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Ponadto 
zapraszamy na:

• studia 
podyplomowe

• kursy 
doskonalące

• szkolenia 
rad pedagogicznych

• języki obce

• język migowy

Polecamy:

• pomoc dzieciom 
ze specyficznymi 
potrzebami eduk.

• porady dla 
rodziców (pedagog, 
psycholog, lekarz)

• realizację 
programu eduk. 
i rekreacyjnego 
na wycieczkach 

• kursy
kwalifikacyjne
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W  POZNANIU
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Z poważaniem

Henryka i Grzegorz Dulnikowscy

Z g ł o s z e n i a  prosimy przesyłać e-mailem
lub osobiście w godzinach pracy biura, ul. Tomickiego 16

(budynek Szkoły Podstawowej Nr 85 w Poznaniu).
e-mailem: oednpoznan@gmail.com

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo, OEdN oraz Biuro Usług Edukacyjnych 
zapraszają Państwa do udziału w wycieczkach edukacyjno-
rekreacyjnych organizowanych dla dzieci przedszkolnych i uczniów 
szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

W czasie wyjazdów uczniowie mogą poszerzyć treści nauczania 
realizowane przez Państwa w czasie zajęć szkolnych, oczywiście 
nie zapominamy o rekreacji i wypoczynku.

Wieloletnie doświadczenie naszych przewodników i pilotów
w realizacji programów wycieczek oraz sprawdzone miejsca ich 
realizacji gwarantują przyjemny pobyt.

Chętnie podejmujemy wyzwania związane z realizacją progra-
mów według Państwa projektu na wycieczkach jednodniowych, 
wielodniowych i zielonych szkołach.

Biuro rozlicza wycieczki i wystawia faktury po zakończeniu 
wycieczki.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej pod adresem:

www.oedn.pl
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BIURO USŁUG EDUKACYJNYCH
Os. Czwartaków 21/3, 62-020 Swarzędz

Biuro znajduje się w Poznaniu przy ul. Tomickiego 16
OŚRODEK EDUKACYJNY DLA NAUCZYCIELI

ul. Tomickiego 16, 61-116 Poznań
tel. 61 872 09 05, tel. 502 624 093

www.oedn.pl 
e-mail: oednpoznan@gmail.com

Konto : BZ WBK    Nr 52 1090 1450 0000 0000 4501 0811

ZEZWOLENIE  WOJEWODY  WIELKOPOLSKIEGO  NR  012 
Umowa  Ubezpieczeniowa  OC  Organizatora  Turystyki

WYCIECZKI
INFORMATOR O TRASACH

I CENACH

DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
ORAZ OSÓB DOROSŁYCH

ZAPRASZAMY ! 
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WARUNKI UMOWY  
DLA UCZESTNIKÓW WYCIECZEK:

1. Warunkiem realizacji wycieczki jest pisemne 
zgłoszenie, zawarcie umowy, wpłata zadatku.

2.	Zawarcie	 umowy	 następuje	 w	 momencie	 pisemnego	
potwierdzenie	przyjęcia	zgłoszenia	wycieczki	przez	nasze	biuro	
w	odpowiedzi	na	pisemne	zgłoszenie	przez	klienta.

3.	Kwoty	zadatku:	uzgadniane	są	z	klientem

4.	Należność	za	wycieczkę	należy	uregulować	zgodnie	z	terminem	
podanym	 w	 umowie,	 po	 telefonicznym	 uzgodnieniu	 daty	 
i	sposobu	przekazania	wpłaty	–	w	biurze	lub	na	konto	bankowe	
w	Santander	Bank	Nr	52	1090	1450	0000	0000	4501	0811

5.	W	przypadku	rezygnacji	z	wycieczki	należy: 
-	 przy	wycieczkach	1-dniowych	zgłaszać	co	najmniej	na	 
	 21	dni	przed	wycieczką, 
-	 przy	wycieczkach	wielodniowych	–	co	najmniej	8	tygodni	 
	 przed	wycieczką. 
	 W	przypadku	rezygnacji	na	5	dni	przed	wycieczką,	biuro	 
	 pobiera	30%	kosztu	wycieczki	od	uczestnika.

6.	Cena	wycieczki	może	ulec	zmianie	w	przypadku	drastycznych 
zmian ceny paliwa oraz nagłych zmian cen biletów wstępu.

7.	Uczestnik	wycieczki	odpowiada	za	wszelkie	szkody	wyrządzone	
z	jego	winy	w	trakcie	trwania	wycieczki.

8.	Ubezpieczenie	–	w	załączonych	warunkach	do	umowy.

9.	PODANE	 CENY	 DOTYCZĄ	 WYJAZÓW	 Z	 MIASTA	
POZNANIA,	SWARZĘDZA,	KOSTRZYNA

10.	Ceny	wyjazdu	z	innych	miejscowości	do	uzgodnienia.
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Poznajemy różne zawody 
Wycieczka	ma	 charakter	 edukacyjno-rekreacyjny	 i	 odbywa	 się	 pod	hasłem:	

„Poznajemy	różne	zawody”.

Uczestnicy	 wycieczki	 odwiedzają	 gospodarstwa	 lub	 zakłady	 produkcyjne.	

Przewodnik	 łączy	program	wycieczki	z	 treścią	edukacyjną	uczącą	szacunku	

do	pracy.

Zawody	–	

-	rolnik,

-	kelner,	kucharz

-	ogrodnik

-	kamieniarz	budowlany

-	leśnik,

-	pszczelarz

W	trakcie	wycieczki	poczęstunek

Koszt	dla	grupy	40-45	os.	–	60,-	zł/os.	

WYCIECZKI  JEDNODNIOWE 
DLA PRZEDSZKOLI I KLAS I-III

Ceny wycieczek jednodniowych obejmują:
autokar, bilety wstępu do odwiedzanych obiektów, opiekę pilota-
przewodnika, realizację programu rekraacyjno - edukacyjnego 
dostosowanego do wieku uczestników wycieczki, podatek, dodatkowe 
ubezpieczenie NNW – 10.000 PLN, opiekunowie nie ponoszą kosztów.

Ceny imprez uzależnione są od wielkości grupy:

