomicznym Orloj, zabytkowe kamienice,pomnik Jana Husa,
kościół przed Tynem, plac Wacława i Josefov czyli dawna dzielnica
żydowska.

HB – nocleg, śniadanie i obiadokolacja.

104.Toskania
Wenecja – rejs statkiem po Lagunie Weneckiej na plac św. Marka i
zwiedzanie miasta: Bazylika św. Marka, Pałac Dożów – siedziba
władców Wenecji, Wieża Zegarowa, Dzwonnica św. Marka, Most
Westchnień, spacer po weneckich zakamarkach tzw. "calle”, Ponte
Rialto,Mirabilandia – całodzienna szalona zabawa w największym
włoskim parku rozrywki, Florencja – katedra Santa Maria del Fiore ze
słynną czerwoną kopułą, Baptysterium św. Jana, kościół św. Krzyża,
Dzwonnica Giotta, plac Republiki, centrum miasta z Piazza della
Signoria, fontanna Neptuna, Most Złotników, Siena – historyczne
miasto ze średniowieczną zabudową, które zachowało swój dawny
charakter i toskański klimat. W programie zwiedzanie m.in. rynku w
kształcie muszli, gotycki ratusz, katedra św. Katarzyny, Piza –
zwiedzanie: Campo dei Miracoli ze słynną Krzywą Wieżą.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
6 dni Cena od 1960 zł/os., zapytaj o ofertę

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
4 dni (2HB) 825 zł/os. 885 zł/os. 970 zł/os. 1085 zł/os. 1260 zł/os.
4 dni (3HB) 970 zł/os. 1030 zł/os. 1110 zł/os. 1210 zł/os. 1375 zł/os.
Programy z podziałem na dni dostępne są na stronie www.bprafa.pl

105.Wilno, Kowno, Troki
Kowno – ruiny zamku, Stare Miasto – zespół kamienic wokół rynku,
ratusz, archikatedra św. Piotra i Pawła, Dom Perkuna, nabrzeże Niemna,
spacer Aleją Wolności,Wilno – Góra Trzech Krzyży, Ostra Brama,
Uniwersytet Wileński, MuzeumAdama Mickiewicza – dawny dom
poety, dzielnica Zarzecze, kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu,
klasycystyczna katedra z relikwiami patrona Litwy, zwiedzanie
muzeum w Pałacu Władców, widok na Górę Gedymina, Cmentarz na
Rossie, gdzie spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego i znajduje
się grób jego matki, Troki – zwiedzanie Zamku Wielkich Książąt
Litewskich wzniesionego na wyspie na Jeziorze Galve, dzielnica
karaimska.

106.Włochy klasyczne – smaki Italii
Wenecja – rejs statkiem po Lagunie Weneckiej na plac św. Marka i
zwiedzanie miasta: Bazylika św. Marka, Pałac Dożów – siedziba
władców Wenecji, Wieża Zegarowa, Dzwonnica św. Marka, Most
Westchnień, spacer po weneckich zakamarkach tzw. "calle”, Ponte
Rialto, Asyż – miasto św. Franciszka: bazylika Matki Boskiej Anielskiej
z kaplicą Porcjunkuli, bazylika św. Franciszka, świątynia Minerwy,
karcer św. Franciszka i spacer po mieście, Rzym – antyczne Forum
Romanum, Koloseum (wnętrza), Kapitol, Pałac Senatorów, Ołtarz
Ojczyzny, pomnik Marka Aureliusza, Łuk Tytusa, Piazza Navona z
fontanną „Czterech Rzek” Berniniego, tętniący życiem targ na Campo
de Fiori, plac Hiszpański ze słynnymi schodami hiszpańskimi, plac
Wenecki, Fontanna di Trevi, Zamek Anioła, most na Tybrze,
Watykan – plac św. Piotra, Bazylika św. Piotra, grób św. Jana Pawła II,
słynna Pieta Michała Anioła, Florencja – katedra Santa Maria del Fiore
ze słynną czerwoną kopułą, Baptysterium św. Jana, kościół św. Krzyża,
Dzwonnica Giotta, plac Republiki, centrum miasta z Piazza della
Signoria, fontanna Neptuna, Most Złotników.

HB – nocleg, śniadanie i obiadokolacja.

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
7 dni (5HB) Cena od 2380 zł/os., zapytaj o ofertę
7 dni (6HB) Cena od 2615 zł/os., zapytaj o ofertę
Programy z podziałem na dni dostępne są na stronie www.bprafa.pl

Ilość osób: 40-55 35-39 30-34 25-29 20-24
3 dni 765 zł/os. 810 zł/os. 870 zł/os. 960 zł/os. 1085 zł/os.
4 dni 1010 zł/os. 1060 zł/os. 1130 zł/os. 1230 zł/os. 1370 zł/os.
Programy z podziałem na dni dostępne są na stronie www.bprafa.pl

Ceny zawierają: zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd autokarem, opiekę pilota na całej trasie wycieczki,
ubezpieczenie KL i NNW, podatek VAT, miejsca gratis dla opiekunów.
Ceny nie zawierają: przewodników lokalnych, biletów wstępu, zestawów słuchawkowych
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