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Wycieczki jednodniowe integracyjne i aktywne

Survival – Szkoła Przetrwania

Kampinoski Park Narodowy i Żelazowa Wola

Lublin Aktywnie

Modlin i Pomiechówek

Gra Miejska Śladami Szarych Szeregów
Dzień w Twierdzy Modlin

Gra Miejska Łazienki Króla Stasia

Celem zajęć jest przedstawienie uczestnikom 
podstawowych oraz tych bardziej zaawanso-
wanych technik i pojęć z zakresu sztuki prze-wanych technik i pojęć z zakresu sztuki prze-
trwania i woodcraftu. Pod okiem instruktorów 
młodzież poznaje nie tylko umiejętności, któ-
re pozwoliły ludziom przetrwać w trudnych 
warunkach, ale także, w trakcie treningu za-
daniowego i odgrywania ról, poszerzą swoją 
gotowość psychiczną i rozwiną samodziel-
ność. Grupy uczestników, poprzez zabawę 

i ćwiczenia, przekształca się we współpra-
cujące zespoły, w myśl zasady, że w dziczy 
najważniejszym wsparciem jest drugi czło-najważniejszym wsparciem jest drugi czło-
wiek. Na zakończenie ognisko z pieczeniem 
kiełbasek.

60-40+3op 39-35+2op 34-30+2op 29-25+2op

120 zł/os 130 zł/os 140 zł/os 150 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu

Kampinoski Park Narodowy jest prawdopodob-
nie jedynym tak wielkim kompleksem przyrod-
niczym na świecie zlokalizowanym na „przed-
mieściach” dwumilionowego miasta. Park 
chroni pozostałości dawnej Puszczy Mazowiec-
kiej. W jego krajobrazie dominują dwa elemen-
ty: bagna i sąsiadujące z nimi wydmy. W pro-
gramie: Kampinoski Park Narodowy – spacer 
ścieżką dydaktyczną – skrajem najstarszego 

obszaru ochrony ścisłej. Żelazowa Wola – daw-
ny majątek hrabiów Skarbków i dom, w którym 
na świat przyszedł Fryderyk Chopin. Na zakoń-
czenie ognisko z pieczeniem kiełbasek.

60-40+3op 39-35+2op 34-30+2op 29-25+2op

90 zł/os 100 zł/os 115 zł/os 140 zł/os

Plus koszt biletów wstępu ok. 30 zł/os

Zwiedzanie Lublina w formie gry miejskiej: 
aby zdobyć wyznaczony cel korzystaj z mapy, 
kompasu oraz wskazówek zawartych w mate-
riałach dydaktycznych, rozwiąż zagadkę, zrób 
zdjęcie, zdobądź cenne punkty aby osiągnąć 
ich jak największą ilość i przyczynić się do 
zwycięstwa swojej grupy, zalicz super stacje 
na których czekają zdania logiczne, sportowe 
i manualne. Turniej Laser Tag Arena (laserowy 

paintball) – scenariusze z gier komputerowych 
na prawdziwym. Gry i zabawy integracyjne wie-
loosobowe dostosowane do wieku uczniów. Na 
zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbasek.

60-40+3op 39-35+2op 34-30+2op 29-25+2op

160 zł/os 180 zł/os 190 zł/os 215 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu

Park „Dolina Wkry” w Pomiechówku. Eduka-
cyjna ścieżka przyrodnicza z wiatami edu-
kacyjnymi Wejście na Wieżę Widokową oraz 
Spacer w Koronach Drzew. Zawody strze-
leckie oraz zabawy tematyczne w Twierdzy 
Modlin: grupy wyruszają w teren: podzie-
mia i stare budynki – zaopatrzeni w mapy, 
odnajdując ukryte wskazówki, rozwiązują 
szyfry i zagadki logiczne – wydostają się 

z frontu poligonalnego, dzięki wzajemnej 
współpracy znajdują obozowisko, gdzie cze-
ka na nich nagroda: ognisko z pieczeniem 
kiełbasek.

60-40+3op 39-35+2op 34-30+2op 29-25+2op

170 zł/os 180 zł/os 210 zł/os 220 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu

W 1939 roku w Warszawie nastał czas okupacji – 
jeden z najcięższych okresów w dziejach naszej 
stolicy. Ludność Warszawy jednak nie poddała 
się i niemalże natychmiast powzięła plany działań 
przeciwko okupantowi. Szczególną aktywność 
wykazywały organizacje zrzeszające młodzież. 
W czasie kilkugodzinnej gry miejskiej uczestnicy 
przeniosą się w czasie poznają realia życia oku-
powanej Warszawy, jej modę, język, zwyczaje 
i codzienne niebezpieczeństwa. Na wyznaczo-
nych punktach dowiedzą się co to był mały sa-

botaż, dywersja czy na czym polegała akcja oraz 
inne działania konspiracyjne. Gra zaczyna się pod 
pomnikiem Kopernika i wiedzie przez najważniej-
sze lokacje okupowanej stolicy, aż pod Warszaw-
ski Arsenał, gdzie drużyny pod okiem instruktora 
wezmą udział akcji odbicia Jana Bytnara.