W  przypadku własnego transportu  –  ceny  ulegają  obniżeniu 

Grupa 40 os. i więcej
+ 3 opiekunów

Grupa 35-39 os.
+ 3 opiekunów

Grupa 30-34 os.
+ 2 opiekunów

Grupa 25-29 os.
+ 2 opiekunów



6

Wycieczka edukacyjno-rekreacyjna do Puszczy Zielonka  
pod hasłem: „Poznajemy naszą najbliższą okolicę i jej atrakcje”
Puszcza	 Zielona	 	 z	 Parkiem	 Krajobrazowym,	 rezerwatami	 przyrody,	 terenami	
nadjeziornymi,	 dolinami	 rzecznymi	 	 i	 licznymi	 	 zabytkami	 kultury	 materialnej	
Wielkopolski	 	 leżąca	 blisko	 Poznania	 odsłania	 olbrzymi	 potencjał	 poznawczy,	
kształcący	i	wychowawczy		dla		nauczycieli		i			uczniów.
Proponujemy	 	 Państwu	 edukację	 leśną	 dla	 różnych	 poziomów	 edukacyjnych.																						
Miejsce – leśniczówka	 z	 bardzo	 dobrą	 bazą	 rekreacyjną	 	 w	 tym	 ścieżka	
PRZYRODNICZA		Z	ATRAKCJAMI,
–	zielona	leśna	klasa	z	ciekawymi	pomocami	dydaktycznymi,
–	dach	nad	głową	dla	50	osób	,
–	miejsce	do	grillowania
–	urocze	małe	jeziorko,
–	spotkanie	z	Leśnikiem	.
Propozycja zajęć dydaktycznych dla najmłodszych	realizowanych	przez	naszych	
przewodników	–	np.	:-	”	co	to	jest	las	”	–	rozpoznawanie	pospolitych	gatunków	drzew,	
krzewów,	zwierząt,
–	praca	leśnika,
–	las	w	4	porach	roku,
–	bogactwo	lasu		itp.	.
Propozycja zajęć dydaktycznych dla uczniów starszych		(szkoła	podstawowa)	np.:
–	bioróżnorodność	leśna	,
–	las	jako	najwyższe	dobro	wspólne	,
–	gospodarka	leśna,	turystyczna	i	łowiecka,	–	zarządzanie	lasem,	zawody	leśne,
–	walory	klimatyczne	i	zdrowotne	lasu,
–	las	jako	źródło	odnawialnej	energii	itp.		.
Realizujemy	tematy	uwzględniając	potrzeby	nauczycieli.
Koszt dla grupy 40 – 45 os. – 50,-zł/os.  z autokarem.
W	cenie:	autokar,	bilet	wstępu,	opieka	pilota-przewodnika,	dodatkowe	ubezpieczenie	
NNW,	realizacja	programu	edukacyjnego.
Koszt  dla grupy  40-45 –osobowej  (dojazd własny) – 35,- zł/os.
W	cenie:	bilet	wstępu	,	miejscowy	przewodnik,		realizacja	programu	edukacyjnego,	
opieka	pilota.

ROGALIN 

W	programie:
-	zwiedzanie	Pałacu	–	wnętrza,	galeria	obrazów,	powozownia,	kaplica,
-	spacer	po	parku	–	stare	dęby,	ogród	francuski	i	angielski.
Koszt	dla	grupy	40-45	os.	–	50,-zł	/os.
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W WIEJSKIM OGRODZIE I ZAGRODZIE
W	programie	:
-	 spektakl	 teatralny	 połączony	 z	 interakcją	 	 pt.	 	 „Żabi	 koncert”,	 „Biały	wróbelek”,	
„Dziewczynka	z	zapałkami”
-	 warsztaty	 w	 Gospodarstwie	Agroturystycznym	 w	 Centrum	 Edukacji	 i	 Turystyki	
KAWKA

SPEKTAKL  TEATRALNY  - „Żabi koncert”, „Biały wróbelek”, „Dziewczynka 
z zapałkami” 	w	reżyserii		Renaty	Biegały

Miejsce –  Centrum Turystyki i Edukacji Kawka koło Kórnika,  
Termin:  cały rok
Czas	trwania	przedstawienia	z	interakcją	(około	60	minut)
Sztuka	 i	 interakcja	 BAWI	 i	 UCZY	 ponadto,	 promuje	 wartości	 uniwersalne	 
z	uwzględnieniem	wieku		uczestników	spektaklu.
Uwzględnia	 	między	 innymi	 	ochronę środowiska, altruizm, uznanie i szacunek  
dla adwersarza, brak przyzwolenia na agresję.

W trakcie interakcji z widownią nauczyciele mają możliwość spojrzenia na swoich 
wychowanków z innej, często nieznanej perspektywy.
Zapraszamy do udziału w tym nowym pedagogicznym doświadczeniu.
Reasumując - wartościowe , interesujące przedstawienie dla uczniów, interesujące 
doświadczenie dla nauczycieli oraz opiekunów grup. Spektakl bawi i uczy - 
poza tym, może spełnić również rolę otwarcia w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych w starszych klasach szkół podstawowych.

Grupa	I	bierze	udział	w	spektaklu		liczy	do	25	osób	,	pozostali	uczestnicy	wycieczki	
(grupa	 II	 do	 25	 dzieci)	 biorą	 udział	 w	 	 warsztatach	 realizowanych	 przez	 Ośrodek	
Kawka.	Program	poniżej.

Druga grupa:
-	wykonywania	kórnickich	kogutków		,
-	lekcja	w	dawnej	szkole-	pisania	lipowym	patykiem,
-	pokaz		żywego	inwentarza		-króliki,	świnki,	kury,	kaczki,
-	prezentacja	dawnych	narzędzi		gospodarskich	i	domowych.
Po		ok.	1	godz.			następuje		zmiana		grup.

Koszt  dla grupy  40-45 –osobowej  -  38,-zł/os.  Dojazd we własnym zakresie.
W cenie:	spektakl	teatralny	+	interakcja,	opłata	pobytu	i	realizacji	programu	w	Ośrodku	
Kawka.

Nauczyciele otrzymują imienne zaświadczenia o udziale w kreatywnych 
warsztatach metodycznych.
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KREATYWNE  WARSZTATY  
METODYCZNO -EKOLOGICZNE   

DLA  PRZEDSZKOLAKÓW  ORAZ NAUCZYCIELI 
ODKRYWAMY  TAJEMNICE  PRZYRODY 

(Treści programowe mają charakter sezonowy: wiosna, lato, jesień, zima)
W  CENTRUM  TURYSTYKI I EDUKACJI KAWKA

Warsztaty		prowadzone	metodami	aktywizującymi	grupę	z	wykorzystaniem	techniki	twórczego	
myślenia	 ,	 zajęć	 ruchowych,	muzycznych	 i	 plastycznych	 	 w	 grupach	 20	 –	 25	 osobowych	 
w	czasie	od	60	do	90	minut	(	czynniki	wpływające	na	czas		to	grupa	wiekowa	i	percepcja)	
oraz	inne	ciekawe	zajęcia	z	wykorzystaniem	autorskich	,	atrakcyjnych	pomocy	dydaktycznych			
Na	atrakcyjność	warsztatów	wpływa	między	 	 innymi	 	wysoka	 i	powszechna	 ,	 dynamiczna	
aktywność	dzieci	wśród	interesującej	scenerii	ekspozycji	muzealnych	.																																											
Zajęcia	mogą	mieć	wpływ	na	wzbogacenie	warsztatu	pracy	nauczyciela	.

Program  -  grupa I :
1.	Metody	 porządkowania	 i	 rozszerzenia	 wiedzy	 dzieci	 na	 temat	 zmian	 w	 przyrodzie	 
	 następujących	zimą,	wiosną	,latem,	jesienią		w	oparciu	o	literaturę.
2.	Zabawy	 i	 gry	 przyrodnicze	 dla	 dzieci	 (zagadki,	 kalambury,	 drama,	 zabawy	 ruchowe,	 
	 pedagogika	zabawy).
3.	Swobodne	 improwizacje	 ruchowe	 do	 utworów	 muzycznych	 z	 wykorzystaniem	 
	 rekwizytów.
4.	Zabawy	z	chustą	animacyjną.
5.	Ćwiczenia	 grafomotoryczne	 z	 elementami	 metody	 Edukacji	 przez	 ruch 
	 D.	Dziamskiej.
6.	Plastyczna	interpretacja	zagadnień	przyrodniczych.
7.	Zabawy	relaksacyjne		według		propozycji	M.	Bogdanowicz.