60-40+3op 39-35+2op 34-30+2op 29-25+2op

90 zł/os  100 zł/os 115 zł/os 135 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu

Modlin – twierdza położona u zbiegu Wisły 
i Narwi, jest jednym z największych i naj-
istotniejszych pomników inżynierii wojskowej 
w Polsce. Na terenie Twierdzy znajduje się 
najdłuższy budynek w Europie o długości pra-
wie 2,5 kilometra – są to koszary. Wycieczka 
do Modlina składa się z dwóch części. Część 
historyczno-krajobrazowa: zwiedzanie obiek-
tu wraz z przewodnikiem. Część przygodowa: 
Zawody strzeleckie oraz zabawy tematyczne: 
grupy wyruszają w teren: podziemia i stare bu-

dynki – zaopatrzeni w mapy, odnajdując ukryte 
wskazówki, rozwiązują szyfry i zagadki logiczne 
– wydostają się z frontu poligonalnego, dzięki 
wzajemnej współpracy znajdują obozowisko, 
gdzie czeka na nich nagroda: ognisko z piecze-
niem kiełbasek.

60-40+3op 39-35+2op 34-30+2op 29-25+2op

170 zł/os 180 zł/os 210 zł/os 220 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu

Czas monarchii króla Stanisława Augusta Po-
niatowskiego nie były najłatwiejsza dla nasze-
go kraju. Polska osłabiona i skłócona stała się 
łakomym kąskiem dla państw ościennych i są-
siadujących. Ostatecznie po trzecim rozbiorze 
król zmuszony został do abdykacji i opuszcza-
nia kraju, a Polska straciła niepodległość. Jed-
nak czasy panowania króla Stasia to też czasy 
rozkwitu sztuki, nauki czy architektury. Jednym 
z najlepszych przykładów są Łazienki, gdzie 
monarcha stworzył przepiękną rezydencję. 
W czasie gry uczestnicy przeniosą się w czasie 
do XVIII wieku. Poznają tajemnice królewskiej 

rezydencji kryjące się w architekturze klasycy-
stycznej i barwne obyczaje epoki stanisławow-
skiej. Spotkają na swojej drodze gości obiadów 
czwartkowych, nadwornych artystów ostatnie-
go władcy Polski, jego wiernych przyjaciół, ale 
też i zajadłych przeciwników. Ponadto dowie-
dzą się jakie sekretne treści skrywają Ogród 
chiński oraz greckie świątynie na terenie parku.

60-40+3op 39-35+2op 34-30+2op 29-25+2op

90 zł/os  100 zł/os 115 zł/os 135 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programuŁódź Orientarium i Ec1 
ZOO w Łodzi wraz z Orientarium. Orientarium 
to najnowocześniejszy w Europie pawilon 
poświęcony faunie i fl orze Azji Południowo 
Wschodniej. Budynek, wybiegi i woliery zajmu-
ją powierzchnię prawie 10 boisk piłkarskich. 
Zastosowane rozwiązania pozwalają utrzymy-
wać zwierzęta na dużych przestrzeniach w po-
łączeniu z innymi gatunkami i w urozmaiconym 
środowisku. Nasi goście mogą obserwować 
mieszkańców Orientarium z trzech perspek-
tyw: podwodnej, lądowej oraz z góry. Centrum 

Nauki i Techniki EC1- niezwykła przestrzeń 
czeka na Ciebie!

60-40+3op 39-35+2op 34-30+2op 29-25+2op

100 zł/os 110 zł/os 120 zł/os 145 zł/os

Plus koszt biletów wstępu ok. 50 zł/os

Łódź Manufaktura
Wizyta w największym centrum handlowym 
w Polsce – CH Manufaktura, zlokalizowanym 
na terenie dawnego kompleksu fabrycznego 
Izraela Poznańskiego – jednego z trzech łódz-
kich „królów bawełny”. Muzeum Fabryki– Wi-
zyta w nim dostarcza informacji na temat 
historii tego wyjątkowego miejsca, jakim jest 

dzisiejsza Manufaktura. Zabawa w Arena Laser 
Games oraz nauka w Experymentarium.

60-40+3op 39-35+2op 34-30+2op 29-25+2op

100 zł/os 110 zł/os 120 zł/os 145 zł/os

Plus koszt biletów wstępu ok. 50 zł/os
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Wycieczki jednodniowe – integracyjne i aktywne

Góry Świętokrzyskie Farma Iluzji

Toruń

Sandomierz

Bałtowskie Dinozaury

Płock dla najmłodszych

Kazimierz Dolny

Lublin w pigułce

Z daleka rysują się na widnokręgu jako niewy-
sokie wzniesienia, jakby garby wśród pagórko-
watego terenu. Także z bliska nie zadziwiają 
ani wysokością pojedynczych wzniesień, ani 
dzikością stoków, ani też wielkością obsza-
ru, który zajmują. Najstarsze z polskich gór 
złagodniały przez miliony lat. Przyciągają licz-
nych przybyszów niezwykłą rozmaitością skał 
i terenu, jaskiniami, tajemniczymi ruinami 
zamków, licznymi zabytkami bogatej przeszło-
ści. W programie: Łysa Góra-wejście od Nowej 

Słupii, Klasztor Misjonarzy Oblatów, zejście do 
Huty Szklanej. Przejazd do Świętej Katarzyny. 
Pomnik Żeromskiego i legendarne źródło św. 
Franciszka. Powyżej źródełka stoi XIX-wieczna 
drewniana kapliczka (w miejscu kaplicy muro-
wanej z XVII w.). Klasztor Bernardynek.