W tym czasie - druga grupa dzieci  bierze udział w zajęciach: 
-	 wykonywania	kórnickich	kogutków,	
-		 lekcji	w	dawnej	szkole-	pisanie	lipowym	patykiem,
-		 dzieci		biorą	udział	w	pokazie	żywego	inwentarza	(króliki,	świnki,		kury,	kaczki…	
Po ok. 1 godz. następuje  zmiana  grup.
Koszt realizacji warsztatów  i  pobytu  w  Centrum Turystyki i Edukacji Kawka - 
okolice Kórnika  - dla minimum 40 dzieci( zajęcia realizowane  w dwóch grupach  
(2×20 os.)  wynosi 38 zł /os. 
Dojazd we własnym zakresie. Powyższy koszt zawiera między innymi materiały, z których 
dzieci korzystają w czasie warsztatów. Nauczyciele otrzymują imienne zaświadczenia  
o udziale w kreatywnych warsztatach metodycznych .

Zgłoszenia / pytania prosimy przesyłać na adres: oednpoznan@gmail.com 
Informacja	telefoniczna		61 8720 905	lub	502 624 093.
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45,- zł/os.
*55,- zł/os.

48,- zł/os.
*59,- zł/os.

52,- zł/os.
*64,- zł/os.

59,- zł/os.
*70,- zł/os.

AGROTURYSTYKA:
• Pobyt w gospodarstwie agroturystycznym  

 w Pawłowie

-	mini	ZOO,

-	przejażdżki	bryczką	lub	konno,

-	ognisko	z	pieczeniem	kiełbasek	(prowiant	własny),

-	gry	i	zabawy	na	świeżym	powietrzu,

-	realizacja	programu	rekreacyjnego.

• Pobyt w Młodzikowie *

-	małe	ZOO,	jazda	konna,

-	ognisko	z	pieczeniem	kiełbasek	(prowiant	własny),

-	gry	i	zabawy	na	świeżym	powietrzu.

Czas trwania imprez 5-6 godz.
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45,-zł/os. 47,-zł/os. 50,-zł/os. 54,-zł/os. 

SPOTKANIE Z PRZYRODĄ
• W leśniczówce:

-	zapoznanie	z	pracą	leśniczego,	fauna	i	flora	lasu,
-	zwiedzanie	gospodarstwa	i	pasieki	–	zapoznanie	z	życiem	 
		i	zwyczajami	pszczół,
-	ognisko	z	pieczeniem	kiełbasek	(prowiant	własny),
-	zabawy	na	świeżym	powietrzu.

• W lesie i nad jeziorem:
-	ścieżka	edukacyjna,
-	spacer	lasem	nad	jezioro,
-	zabawy	na	świeżym	powietrzu,
-	ognisko	z	pieczeniem	kiełbasek	(prowiant	własny).

Czas trwania imprezy 6 godz.

60,-zł/os. 64,-zł/os. 70,-zł/os. 78,-zł/os.

• „Podróż w czasie”:
-	wizyta	w	parku	dinozaurów	w	Rogowie.

Czas trwania imprez 6 - 7 godz.
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50,-zł/os. 57,-zł/os. 60,-zł/os. 65,-zł/os. 

60,- zł/os. 65,- zł/os. 70,- zł/os. 75,- zł/os.

60,- zł/os. 65,- zł/os. 68,- zł/os. 74,- zł/os.

• SZRENIAWA I WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY
-	Muzeum	Narodowe	Rolnictwa	–	maszyny	i	narzędzia	 
	 do	pracy	na	roli,	sposoby	uprawy	roślin	dawniej	i	dziś,	 
	 znaczenie	rolnictwa	w	gospodarce,
-	spacer	w	Wielkopolskim	Parku	Narodowym,	 
	 wejście	na	wieżę	widokową.

Czas trwania imprezy 5-6 godz.

• WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY
-	Puszczykowo	–	pracownia	literacka	A.	Fiedlera,
-	Muzeum	Przyrodnicze	WPN,
-	spacer	w	okolice	Jeziora	Góreckiego.

Czas trwania imprezy 6-7 godz.

• EDUKACYJNO-ROZRYWKOWY DELI PARK  
 W STĘSZEWIE

-	Spacer	po	parku,
-	Zwiedzanie	ogrodów	świata,
-	historia	najsłynniejszych	budowli	świata,
-	mini-zoo,	modele	ssaków	z	epoki	lodowcowej,
-	plac	zabaw	dla	dzieci

Czas trwania imprezy 7 godz.
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50,- zł/os. 52,- zł/os. 56,- zł/os. 60,- zł/os.

• MUZEUM ETNOGRAFICZNE 
 W DZIEKANOWICACH
 OSTRÓW LEDNICKI

-	zwiedzanie	Muzeum	Pierwszych	Piastów
-	Skansen	w	Dziekanowicach	–	wieś	dawniej	i	dzisiaj,

Czas trwania imprezy 5-6 godz.

65,- zł/os. 70,- zł/os. 74,- zł/os. 80,- zł/os.

• OSTRÓW LEDNICKI – GNIEZNO
-	Muzeum	Pierwszych	Piastów	-	Lednica,
-	przeprawa	promem	na	wyspę,	zwiedzanie	ruin	grodu	Mieszka	I,
-	wizyta	w	Katedrze	oraz	spacer	ulicami	starego	miasta	w	Gnieźnie.
-	Muzeum	Pierwszych	Piastów	w	Gnieźnie—zwiedzanie,	 
	 spektakl	„Światło	i	dźwięk”.

Czas trwania imprezy 6-7 godz.

75,- zł/os. 78,- zł/os. 82,- zł/os. 90,- zł/os.

• GNIEZNO – BISKUPIN
-	zwiedzanie	Katedry	w	Gnieźnie,
-	zwiedzanie	Muzeum	Kolejki	Wąskotorowej	w	Gąsawie,
-	przejazd	kolejką	wąskotorową,
-	zwiedzanie	Muzeum	Archeologicznego	w	Biskupinie.

Czas trwania imprezy 10 godz. 

70,- zł/os. 74,- zł/os. 78,- zł/os. 82,- zł/os.

• DWÓR – ZAMEK – PAŁAC
-	zwiedzanie	dworku	w	Koszutach,
-	zamek	i	arboretum	w	Kórniku	–	zwiedzanie,
-	pałac	w	Rogalinie,	dęby	rogalińskie.

Czas trwania imprezy 7-8 godz.
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30,- zł/os. 32,- zł/os. 34,- zł/os. 40,- zł/os.

• ULICAMI POZNANIA pod hasłami (do wyboru):
-	Poznań	według	legend	i	podań,
-	Znane	i	nieznane	Poznanianki,
-	Szlakiem	Mazurka	Dąbrowskiego,
PROGRAMY	DOSTOSOWANE	DO	WIEKU	UCZESTNIKÓW
Transport	we	własnym	zakresie

Czas trwania imprezy 6-7 godz. 

• WYSPA PIRATÓW W KOŚCIANIE
-	rejs	na	tratwie	w	towarzystwie	piratów,
-	poszukiwanie	skarbu,	zabawy	integracyjne,	ognisko	z	kiełbaskami

Czas trwania imprezy 7-8 godz. 

60,- zł/os. 44,- zł/os. 70,- zł/os. 80,- zł/os.
 

• BISKUPIN
-	zwiedzanie	Muzeum	Archeologicznego	w	Biskupinie,
-	warsztaty	dla	dzieci	w	karczmie	(manualne,	kulinarne,	ruchowe	-	2	godz.) 
treści	do	uzgodnienia	z	zamawiającym

Czas trwania imprezy 8-9 godz. 

65,- zł/os. 70,- zł/os. 74,- zł/os. 78,- zł/os.
 



14

• MIĘDZYRZECKI REJON UMOCNIONY
-	zwiedzanie	głównego	rejonu	umocnień,
-	zwiedzanie	pocysterskiego	kompleksu	klasztornego.
-	zwiedzanie	Muzeum	i	Zamku	w	Międzyrzeczu

Czas trwania imprezy 7-8 godz.