60-40+3op 39-35+2op 34-30+2op 29-25+2op

115 zł/os 130 zł/os 150 zł/os 180 zł/os

Plus koszt biletów wstępu ok. 25 zł/os

Park Edukacji i Rozrywki Farma Iluzji to je-
dyny w Polsce park sensoryczny osadzony 
w świecie iluzji, w którym do dyspozycji go-
ści jest kilkadziesiąt różnego rodzaju atrakcji 
opartych na zmysłach wzroku, równowa-
gi i innych. Położony jest w Dolinie Rzeki 
Okrzejki, w otoczeniu ogromnych lasów, 
mniej więcej w połowie drogi pomiędzy War-
szawą a Lublinem. Farma Iluzji to wyjątkowa 
kompozycja atrakcji dla dzieci i dorosłych, 

edukacji podanej w przyjaznej formie oraz 
zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu. 
Różnorodność atrakcji, jakie na Państwa cze-
kają sprawia, że ich wybór staje się nie lada 
wyzwaniem…

60-40+3op 39-35+2op 34-30+2op 29-25+2op

160 zł/os  170 zł/os  180 zł/os  200 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu

Spacer po toruńskiej Starówce z przewodni-
kiem: Rynek i Ratusz Staromiejski, Dwór Ar-
tusa, pomnik Mikołaja Kopernika, Dom pod 
Gwiazdą, budynek neogotyckiej poczty, nie-
gdyś luterański kościół św. Ducha, fontanna 
Flisaka i żabek, kościół Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny, Krzywa Wieża, katedra 
świętych Janów – fara staromiejska i miejsce 
chrztu Kopernika (zwiedzanie wszystkich 
obiektów odbywa się z zewnątrz). Warsztaty 

piernikarskie to zabawa przy wyrobie pierni-
ków – podczas pokazu tajniki piernikarskiej 
wiedzy będzie przekazywał grupie średnio-
wieczny mistrz piernikarski lub najprawdziw-
sza baba korzenna. 

60-40+3op 39-35+2op 34-30+2op 29-25+2op

130 zł/os  140 zł/os  160 zł/os  180 zł/os

Plus koszt biletów wstępu ok. 35 zł/os

Zespół zabudowy staromiejskiej z Ratuszem 
i zabytkowymi kamienicami. Bazylika Kate-
dralna. Wąwóz Królowej Jadwigi– uznano za 
pomnik przyrody i znajduje się pod ochroną. 
W pobliżu wąwozu od ulicy Staromiejskiej znaj-
duje się zabytkowy dąb bezszypułkowy mają-
cy cztery metry w obwodzie oraz 36 metrów 
wysokości. Podziemna Trasa Turystyczna– po-

łączony w trasę turystyczną zespół dawnych 
miejskich piwnic i składów, znajdujący się 
w Sandomierzu.

60-40+3op 39-35+2op 34-30+2op 29-25+2op

125 zł/os  140 zł/os  160 zł/os  180 zł/os

Plus koszt biletów wstępu ok. 30 zł/os

W ramach pakietu PRZYGODA zapewniamy: 
Jura Park – przejście blisko kilometrowej 
ścieżki dydaktycznej, Prehistoryczne Oceana-
rium, Muzeum Jurajskie ze skamieniałościami 
z okresu Jury; Sabatówka– Tu nierzeczywiste 
przeplata się z realnym. Przekraczając jej bra-
mę przeniesiecie się w świat baśni, czarownic 
i białej magii; Polska w Miniaturze– Polska 
w miniaturze to park miniatur uformowany na 

kształt Polski; Zwierzyniec bałtowski– Zwie-
rzyniec Bałtowski to malowniczy park safari, 
w którym znajdziesz kilkadziesiąt gatunków 
zwierząt.

60-40+3op 39-35+2op 34-30+2op 29-25+2op

165 zł/os  175 zł/os  195 zł/os  220 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu

Historyczna stolica Mazowsza ulokowana ma-
lowniczo na wysokim nadwiślańskim brzegu. 
Przez wieki miasto rozrosło się we wszystkich 
kierunkach, przekraczając również rzekę, ale 
sercem pozostaje pełne uroku miasteczko na 
skarpie. W programie: spacer po mieście, rejs 
statkiem po Wiśle, wizyta w ZOO. ZOO w Płoc-

ku położone jest na pięknej, wysokiej skarpie 
wiślanej. Znajduje się w nim ponad 3000 zwie-
rząt reprezentujących ponad 344 gatunki.

60-40+3op 39-35+2op 34-30+2op 29-25+2op

100 zł/os  110 zł/os  120 zł/os  145 zł/os

Plus koszt biletów wstępu ok. 60 zł/os

Kazimierz Dolny to urocze miasteczko położone 
malowniczo wśród wzgórz tuż przy rzece Wiśle. 
Małe, a znane i bardzo lubiane za niepowta-
rzalny klimat. Za swe piękne kamienice zwane 
bywa perełką polskiego renesansu. Spacer po 
rynku: Kościół farny, kamieniczki Przybyłów – 
najbardziej rozpoznawalne kamieniczki w Ka-
zimierzu przedstawiające motywy religijne, 
kamienica Celejowska; Góra Trzech Krzyży – 

postawione tu krzyże upamiętniają liczne ofi ary 
zarazy morowej; Ruiny zamku oraz pochodząca 
z XIII wieku baszta – najstarszy zabytek mia-
steczka; Spacer nadwiślańską promenadą.

60-40+3op 39-35+2op 34-30+2op 29-25+2op

100 zł/os 110 zł/os 130 zł/os 150 zł/os

Plus koszt biletów wstępu ok. 20 zł/os

Muzeum Wsi Lubelskiej – Ekspozycja skan-
senu została podzielona na siedem sekto-
rów – Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Powiśla, 
Podlasia, Nadbuża oraz sektor dworski i mia-
steczkowy. Spacerując po niezwykle urokli-
wym terenie i zwiedzając obiekty należy pa-
miętać, że jest to muzeum w ciągłej budowie. 
Lublin w pigułce to trasa, wiodąca do najcie-
kawszych zabytków lubelskiego Starego Mia-
sta: Wzgórze Zamkowe z Zamkiem Lubelskim, 

Brama Grodzka, Bazylika ojców Dominikanów, 
Rynek z gmachem Trybunału Koronnego, Ar-
chikatedra, Brama Krakowska, Nowy Ratusz 
(zwiedzanie wszystkich obiektów odbywa się 
z zewnątrz).

60-40+3op 39-35+2op 34-30+2op 29-25+2op

105 zł/os  115 zł/os  125 zł/os  145 zł/os

Plus koszt biletów wstępu ok. 25 zł/os

Mandoria Park Rozrywki

Warszawa Baśnie i Legendy

Mandoria to park rozrywki dla każdego. 
Znajdziesz tu zarówno atrakcje dla małych 
dzieci, jak i starszych odkrywców. Świetna 
zabawa bez względu na pogodę. Cały park 
jest zadaszony i wystylizowany na renesan-
sowe miasto handlowe. Twórcy Mandorii 
oparli swoją wizję na inspiracji XVI-wieczną 
Europą. Wykreowali własny świat, które-

go częścią są nowoczesne atrakcje. Dzięki 
temu goście parku dosłownie przenoszą się 
w czasie.

60-40+3op 39-35+2op 34-30+2op 29-25+2op

165 zł/os 175 zł/os 190 zł/os 215 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu

Poznamy baśniowe historie, które dawniej 
zaspokajały ciekawość, przenosiły w czarow-
ny świat. Warszawskie legendy w większości 
zachowały się dzięki A. Oppmanowi. Przenie-
siemy się w dawne wieki, poczujemy klimat 
starego miasta i staniemy oko w oko z jego 
dziwnymi mieszkańcami: Bazyliszkiem, Sy-
renką, Warsem i Sawą. Warsztaty w Wedlu 
– Dekorowanie pierników. Opieka animatora, 
opowieść o czekoladzie i rodzinie Wedel, 

główna atrakcja w zależności od wybranego 
pakietu, fi liżanka gorącej mlecznej czekola-
dy z bitą śmietaną, lentilkami oraz posypką 
strzelającą jak i prezent ze Staroświeckiego 
Sklepu w postaci tabliczki czekolady bądź 
batonika

60-40+3op 39-35+2op 34-30+2op 29-25+2op

80 zł/os 90 zł/os 100 zł/os 120 zł/os

Plus koszt biletów wstępu ok. 35 zł/os

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota/przewodnika/instruktora, podatek VAT.
Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli.

www.fokus.waw.pl  ☎ 723 205 208

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota/przewodnika/instruktora, podatek VAT.
Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli.

Więcej ofert na stronie www.fokus.waw.pl
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Karkonosze
Dzień 1. Zamek Książ – trzeci co do wielkości 
po Wawelu i Malborku obiekt zamkowy; jedno 
z wielu miejsc typowanych jako miejsce ukry-
cia słynnej Bursztynowej Komnaty.

Dzień 2. Wycieczka piesza z przewodnikiem 
na Ś nież kę  – najwyższy szczyt Karkonoszy 
i Sudetów lub (dla młodszych) na Równię  pod 
Ś nież ką ; po drodze miniemy Ś wią tynię Wang
w Karpaczu, która do Polski przywędrowała aż 
z Norwegii, a obecnie uznawana jest jako jeden 
z najstarszych drewnianych kościołów w Polsce.

Dzień 3. Dwa warianty: 1) Zamek Chojnik 
– zwiedzanie zamku malowniczo położonego 
nad Kotliną Jeleniogórską. Termy Cieplickie – 
wśród atrakcji m.in.: zjeżdżalnie rurowe i trzy-
torowa zjeżdżalnia rodzinna, leżanki wodne, 
jacuzzi, bicze i płaszcze wodne, dzika rzeka 
i huśtawka wodna. 2) Sztolnie Kowary – po-
znamy nieczynną kopalnię uranu „Liczyrzepa” 

i jej ściśle tajną historię uranu wydobywane-
go przez Związek Radziecki. Park Miniatur 
Zabytków Dolnego Śląska – to odwiedzenie 
Dolnego Śląska w pigułce i zapoznanie się z za-
bytkowymi obiektami odwzorowanymi dokład-
nie w skali l:25. Spacer ścieżką dydaktyczną 
wśród Kolorowych Jeziorek – czterech nie-
wielkich jeziorek, które przyciągają odwiedza-
jących swoją niesamowitą barwą.

Dzień 4. Wycieczka piesza z przewodni-
kiem na Łabski Szczyt – trzeci pod względem 
wysokości szczyt w polskich Karkonoszach; 
po drodze miniemy schronisko pod Łabskim 
Szczytem oraz Wodospad Kamień czyka
(wys. 27 m.) – ubrani w kaski wejdziemy na 
„balkon” widokowy przy tym słynnym wodo-
spadzie Karkonoszy.