80,- zł/os. 85,- zł/os. 90,- zł/os. 100,- zł/os.
 

• KOSZUTY – GOŁUCHÓW – ŚMIEŁÓW
-	zwiedzanie	dworku	szlacheckiego	w	Koszutach,
-	zwiedzanie	Muzeum	A.	Mickiewicza	w	Śmiełowie,
-	zwiedzanie	Muzeum	Narodowego	Zamek	w	Gołuchowie,
-	park	angielski,	zagroda	żubrów.

Czas trwania imprezy 10 godz.

80,- zł/os. 85,- zł/os. 90,- zł/os. 95,- zł/os.
 

• GOŁUCHÓW
-	zwiedzanie	Muzeum	Narodowego	w	Zamku	w	Gołuchowie,
-	zwiedzanie	parku	angielskiego	i	zagrody	żubrów.

Czas trwania imprezy 8 godz. 

60,-zł/os. 65,-zł/os. 70,-zł/os. 80,-zł/os.
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• WROCŁAW
-	Panorama	Racławicka,
-	ogród	zoologiczny	z	Afrykarium,
-	Spacer	po	starym	mieście.

Czas trwania imprezy 12 godz.

120,- zł/os. 130,- zł/os. 140,- zł/os. 165,- zł/os.
 

• WROCŁAW
-	Centrum	Nauki	i	Wiedzy	o	Wodzie	-	Hydropolis,
-	ogród	zoologiczny	z	Afrykarium,
-	Stare	Miasto	-	spacer.

Czas trwania imprezy 12 godz.

120,- zł/os. 130,- zł/os. 140,- zł/os. 165,- zł/os.
 

• TORUŃ
-	zwiedzanie	Starego	Miasta,	ruin	Zamku	Krzyżackiego,
-	Muzeum	Piernika	lub	Piernikarnia,
-	seans	w	Planetarium.
Orbitarium—na	życzenie	Klienta,	dodatkowa	opłata	

Czas trwania imprezy 12 godz.

95,- zł/os. 100,- zł/os. 115,- zł/os. 140- zł/os.
 

• TORUŃ
-	Spacer	po	starym	mieście,	
-	Centrum	Nauki	-	Młyn	Wiedzy
-	Muzeum	Piernika	lub	Piernikarnia,
-	seans	w	Planetarium.

Czas trwania imprezy 12 godz.

115,- zł/os. 120,- zł/os. 125,- zł/os. 150- zł/os.
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• CZESZEWO
-	wizyta	w	Centrum	Edukacji	Leśnej,
-	przeprawa	promem	przez	Wartę,
-	ścieżka	edukacyjne,
-	program	rekreacyjny	przy	ognisku,	pieczenie	kiełbasy
(prowiant	własny).

Czas trwania imprezy 6 godz.

45,- zł/os. 48,- zł/os. 50,- zł/os. 60,- zł/os.
 

•	 KŁODAWA	–	Program	zwiedzania	obejmuje	prelekcję	n/t	historii	powstania	złóż	kłodawskich	
oraz	 zastosowania	 soli,	 zjazd	 windą	 na	 poziom	 600	 m	 pod	 powierzchnią	 ziemi	 (zjazd	 windą	 z	 prędkością	 
6	m/s	pozostawia	człowiekowi	niezapomniane	wrażenia),	przejście	chodnikami	do	podziemnej	kaplicy	św.	Kingi	
-	patronki	górników	solnych.	Obejrzenie	wyeksploatowa-nych	komór	solnych.	Możliwość	zobaczenia	maszyn	
używanych	w	podziemnym	górnictwie	solnym	i	innych	osobliwości	górnictwa	solnego.
Zwiedzanie	ZOO	Safari	w	Borysewie	za	dodatkową	opłatą.

80,- zł/os. 85,- zł/os. 90,- zł/os. 100- zł/os.
 

• WARSZAWA - 1 DZIEŃ
-	Centrum	Nauki	Kopernik	lub	Muzeum	Powstania	Warszawskiego
-	Stare	Miasto	-	Trakt	Królewski	-	spacer,
-	Grób	Nieznanego	Żołnierza,
-	Stadion	Narodowy
-	Łazienki	Królewskie	z	Pałacem	na	Wodzie	-	spacer

Czas trwania 20 godz.

 
160,- zł /os. 170,- zł/os. 175,- zł / os. 200,- zł /os.

 

• STARA CHATA U KOWOLA
-	zwiedzanie	100-letniej	chaty,	pokaz	przędzenia	wełny,	wyrabianie		  
	 masła	i	sera,	kucie	„podkowy	szczęścia”	w	kuźni,	pokaz	prasowania	 
	 żelazkiem	„z	duszą”,	przejażdżka	bryczką,	karmienie	i	dojenie	 
	 zwierząt,	ognisko	z	pieczeniem	kiełbasy	i	ziemniaków,	piosenki	 
	 biesiadne.	Poczęstunek	–	słodka	niespodzianka,	kiełbasa,	bułka,	 
	 herbata,	ziemniaki,	degustacja	mleka.

Koszt dla grupy 40-45 os. – 80,- zł/os. 
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POLECAMY WYCIECZKI 
EDUKACYJNO-REKREACYJNE 

PO WIELKOPOLSCE

organizowane
szczegółnie	przed	okresem	

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA, WIELKANOCY.
Wycieczki	te	wzbogacą	oraz	uatrakcyjnią	realizowany	
przez	Państwa	program	szkolny	lub	przedszkolny.

Szczegó	ły	dotyczące	programu	oraz	cen	poszczególnych	 
wycieczek	znajdziecie	Państwo	na	stronie	

 www.oedn.pl w AKTUALNOŚCIACH 
na 2 miesiące	przed	okresem	rozpoczęcia	imprez.

	 	 													ZAPRASZAMY
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SZCZEGÓŁOWE	PROGRAMY	WYCIECZEK	 
PRZESYŁAMY	OSOBOM	ZAMAWIAJĄCYM	IMPREZĘ.

WYCIECZKI  WIELODNIOWE
Ceny wycieczek wielodniowych obejmują:

Autokar, noclegi, wyżywienie, bilety wstępu, opiekę pilota-przewodnika, 
miejscowych przewodników, dodatkowe ubezpieczenie NNW na kwotę 
10.000 PLN realizację programu rekreacyjno–edukacyjnego dostoso-
wanego do wieku uczestników.
Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja w pierwszym dniu imprezy  
a ostatnim obiad w ostatnim dniu wycieczki.
Przy zamówieniu imprezy obowiązuje przedpłata.

Ceny imprez uzależnione są od liczby uczestników:

Grupa 40 os. i więcej Grupa 35-39 os. Grupa 30-34 os. Grupa 25-29 os.



19

• KOŁOBRZEG I OKOLICE
-	zwiedzanie	Kołobrzegu	z	przewodnikiem	(Katedra,	Muzeum
	 Wojska,	źródła	solankowe,	port,	molo,	latarnia	morska),
-	spacer	po	Ustroniu	Morskim	i	Mielnie,
-	pobyt	w	ogrodach	tematycznych	Hortulus	w	Dobrzycy
-	spacery	brzegiem	morza,	rekreacja,
-	rejs	statkiem	(dodatkowa	opłata).

240,- zł/os. 260,- zł/os. 275,- zł/os. 290,- zł/os. 
 