Dzień 5. Wrocław – spacer po wyjątkowym mie-
ście, nazywanym Wenecją północy, piątym w Eu-

ropie pod względem liczby mostów i kładek (12 
wysp i ponad sto mostów), cenionym za swój uni-
kalny klimat, przenikające się kultury, bogactwo 
architektury i kosmopolityczny charakter (trasa 
obejmujące Stare Miasto i Ostrów Tumski).

Cena 61-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

3 dni 585 zł/os 685 zł/os 750 zł/os

4 dni 755 zł/os 850 zł/os 935 zł/os

5 dni 950 zł/os 1 085 zł/os 1 190 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Wycieczki wielodniowe – integracyjne i aktywne

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, wyżywienie, podatek VAT.
Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli.

www.fokus.waw.pl  ☎ 723 205 210, 510 016 190

Blisko i Aktywnie
Dzień 1. Przejazd do Góry Kalwarii. Akademia 
kulinarna: podstawowym celem programu 
jest przeprowadzenie zajęć kulinarnych, pod-
czas których uczestnicy pod okiem doświad-
czonego kucharza dowiedzą się w jaki sposób 
lepi się pierogi. Zdobywanie kulinarnych umie-
jętności połączymy z zabawami integracyjnymi 
na świeżym powietrzu. Spacer pod malowni-
czo położone ruiny średniowiecznego Zamku 
w Czersku – dawnej siedziby Książąt Mazo-
wieckich.

Dzień 2. Szkoła Przetrwania – celem zajęć 
jest przedstawienie uczestnikom podstawo-
wych oraz tych bardziej zaawansowanych 
technik i pojęć z zakresu sztuki przetrwania 
i woodcraftu. Pod okiem instruktorów młodzież 
poznaje nie tylko umiejętności, które pozwoliły 

ludziom przetrwać w trudnych warunkach, ale 
także, w trakcie treningu zadaniowego i odgry-
wania ról, poszerzy swoją gotowość psychiczną 
i rozwiną samodzielność. Grupy uczestników, 
poprzez zabawę i ćwiczenia, przekształca się 
we współpracujące zespoły, w myśl zasady, że 
w dziczy najważniejszym wsparciem jest drugi 
człowiek. 

Dzień 3. Prelekcja wprowadzająca do tu-
rystyki górskiej obejmująca ciekawostki 
tatrzańskie, anegdoty, śmieszne historyjki, 
trochę topografi i, bezpieczeństwo w górach, 
najtrudniejsze szlaki. Przejazd do Parku Li-
nowego, zajęcia w Parku: zapoznanie się ze 
sprzętem wspinaczkowym, przygotowanie 
i uczestnictwo w specjalnej trasie składającej 
się ze zróżnicowanych przepraw linowych. 

Cena 61-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

3 dni 630 zł/os 715 zł/os 740  zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu

Kotlina Kłodzka aktywnie
Dzień 1. Szkolenie z pierwszej pomocy 
w górach: uczestnicy poznają zasady porusza-
nia się po górach i najczęstsze błędy popełnia-
ne przez turystów.  

Dzień 2. Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie
– najdłuższa jaskinia w całych Sudetach. Wy-
cieczka piesza na Śnieżnik (1425 m. n. p. m.) 
– doskonały punkt widokowy na Karkonosze, 
Ślężę, Jezioro Otmuchowskie, Góry Bystrzyckie 
i Orlickie; Wodospad Wilczki w Międzygórzu.

Dzień 3. Dzień pełen aktywności: rozpocz-
niemy go od niezapomnianej przygody podczas 
spływu pontonowego z Ławicy do Podtynia, 
który odbędzie się pod czujnym okiem instruk-
torów (1 na 10 dzieci). Przepłyniemy meandrami 
Nysy Kłodzkiej w otoczeniu łąk, porośniętych la-
sem zbocz gór Bardzkich, a także dzików, czapli, 
saren i wielu innych stworzeń. Tego dnia odkry-
jemy również tajemnicę Pałacu Ławica w fascy-

nującej grze na terenie pałacowego Folwarku 
Szyfrów, a weźmiemy udział w paintballowej
rozgrywce wg specjalnego scenariusza. 

Dzień 4. Wycieczka piesza na Szczeli-
niec – najwyższy wierzchołek Gór Stoło-
wych (919 m. n. p. m.). Tego dnia czeka 
nas także wędrówka labiryntem Błędnych 
Skał, niepowtarzalnym skupiskiem szczelin 
i zaułków skalnych, który posłużył za  sce-
nografi ę do Opowieści z Narnii. Zobaczy-
my również Kaplicę Czaszek w Czermnej. 
Dzień 5. Wrocław – spacer po wyjątkowym 
mieście, nazywanym Wenecją północy, piątym 
w Europie pod względem liczby mostów i kła-
dek (12 wysp i ponad sto mostów), cenionym 
za swój unikalny klimat, przenikające się kul-
tury, bogactwo architektury i kosmopolitycz-
ny charakter (trasa obejmujące Stare Miasto 
i Ostrów Tumski).

Cena 61-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

3 dni 600 zł/os 705 zł/os 770 zł/os

4 dni 775 zł/os 875 zł/os 960 zł/os

5 dni 990 zł/os 1 125 zł/os 1 230 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Wrocław
Dzień 1. Wrocław – spacer po wyjątkowym 
mieście, nazywanym Wenecją północy, piątym 
w Europie pod względem liczby mostów i kła-
dek (12 wysp i ponad sto mostów), cenionym 
za swój unikalny klimat, przenikające się kul-
tury, bogactwo architektury i kosmopolitycz-
ny charakter (trasa obejmujące Stare Miasto 
i Ostrów Tumski). Uniwersytet Wrocławski:
niezwykła, barokowa Aula Leopoldina – naj-
bardziej reprezentacyjna część głównego 
gmach Uniwersytetu. Wieża Matematyczna 
z tarasem widokowym umożliwiającym po-
dziwianie panoramy miasta stanowi dzisiaj 
część uniwersyteckiego muzeum, a kiedyś była 
Obserwatorium Astronomicznym.

Dzień 2. Panorama Racławicka – ogrom-
ne (15 x 114 m) i unikatowe i bardzo rzadko 
spotykane w tej formie na świecie dzieło Jana 
Styki i Wojciecha Kossaka z końcówki XIX 
wieku (konieczność wcześniejszej rezerwa-

cji!). Spacer po Parku Szczytnickim oraz jego 
odrębnej części – Ogrodzie Japońskim. Park 
jest wyjątkową przestrzenią miasta wypełnio-
ną ogromną ilością gatunków drzew z Europy, 
Azji i Ameryki. Hydropolis – jedyne w Pol-
sce tego typu, interaktywne centrum wiedzy 
o wodzie.

Dzień 3. Wizyta we wrocławskim ZOO,
w tym na nowej wystawie Afrykarium (hit 
turystyczny Wrocławia!) – jest to olbrzymi 

pawilon z kilkoma basenami, w którym moż-
na poznać mieszkańców środowisk wodnych 
różnych części Afryki, m.in. jeziora Tanganika, 
Morza Czerwonego, Kanału Mozambickiego. 

Cena 61-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

2 dni 395 zł/os 465 zł/os 510 zł/os

3 dni 610 zł/os 695 zł/os 760 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Łódź Filmowa i Fabrykancka
Dzień 1. Centrum Nauki i Techniki EC1 – sa-
modzielne doświadczenia są obowiązującym 
elementem wizyty w tym miejscu, w którym 
znajduje się 150 stanowisk i eksponatów na po-
nad 8000 m2 powierzchni wystawienniczej. Wi-
zyta w największym centrum handlowym w Pol-
sce – CH Manufaktura, zlokalizowanym na 
terenie dawnego kompleksu fabrycznego Izra-
ela Poznańskiego – jednego z trzech łódzkich 
„królów bawełny”. Muzeum Fabryki– Wizyta 
w nim dostarcza informacji na temat historii 
tego wyjątkowego miejsca, jakim jest dzisiejsza 
Manufaktura. Zabawa w Arena Laser Games. 

Dzień 2. Księży Młyn – spacer po tym nie-
zwykłym, dawnym osiedlu robotniczym. Spa-
cer szlakiem wielokulturowym po okolicy 
Starego Rynku, zamieszkiwanej kiedyś w dużej 

mierze przez ludność żydowską, która weszła 
w skład łódzkiego getta: Cerkiew pw. Św. 
Aleksandra Newskiego, Synagoga Reicherów, 
Pomnik Dekalogu, Kościół katolicki NMP, Wie-
lowyznaniowy Stary Cmentarz..

Dzień 3. Spacer ulicą Piotrkowską – najbar-
dziej reprezentacyjną ulicą Łodzi. Biała Fabry-
ka – obecnie siedzibie Muzeum Włókiennic-
twa, w którym zapoznamy się z włókienniczym 
procesem produkcyjnym od surowca, przez 
techniki i technologie włókiennicze do produk-
tów o różnym stopniu i technice przetworzenia.

Cena 61-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

3 dni  650 zł/os 735 zł/os 800  zł/os

Plus koszt biletów wstępu ok. 120 zł/os

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, wyżywienie, podatek VAT.
Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli.

Więcej ofert na stronie www.fokus.waw.pl

Roztocze integracyjnie
Dzień 1. Park Labiryntów – nietypowy park 
rozrywki zapewniający całe morze atrakcji. 
Głównym punktem jest 5 ciekawych labiryn-
tów, wytyczonych wśród różnorodnej roślinno-
ści. Lublin – spacer z przewodnikiem ulicami 
„miasta w murach”.

Dzień 2. Zajęcia integracyjne na terenie 
ośrodka Zoom Przygody, wśród nich: Paint-
ball – dwie lub więcej drużyn walczą ze sobą 
strzelając do siebie kulkami z farbą przy pomo-
cy pneumatycznych karabinków. Zabawa może 
być oparta na wielu różnych scenariuszach 
np. Telegrafi sta, Łowy, Misja, Zdobywanie fl a-
gi przeciwnika. Eliminator– dmuchana arena 
pomieści jednocześnie aż sześciu uczestników, 
których zadaniem jest utrzymanie się jak naj-
dłużej na wystających platformach. Batak – 
jest to urządzenie, które służy sportowcom do 
mierzenia refl eksu. Żyroskop–cywilna wersja 

trenażera lotniczego używanego w wojsku, lot-
nictwie i astronautyce, pozwalająca doświad-
czyć wrażeń, jakie towarzyszą podczas lotu. Za-
gadka Kryminalna – jest to gra, która pozwala 
uczestnikom na wcielenie się w rolę detekty-
wów mających do rozwiązania pewną zagadkę 
kryminalną. Ognisko z pieczeniem kiełbasek

Dzień 3 Zamość – zwiedzanie z przewodnik-
iem – „Perła Renesansu”, „Padwa Północy”, 

„Miasto Arkad” – wybitne osiągnięcie rene-
sansowej myśli urbanistycznej – wpisane na 
listę UNESCO. Wizyta w Muzeum Zamo-
jskiem.