WYCIECZKI  2-DNIOWE

• WYSPA WOLIN I UZNAM
-	zwiedzanie	Świnoujścia	(port,	centrum,	uzdrowiskowe,
	 przeprawa	promem	przez	rzekę	Świnę,	Forty),
-	zwiedzanie	Międzyzdrojów	–	Muzeum	Figur	Woskowych,
-	zwiedzanie	Muzeum	Wolińskiego	Parku	Narodowego	 
	 i	pokazowego	rezerwatu	żubrów,
-	spacer	do	latarni	morskiej.

270,- zł/os. 280,- zł/os. 290,- zł/os. 320,- zł/os.
 

• WARSZAWA
-	Muzeum	Powstania	Warszawskiego,
-	zwiedzanie	Warszawy:	(Łazienki	–	park,	Plac	Zamkowy	 
	 –	zabytki	Starego	Miasta,	urzędy	państwowe,	 
	 Grób	Nieznanego	Żołnierza,	Belweder),
-	Zamek	Królewski	-	zwiedzanie
-	Cmentarz	na	Powązkach.

280,- zł/os. 290,- zł/os. 310,- zł/os. 360,- zł/os.
 

• KOTLINA JELENIOGÓRSKA
-	Sobieszów	–	wejście	na	Chojnik,
-	Szklarska	Poręba	-	Wodospad	Szklarki	i	Kamieńczyka,
-	Karpacz	-	Świątynia	Wang,	spacer	do	schroniska	„Samotnia”.

UWAGA!	W	przypadku	wjazdu	i	zjazdu	wyciągami	na	KOPĘ	-	dodatkowa	opłata.

250,- zł/os. 260,- zł/os. 275,- zł/os. 300,- zł/os.
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• KOTLINA KŁODZKA
-	Złoty	Stok	-	zwiedzanie	sztolni,
-	zwiedzanie	Twierdzy	Kłodzkiej,
-	Międzygórze,	wyprawa	na	Śnieżną	Marię,	„ogród	bajek”,
-	wodospad	Wilczki.

270,- zł/os. 275,- zł/os. 300,- zł/os. 320,- zł/os.
 

• GDAŃSK – SOPOT – GDYNIA
-	zwiedzanie	Gdańska	(Długi	Targ,	port,	Kościół	NMP),
-	spacer	-	molo	w	Sopocie,
-	zwiedzanie	Gdyni	–	Skwer	Kościuszki,	Dar	Pomorza	lub	Błyskawica
	 Akwarium	Morskie	Instytutu	Rybackiego.

280,- zł/os. 290,- zł/os. 300,- zł/os. 340,- zł/os.
 

• SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY
-	zwiedzanie	starego	miasta	w	Słupsku,
-	Ustka	-	spacer,
-	Słowiński	Park	Narodowy	(ruchome	piaski),
-	Skansen	w	Klukach.	

280,- zł/os. 285,- zł/os. 295,- zł/os. 310,- zł/os.
 

• KOTLINA KŁODZKA
-	Nowa	Ruda	-	kopalnia
-	Błędne	Skały	lub	Szczeliniec,
-	zwiedzanie	uzdrowiska	Duszniki	Zdrój,
-	zwiedzanie	Twierdzy	Kłodzkiej,
-	zwiedzanie	Jaskini	Niedźwiedzia.

300,- zł/os. 310,- zł/os. 320,- zł/os. 350,- zł/os.  
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• TORUŃ – MALBORK
-	Toruń	–	zwiedzanie	Starego	Miasta,	ruin	Zamku	Krzyżackiego,
-	Muzeum	Piernika,
-	seans	w	Planetarium,
-	Malbork	-	zwiedzanie	siedziby	Wielkich	Mistrzów	Krzyżackich.

280,-zł/os. 300,-zł/os. 320,-zł/os. 340,-zł/os.
 

• TORUŃ – GOLUB DOBRZYŃ
-	Toruń	–	zwiedzanie	Starego	Miasta,	ruin	Zamku	Krzyżackiego,
-	Muzeum	Piernika,
-	seans	w	Planetarium	lub	w	Centrum	Nauki	„Młyn	Wiedzy”,
-	zwiedzanie	Zamku	w	Golubiu	Dobrzyniu.

250,- zł/os. 260,- zł/os. 270,- zł/os. 300,- zł/os.
 

• WROCŁAW – KSIĄŻ – WAŁBRZYCH
-	zwiedzanie	Zamku	w	Książu,
-	zwiedzanie	kopalni	węgła	kamiennego	w	Wałbrzychu,
-	zwiedzanie	Starego	Miasta	i	ZOO	z	Afrykarium	we	Wrocławiu,
-	seans	w	Panoramie	Racławickiej–dodatkowa	opłata.

290,- zł/os. 300,- zł/os. 320,- zł/os. 370,- zł/os.
 

• KAZIMIERZ  DOLNY  I  OKOLICE
-	zwiedzanie	Kazimierza	Dolnego,
-	przejazd	do	Nałęczowa	-	zwiedzanie,
-	Kozłówka

Szczegóły	oferty	przesyłamy	zainteresowanym.

koszt dla grupy 40-45 os. – 420,- zł/os.
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• GDAŃSK – GDYNIA – SOPOT – MALBORK
-	zwiedzanie	Gdańska	(Długi	Targ,	port,	Kościół	NMP),
-	Muzeum	II	Wojny	Światowej
-	zwiedzanie	Sopotu	–	molo,
-	zwiedzanie	Gdyni	–	Skwer	Kościuszki,	Dar	Pomorza,
	 Akwarium	Morskie	Instytutu	Rybackiego),
-	zwiedzanie	Zamku	Krzyżackiego	w	Malborku.
	 Rejs	statkiem	na	Westerplatte	–	dodatkowa	opłata.

420,- zł/os. 440,- zł/os. 460,- zł/os. 490,- zł/os.
 

• USTKA – ŁEBA (SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY)
-	zwiedzanie	Ustki,	Rowów,	Łeby,	Słupska,
-	zwiedzanie	Słowińskiego	Parku	Narodowego,	Skansenu	w	Klukach,
-	wejście	na	punkt	widokowy	Rowokół	(115	m	n.p.m.),
Rejs	statkiem	(dodatkowa	opłata).

360,- zł/os. 370,- zł/os. 380,- zł/os. 410,- zł/os.
 

• KOŁOBRZEG I OKOLICE
-	zwiedzanie	Kołobrzegu	(Katedra,	Muzeum	Wojskowe,	źródła	solan-
kowe,	port,	latarnia	morska,	Starówka),
-	spacer	po	Ustroniu	Morskiem,	Mielnie	i	Koszalinie,
-	pobyt	w	ogrodach	tematycznych	Hortulus	w	Dobrzycy.

380,- zł/os. 390,- zł/os. 395,- zł/os. 410,- zł/os.
 

WYCIECZKI  3-DNIOWE
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• WYSPA WOLIN I UZNAM
-	zwiedzanie	Międzyzdrojów,	rezerwat	żubrów	 
	 i	Muzeum	Wolińskiego	Parku	Narodowego,
-	zwiedzanie	J.	Turkusowego	w	Wapnicy,
-	spacer	brzegiem	morza	do	latarni	morskiej	niedaleko	Wisełki,
-	zwiedzanie	Kamienia	Pomorskiego	(Katedra,	stare	miasto),	 
-	zwiedzanie	Wyspy	Chrząszczewskiej,
-	zwiedzanie	Dziwnowa	i	Świnoujścia	(Muzeum	Figur	Woskowych,	port,	 
	 centrum	uzdrowiskowe,	przeprawa	promem	przez	Świnę).

430,- zł/os. 440,- zł/os. 450,- zł/os. 470,- zł/os.
 

• WARSZAWA
-	zwiedzanie	Warszawy	(Łazienki,	zabytki	Starego	Miasta,	 
urzędy	państwowe,	Grób	Nieznanego	Żołnierza),
-	Belweder	–	muzeum,
-	Pałac	Kultury	i	Nauki	-	wjazd	na	taras	widokowy,
-	Zamek	Królewski	-	zwiedzanie.
-	Muzeum	Powstania	Warszawskiego
-	Centrum	Nauki	Kopernik	–	dodatkowa	opłata 

490,- zł/os. 500,- zł/os. 520,- zł/os. 600,- zł/os.
 

• MAZURY
I dzień	-	koncert	organowy	w	barokowej	świątyni	w	Świętej	Lipce	 
•	zwiedzanie	Wilczego	Szańca	-	kwatery	Hitlera	z	okresu	II	wojny	światowej	
II dzień	-	zwiedzanie	Parku	Dzikich	Zwierząt	w	Kadzidłowie	 
•	wizyta	w	Galindii	-	Mazurskim	Edenie,	zwiedzanie	krainy,	film	o	Galindii	 
•	leśne	podchody	literackie	“Śladami	Gałczyńskiego”	w	leśniczówce	Pranie
III dzień	-	spacer	po	Giżycku	-	zwiedzanie	Twierdzy	Boyen,	wejście	na	wieżę	
ciśnień	z	widokiem	na	panoramę	Giżycka	i	okolicy,	most	obrotowy,	spacer	po	
porcie	jachtowym	•	rejs	statkiem	po	jeziorach	mazurskich	.

koszt dla grupy 40-45 osób – 600,- zł/os.
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* KOTLINA KŁODZKA – część zachodnia
-	zwiedzanie	Twierdzy	Kłodzkiej,
-	zwiedzanie	uzdrowiska	Duszniki	Zdrój
-	zwiedzanie	Kaplicy	Czaszek	w	Czermnej,	Kudowy	Zdrój
-	Błędne	Skały	lub	Szczeliniec,
-	Wambierzyce	–	bazylika.
-	Skalne	Miasto	–	Czechy	(paszporty	lub	dowody	osobiste).

420,- zł/os. 430,- zł/os. 440,- zł/os. 480,- zł/os.
 

** KOTLINA KŁODZKA – część wschodnia
-	Złoty	Stok	–	zwiedzanie	sztolni,
-	zwiedzanie	Twierdzy	Kłodzkiej,
-	masyw	Śnieżnika,	 
	 Międzygórze	(ogród	bajek,	wodospad	Wilczki,	Śnieżna	Maria),
-	Kletno	–	Jaskinia	Niedźwiedzia.

420,- zł/os. 430,-zł/os. 440,-zł/os. 480,-zł/os.
 

*** KOTLINA KŁODZKA
-	Nowa	Ruda	–	podziemna	trasa	turystyczna,	
-	zwiedzanie	Kaplicy	Czaszek	w	Czermnej,	Kudowy	Zdrój,
-	Błędne	Skały	lub	Szczeliniec,
-	Wambierzyce	–	bazylika,
-	Skalne	Miasto	–	Czechy	(paszporty	lub	dowody	osobiste).

420,- zł/os. 430,-zł/os. 440,-zł/os. 480,-zł/os.
 

• KRAKÓW – OJCÓW – WIELICZKA
-	spacer	Doliną	Prądnika	w	Ojcowie	 
	 (Maczuga	Herkulesa,	Brama	Krakowska,	ruiny	zamku),
-	zwiedzanie	Krakowa;	Wawel	(Komnaty,	Katedra),	 
	 Stare	Miasto,	Kościół	Mariacki,	Sukiennice,
-	Wieliczka	–	zwiedzanie	Kopalni	Soli.

480,-zł/os. 500,-zł/os. 520,-zł/os. 550,-zł/os.
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• KOTLINA JELENIOGÓRSKA
-	Sobieszów	–	wejście	na	Chojnik,
-	Szklarska	Poręba	–	Wodospad	Szklarki	i	Kamieńczyka,
-	Karpacz	–	Świątynia	Wang,	spacer	do	schroniska	 
	 Strzecha	Akademicka	lub	wejście	na	Śnieżkę,
-	Świeradów	Zdrój	–	park	zdrojowy.

UWAGA!	W	przypadku	wjazdu	i	zjazdu	wyciągami	na	Stóg	Izerski	–	
dodatkowa	opłata.

380,- zł/os. 400,- zł/os. 420,- zł/os. 450,- zł/os.
 

• MALBORK – ELBLĄG – FROMBORK
-	Malbork	–	Zamek	Mistrzów	Krzyżackich,
-	Elbląg	–	Stare	Miasto,	rejs	Kanałem	Elbląskim	(dodatkowa	opłata),
-	Frombork	–	Muzeum	Kopernika,	seans	w	Planetarium,	 
	 Wzgórze	Katedralne.

450,- zł/os. 460,- zł/os. 480,- zł/os. 500,- zł/os.
 

• MALBORK – KASZUBY – TORUŃ
-	Malbork	–	Zamek	Mistrzów	Krzyżackich,
-	Łubiana	–	Zakład	Porcelany	Stołowej	„Lubiana”,
-	Wdzydze	Kiszewskie	–	Skansen	Etnograficzny,
-	Będomin	–	Muzeum	Hymnu	Narodowego,
-	Toruń	–	zwiedzanie	Starego	Miasta,	Kościoły,	seans	w	Planetarium.

420,- zł/os. 430,- zł/os. 440,- zł/os. 460,- zł/os.
 

• ZAKOPANE
-	wizyta	na	Jasnej	Górze	w	Częstochowie,
-	zwiedzanie	Zakopanego:	stary	cmentarz	na	Pęksowym	Brzyzku,
	 Sanktuarium	Matki	Bożej	Fatimskiej	na	Krzeptówkach,	Krupówki,		  
	 wjazd	na	Gubałówkę,	zjazd	kolejką	linową	z	Butorowego	Wierchu,
-	spacer	nad	Morskie	Oko	z	przewodnikiem	tatrzańskim,
-	Dolina	Kościeliska	–	spacer	z	przewodnikiem	tatrzańskim.

480,- zł/os. 490,- zł/os. 510,- zł/os. 540,- zł/os.
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• OJCÓW – KRAKÓW – WIELICZKA
-	spacer	Doliną	Pradnika	w	Ojcowie	(Maczuga	Herkulesa,	 
	 Brama	Krakowska,	ruiny	zamku,	Jaskinia	Łokietka, 
	 Zamek	w	Pieskowej	Skale),
-	zwiedzanie	Krakowa:	Wawel	(Komnaty,	Katedra),	 
	 Stare	Miasto,	Kościół	Mariacki,	Sukiennice,
-	Wieliczka	–	zwiedzanie	Kopalni	Soli,

560,- zł/os. 580,- zł/os. 600,- zł/os. 640,- zł/os.
 

• ZAKOPANE
-	zwiedzanie	Zakopanego:	stary	cmentarz	na	Pęksowym	Brzyzku,
	 Sanktuarrium	Matki	Bożej	Fatimskiej	na	Krzeptówkach,	Krupówki,
	 wjazd	na	Gubałówkę,	zjazd	kolejką	linową	z	Butorowego	Wierchu
	 lub	na	Polanę	Szymoszkową,
-	spacer	nad	Morskie	Oko,
-	Dolina	Kościeliska	–	schronisko	na	hali	Ornak,	Smreczyński	Staw,
-	wizyta	w	Wadowicach	–	Dom	Jana	Pawła	II.