Cena 61-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

3 dni 570 zł/os 660 zł/os 725 zł/os

Plus koszt biletów wstępu ok. 160 zł/os
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Wycieczki wielodniowe – integracyjne i aktywne

Bieszczadzka Przygoda

Roztocze Lublin Zamość

Dzień 1. Przyjazd w Bieszczady. Wieczór le-
gend i opowieści bieszczadzkich. 

Dzień 2. Bieszczady Challenge – gra tere-
nowa realizowana w dwóch grupach, które 
wyruszają szlakiem wprost do opuszczonej 
łemkowskiej wsi – Bereżnicy Niżnej. Każda 
grupa otrzyma mapę z zaznaczoną drogą oraz 
wskazówkami dotyczącymi ukrytych skarbów. 
W trakcie zajęć z technik linowych będzie-
my szlifować sprawność zarówno na ściance 
wspinaczkowej, jak i podczas budowy wieży ze 
skrzynek (możliwa zamiana na spływ ponto-
nowy malowniczą doliną największej z biesz-
czadzkich rzek).

Dzień 3. Wycieczka piesza z przewodnikiem 
w dzikie Bieszczady. Proponowane trasy to: 
Połonina Wetlińska, Połonina Caryńska, Kre-

menaros (Trójstyk granic) lub Tarnica. 

Dzień 4. Misja Solina – celem naszej wy-
prawy jest największa w Polsce zapora 
wodna. Następnie szlakiem Sana i Solinki 
wybierzemy się na rejs jachtami typu „DZ”
– podczas rejsu skipper zdradzi nam tajniki 
żeglowania, a także poznamy nazwy żagli, 
wiatrów i olinowania. Żeglarski piknik nad 
jeziorem – po południu spotkamy się nad 
brzegiem jeziora w nowoczesnej Ekomari-
nie, gdzie podczas licznych gier i zabaw na 
lądzie sprawdzimy Wasze sprawności żeglar-
skie. A wieczorem… dyskoteka w pianie
lub Fluo Party!

Dzień 5. Przejażdżka bieszczadzkimi drezy-
nami rowerowymi to z pewnością niezapo-
mniana przygoda, podczas której połączymy 

przyjemne zwiedzanie nieznanych zakątków 
Bieszczad ze zdrową aktywnością.

Cena 61-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

5 dni 925 zł/os 1 055 zł/os 1 170 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Dzień 1. Park Labiryntów – nietypowy park 
rozrywki zapewniający całe morze atrakcji. 
Głównym punktem jest 5 ciekawych labiryn-
tów, wytyczonych wśród różnorodnej roślin-
ności, przy czym pokonanie tras wymaga nie 
tyle szczęścia i orientacji w przestrzeni, ile 
umiejętności rozwiązywania zagadek, wiedzy 
i odrobiny zdolności manualnych. Lublin – 
spacer z przewodnikiem ulicami „miasta 
w murach”: Brama Krakowska, Rynek z ka-
mienicami wzniesionymi w pierwszej połowie 
XVII wieku w charakterystycznym stylu zwa-
nym renesansem lubelskim, zespół kościel-
no-klasztorny Dominikanów, plac Po Farze, 
Brama Grodzka

Dzień 2. Zwierzyniec – pełna uroku, zatopio-
na w zieleni miejscowość Roztocza z malow-
niczo położonym kościołem “na wodzie” oraz 
obiektami z czasów Ordynacji Zamojskiej, 
w tym starego browaru. Spacer do rezerwatu 
Bukowa Góra skąd rozpościera się panorama 
na pobliskie tereny Roztocza Środkowego oraz 

nad Stawy Echo, po których w ładną pogodę 
brodzą potomkowie tarpanów – koniki polskie. 
Zagroda Guciów – roztoczański mini-skansen, 
w którym można zobaczyć zabytkową chałupę, 
skosztować lokalnych produktów i posłuchać 
o ginących zawodach.

Dzień 3. Kamieniołom „Babia Dolina” w Jó-
zefowie – najbardziej rozległy na Roztoczu 
Środkowym pełen urwistych ścian i głębo-
kich dolin, który będziemy mogli podziwiać 
z 18-metrowej baszty. Rezerwat Czartowe 
Pole z ruinami dawnej papierni Zamoyskich.
Susiec: Szlak Szumów – spacer fragmentem 
jednego z najpiękniejszych szlaków Roztocza.

Dzień 4. Krasnobród – kamieniołom i wieża 
widokowa. Olejarnia Ś wią teczna – dowiemy 
się  jak powstawał olej metodą  tradycyjną . Wi-
zyta w Park Miniatur Kresowych – unikato-
wa w skali kraju kolekcja 26 makiet zamkó w 
i twierdz, bę dą cych niegdyś  w posiadaniu 
Rzeczpospolitej, obecnie leż ą cych na teryto-
rium Ukrainy oraz Empirii, gdzie zawładniecie 

żywiołamii natury, stworzycie własną melodię 
i poczujecie zapachy Roztocza lub zamiennie: 
zwiedzanie byłego nazistowskiego obozu za-
głady w Bełżcu.