550,- zł/os. 560,- zł/os. 580,- zł/os. 620,- zł/os.
 

WYCIECZKI  4-DNIOWE

• GÓRY  ŚWIĘTOKRZYSKIE
I dzień	–	Kielce		-	wizyta	w	Centrum	Nauki	Leonardo	da	Vinci	w	Podzamczu	
Chęcińskim		•	zwiedzanie	Jaskini	Raj	(Chęciny),
II dzień	-	Muzeum	Dymarek	Świętokrzyskich	•	spacer	na	Święty	Krzyż	 
•	zwiedzanie	multimedialnego	Muzeum	Przyrodniczego	Świętokrzyskiego	
Parku	Narodowego	•	wizyta	w	Osadzie	Średniowiecznej	-	„żywy	skansen”	 
w	Hucie	Szklanej	
III dzień	-	wejście	ze	Świętej	Katarzyny	na	Łysicę	-	pokryty	gołoborzem	
najwyższy	szczyt	Gór	Świętokrzyskich			•	wizyta	w	szlifierni	kamieni	
ozdobnych	-	pokaz	szlifowania

koszt dla grupy 40-45 osób – 520,- zł/os.
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• PIENINY
-	zwiedzanie	Szczawnicy,	Krościenka,	zamku	w	Czorsztynie	i	Niedzicy,
-	spływ	Dunajcem,
-	spacer	w	Wąwozie	Homole,
-	spacer	w	Małych	Pieninach,
-	wyprawa	na	Sokolicę	lub	Trzy	Korony.

Istnieje	możliwość	wyjazdu	do	Słowackiego	Raju	lub	Tatrzańskiej	Łomnicy	
(Słowacja)	–	dodatkowa	opłata	(wymagane		paszporty	lub	dowody	osobiste).

560,- zł/os. 570,- zł/os. 580,- zł/os. 610,- zł/os.
 

• MAZURY
Święta Lipka – zespół klasztorny, Sanktuarium Maryjne,
Kętrzyn – Gierłoż – ruiny kwatery Hitlera,
Wigierski Park Narodowy:
●	 zwiedzanie	wystawy	przyrodniczej	„Nad	Wigrami”,
●	 projekcja	filmu	o	Wigierskim	Parku	Narodowym	 
	 w	sali	multimedialnej,
●	 zwiedzanie	wystawy	etnograficznej	„Ocalić	od	zapomnienia”,
●	 przejście	ścieżką	edukacyjną	„Las”,
●	 zwiedzanie	zespołu	pokamedulskiego	w	Wigrach.

Kanał Augustowski – rejs statkiem, Zwiedzanie Augustowa,
Wizyta w Dolinie Rospudy, Olsztyn – zwiedzanie starego miasta,

Grunwald – historyczne pole bitwy, muzeum.
Koszt dla grupy 43-45 os. 620,- zł/os.
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• BIESZCZADY
Busko Zdrój –	zwiedzanie	uzdrowiska,
Solina –	zwiedzanie	elektrowni	wodnej,	rejs	statkiem.
Wejście	na	Połoninę Wetlińską,	wejście	na	Tarnicę	i	zejście	do	Ustrzyk 
Górnych, Park Etnograficzny i Muzeum Budownictwa
w Sanoku.
Koszt dla grupy 40-45 os. –650,- zł/os.

• BIAŁYSTOK – BIAŁOWIEŻA – HAJNÓWKA –  
 SOKÓŁKA - TYKOCIN

- zwiedzanie Białegostoku	–Archikatedra,	Kościół	św.	Rocha,	zespół	
parkowo-pałacowy	Branickich,	Ratusz,
-  Hajnówka	-	Sobór	pod	wezwaniem	św.	Trójcy,	
- Białowieża	–	zwiedzanie	Rezerwatu	Żubrów,	Parku	Pałacowego,	Muzeum	
Przyrodniczo-Leśnego,		Szlaku	Dębów	Królewskich.
- zwiedzanie szlaku tatarskiego	–	Kruszyniany		(tygiel	kulturowy,	gdzie	
krzyżują	się	3	religie	–katolicka,	muzułmańska,	prawosławna),
- Sokółka	–	miejsce	cudu	eucharystycznego,	zwiedzanie		okolicy	 
(Supraśl	–piękne	miasteczko	Podlasia),
- Tykocin		-	zwiedzanie	najstarszego	zespołu	urbanistycznego	i	historycznego	
Podlasia	(Muzeum	Żydowskie,	Rynek,	Pomnik	Stefana	Czarnieckiego,	
kościół	p.w.	Trójcy	Świętej,	Synagoga)
Na trasie zwiedzamy dodatkowo wiele  ciekawych  miejsc  Podlasia .

koszt dla grupy 40-45 osób – 720,- zł/os.
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• BERLIN – wycieczka 1-dniowa
-	wizyta	w	Reichstagu,	Brama	Brandenburska,	przejazd	ważniejszymi
	 ulicami	Berlina,	ul.	Pod	Lipami	(Unter	den	Linden),	Ku	damm,	 
	 kościół	pamięci	Kaiser-Wilhem-Gedachtniskirche,	Alexanderplatz,		 	
	 Muzeum	Techniki	i	Komunikacji	lub	Pergamon,
	 (lub	program	zaproponowany	przez	zamawiającego	imprezę	 
	 np.	pobyt	na	„TROPIKALNEJ	WYSPIE”).

Koszt dla grupy 45 osobowej – 115,- zł/os.
Bilety wstępu we własnym zakresie.

• BUDZISZYN – DREZNO – wycieczka 1-dniowa
-	Budziszyn-mury	miejskie,	Ortenburg,	Rynek,	 
	 ruiny	kościoła	św.	Mikołaja,	Domek	Czarownic,
-	Drezno	–	kompleks	pałacowy	Zwinger,	Katedra	i	Albertinum,	 
	 elektorski	skarbiec.

Koszt dla grupy 43-45 os. – 180,- zł/os. 
Bilety wstępu we własnym zakresie .

• BUDZISZYN – DREZNO – MIŚNIA – wycieczka 2-dniowa
-	Budziszyn-jak	wyżej,
-	Drezno-jak	wyżej,
-	Miśnia	-	zwiedzanie	fabryki	i	Muzeum	Porcelany.

Koszt dla grupy 43-45 os. – 350,- zł/os. 
Bilety wstępu płatne we własnym zakresie.

• KARKONOSZE – PRAGA – wycieczka 2-dniowa, nocleg w Polsce 
-	Sobieszów-wejście	na	Chojnik,	zwiedzanie	ruin	zamku,
-	Wodospad	Szklarki,	spacer	po	Szklarskiej	Porębie,
-	zwiedzanie	Pragi:	szlak	królewski	w	Pradze,	(Hradczany,	 
	 Most	Karola,	Katedra	Św.	Wita,	Rynek	Staromiejski).

Koszt dla gr.40-45 os. – 360,- zł/os. (bilety	wstępu	w	Pradze	dodatkowa	opłata)
• PRAGA – wycieczka 2-dniowa, nocleg na terenie Czech

-	w	drodze	do	Pragi	–	Wodospad	Szklarki	 
	 w	Szklarskiej	Porębie,	skocznia	narciarska	w	Harrachovie,
-	Praga	–	zwiedzanie	(jak	wyżej).

Koszt dla grupy 40 os. i większej – 400,- zł/os.

WYCIECZKI  ZAGRANICZNE
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• KOWNO – WILNO – TROKI – wycieczka 4-dniowa
-	Zwiedzanie	Kowna	–	Zamek,	Archikatedra,	Muzeum	Diabłów,
-	Zwiedzanie	Wilna	(stare	miasto,	kościoły,	cmentarz	na	Rossie)
-	Wizyta	w	Trokach	–	zwiedzanie	zamku,	pobyt	w	Augustowie,	 
	 rejs	statkiem	po	Kanale	Augustowskim	(4	dzień).

Koszt dla grupy 40 os. i większej – 800,- zł/os. 
UWAGA!
Realizujemy również wyjazdy na zamówienie do innych państw europejskich 
uwzględniające proponowany przez zamawiającego program pobytu oraz 
oczekiwany standard pobytu.
Czas oczekiwania na kalkulację imprezy do 7 dni roboczych.
Szczególnie polecamy wyjazdy edukacyjno-rekreacyjne do Anglii, Francji, Włoch, 
Chorwacji, Czarnogóry, Danii (Legoland), Disneylandu.

• LITWA  – wycieczka 3-dniowa
I dzień	-	spacer	po	Starym	Mieście	w	Kownie:	rynek,	ratusz,	katedra	śś.	Piotra	
i	 Pawła,	 sobór	Archanioła	 Michała	 •	 zwiedzanie	 Muzeum	 Diabłów,	 czas	 do	
dyspozycji	grupy	na	Alei	Wolności
II dzień	-	zwiedzanie	Wilna:	spacer	zabytkową	ul.	Zamkową	do	Ostrej	Bramy	
i	katedry	św.	Stanisława,	cerkiew	Trójcy	Świętej	 i	klasztor	Bazylianów,	pałac	
prezydencki,	 ratusz	 •	 największa	 w	 Europie	 Starówka	 •	 wejście	 na	 punkt	
widokowy	na	miasto	na	Górze	Trzech	Krzyży	•	zwiedzanie	Trok:	zamek	Księcia	
Witolda	•	spacer	śladami	Karaimów:	kienesa,	cmentarz,	ulica	Karaimska
III dzień	-	zwiedzanie	Wilna:	cmentarz	na	Rossie,	uniwersytet	im	S.	Batorego,	
kościół	św.	Anny	•	spacer	na	Górę	Zamkową	do	zamku	księcia	Giedymina.

koszt dla grupy 40-45 osób – 700,- zł/os.
+  dodatkowo płatne bilety wstępu  
(ok. 20 EURO)

• PRAGA – KUTNA   HORA – SKALNE MIASTO  –  
 wycieczka 3-dniowa

I dzień	-		pobyt	w		Adrszpaskim		Skalnym	Mieście		,przejazd	do	Pragi	,
II dzień	-		zwiedzanie	Pragi	z	przewodnikiem:		spacer	przez	Hradczany,	katedra	św.		
Wita,	Mala	Strana,	Most	Karola	i	dzielnica	żydowska,	przejście	przez	Plac	Wacława,
III dzień	-		Kutna	Hora	-	Królewskie	Miasto	Górnicze,	wpisane	na	listę	UNESCO,	
od	XIII	wieku	związane	z	górnictwem	srebra		•	zwiedzanie	Czeskiego	Muzeum	
Srebra	w	Hradku	 i	 podziemnej	 trasy	w	 dawnej	 kopalni	 srebra	 •	 spacer	 przez	
kutnohorską	starówkę	do	katedry	św.	Barbary	-	patronki	górników	•	zwiedzanie	
Kaplicy	Czaszek	z	unikalnymi	zdobieniami	wykonanymi	z	ludzkich	szczątków.

koszt dla grupy 40-45 osób – 550,- zł/os. +  dodatkowo płatne bilety wstępu  
(ok. 400 koron czeskich)
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• WYSPA WOLIN I UZNAM 
 - zwiedzanie Midzyzdrojów, rezerwat ubrów i Muzeum 
   Woliskiego Parku Narodowego, 
 - zwiedzanie J. Turkusowego w Wapnicy 
 - spacer brzegiem morza do latarni morskiej niedaleko Wisełki 
 - zwiedzanie Kamienia Pomorskiego (Katedra, stare miasto),   
 - zwiedzanie Wyspy Chrzszczewskiej 
 - zwiedzanie Dziwnowa i winoujcia (Muzeum Figur Wosko-   
    wych, port, centrum uzdrowiskowe, przeprawa promem przez    
    win ), 
 - program edukacyjny. 

320,- zł/os. 330,- zł/os. 340,- zł/os. 380,- zł/os. 

• WARSZAWA 
 - zwiedzanie Niepokalanowa i elazowej Woli, 
 - zwiedzanie Warszawy (Łazienki, Zamek  Królewski, zabytki  
   Starego Miasta, urzdy pastwowe, Pałac Kultury i Nauki, 
   Grób Nieznanego ołnierza, Okcie  ), 
 - Belweder – muzeum, (program edukacyjny). 
Muzeum Techniki ,Wilanów, Muzeum Powstania Warszawskiego,  
Muzeum F.Chopina – dodatkowa opłata. Wejcie do Sejmu – na ycze-
nie klienta. 

360,- zł/os. 380,- zł/os. 400,- zł/os. 440,- zł/os. 

• KOTLINA  KŁODZKA 
 - zwiedzanie Twierdzy  Kłodzkiej, 
 - zwiedzanie uzdrowiska Duszniki Zdrój, 
 - zwiedzanie Kaplicy Czaszek w Czermnej , Kudowy Zdrój, 
 - Błdne Skały lub Szczeliniec, 
 - Wambierzyce – bazylika ,  
 - Kletno - Jaskinia Niedwiedzia, 
 - program edukacyjny. 
W przypadku rezygnacji ze zwiedzania Jaskini  Niedwiedzia - koszt 
wycieczki zmniejsza si o 15,- zł/os.  

340,- zł/os. 350,- zł/os. 365,- zł/os. 390,- zł/os. 19 

 
KARTA  ZGŁOSZENIA  WYCIECZKI 

 
 

T r a s a .......................................................................................................  
 
              .......................................................................................................  
 
              .......................................................................................................  
 
Nazwisko i imi opiekuna ..........................................................................  
 
 
Szkoła/placówka .........................................................................................  
 
Adres  placówki  zamawiajcej imprez ....................................................  
 
.....................................................................................................................  
 
Wiek  uczestników (klasa) .........................................................................  
 
Adres poczty internetowej ..........................................................................  
 
Adres  do  korespondencji ..........................................................................  
 
.....................................................................................................................  
 
Telefon .................................. 
 
Uwagi .........................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
...............................................               ...................................................... 
         Piecztka szkoły                                            Data  i  podpis 
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Tel. 61 872 09 05, 502 624 093
e-mail: oednpoznan@gmail.com

www.oedn.pl

Zachęcamy do udziału w wycieczkach eduka-
cyjnych, okolicznościowych, organizowanych 
w okresie:

• JESIENNYM

• BOŻEGO NARODZENIA

• WIELKANOCY

• WIOSENNYM

Zapraszamy!

Zachęcamy do udziału w wycieczkach eduka-
cyjnych, okolicznościowych, organizowanych 
w okresie:

Ponadto informujemy Państwa, że organizujemy dla nauczy-
cieli kursy językowe (język angielski, niemiecki, francuski, 
język migowy) dla początkujących oraz na wszystkich pozio-
mach  zaawansowania.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodnie z Rozporzą-
dzeniem  MEN  z  dnia  19.11.2009 r.

Zajęcie mogą odbywać się u Państwa w szkole lub w salach 
OEdN.

Zapraszamy na różne formy dokształcania i doskonalenia nau-
czycieli. 

Informacja na stronie internetowej: www.oedn.pl
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