Dzień 5. Zamość – unikatowy przykład XVI
-wiecznej myśli urbanistycznej rodem z Włoch, 
miasto wpisane na listę Światowego Dziedzic-
twa Kultury UNESCO. Muzeum Zamojskie – 
zwiedzanie

Cena 61-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

5 dni 990 zł/os  1 125 zł/os  1 230 zł/os

Plus koszt biletów wstępu ok. 220 zł/os

Aktywne Lubelskie
Dzień 1. Kazimierz Dolny – spacer po rynku: 
Kościół farny, kamieniczki Przybyłów – naj-
bardziej rozpoznawalne kamieniczki w Kazi-
mierzu, kamienica Celejowska. Góra Trzech 
Krzyży – postawione tu krzyże upamiętniają 
liczne ofi ary zarazy morowej. Ruiny zamku oraz 
pochodząca z XIII wieku baszta – najstarszy 
zabytek miasteczka. Spacer do wąwozu Korze-
niowy Dół.

Dzień 2. Turniej Laser Tag na specjalnie 
przygotowanym poligonie – scenariusze naj-
lepszych gier komputerowych przeniesione 
do realnego świata, super jakości dźwięki, 
wibracja, wielokolorowa sygnalizacja świetlna 
LED gwarantują wierny realizm gry oraz nie-
zapomniane doznania! Olimpiada na wesoło 
– zdrowa rywalizacja. W podziale na podgrupy 
uczestnicy wezmą udział w szeregu konkuren-

cji np. narty 5-osobowe, spodnie 5-osobowe, 
worki 5-osobowe, wyścig chomików, mega su-
peł i inne. Ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Zwiedzanie Lublina w formie gry miejskiej:
aby zdobyć wyznaczony cel korzystaj z mapy, 
kompasu oraz wskazówek zawartych w mate-
riałach dydaktycznych, rozwiąż zagadkę, zrób 
zdjęcie, zdobądź cenne punkty aby osiągnąć 
ich jak największą ilość i przyczynić się do zwy-
cięstwa swojej grupy, zalicz stacje na których 
czekają zdania logiczne, sportowe i manualne.

Dzień 3. Mini szkoła przetrwania – sprawdzi-
cie swoje umiejętności w niecodziennych wa-
runkach. Wykonacie takie zadania jak: budowa 
szałasów, rozpalanie ognia bez użycia zapałek, 
rozpoznawanie roślin trujących i jadowitych 
zwierząt, uzdatnianie wody, orientacja w te-
renie. Warsztaty z wyrobu pizzy – w hote-

lu, w grupach, pod okiem kucharza młodzież 
przygotuje samodzielnie pizzę, które następnie 
zostaną zaserwowane w formie lunchu. 

Cena 61-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

3 dni 670 zł/os  760 zł/os  830 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu

Energiczna Małopolska

Integracja pod Krakowem

Dzień 1. Kraków – spacer Traktem Królewskim, 
który prowadzi ulicami: Floriańską, Grodzką, 
Kanoniczną aż na Wzgórze Wawelskie. W prze-
szłości był to uroczysty szlak monarszych wjaz-
dów koronacyjnych oraz procesji. 

Dzień 2. Wizyta w największym w Polsce Par-
ku Rozrywki Energylandia w Zatorze to gwa-
rancja najlepszej zabawy dla małych i dużych! 
Na 43 hektarach powierzchni znajduje się 
sześć stref (kilkadziesiąt atrakcji), w których 
dzieci, młodzież i dorośli znajdą coś dla siebie. 

Właśnie to sprawia, że Energylandia to miejsce 
idealne dla każdego!

Dzień 3. Zwiedzanie zabytkowej Kopalni Wę-
gla Kamiennego Guido w Zabrzu lub Kopalni 
Soli w Wieliczce/Bochni.

Cena 61-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

3 dni 560 zł/os 645 zł/os 710 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Dzień 1. Przejazd na ponad 2 ha poligon pa-
intballowy, gdzie weźmiemy udział w grach 
i zabawach integracyjnych, w trakcie których 
drużyny ze sobą konkurują wykonując zadania 
na czas. Zajęcia świetnie wspomagają komuni-
kację w grupie i współdziałanie oraz skłaniają 
dzieci i młodzież do twórczego i kreatywnego 
myślenia. Przykładowe aktywności: przygoto-
wanie schronienia na czas (rozkładanie profe-
sjonalnego namiotu polowego), zręcznościowy 
tor przeszkód z trafi aniem do celu na punkty, 
wyścigi aut RC terenowych sterowanych ra-
diem, przenoszenie skrzyń po amunicji i ma-
łych kanistrów.

Dzień 2. Dalszy ciąg zajęć: podział na mniejsze 
grupy i rozpoczęcie scenariuszowej gry tere-
nowej, podczas której przebrani w mundury 

rozwiązujemy szereg zagadek, poszukamy 
artefaktów, zmierzymy się z przeciwnikami… 
Punktem kulminacyjnym gry będą rozgrywki 
pomiędzy drużynami. Trzeba będzie szybko 
działać, podejmować trudne decyzje i czę-
sto nauczyć się przegrywania z honorem! 
Uczestnicy nauczą się: poruszania się drużyny 
w terenie zabudowanym, orientacji w terenie, 
korzystania z map i układu współrzędnych, ko-
rzystania z łączności radiowej, logicznego my-
ślenia pod presją czasu (w zależności od wieku 
i zaangażowania uczestników wyżej wymienio-
ne opisy zajęć organizujemy w wersji mniej lub 
bardziej paintballowej).

Dzień 3. Kraków – spacer Traktem Królew-
skim, który prowadzi ulicami: Floriańską, 
Grodzką, Kanoniczną aż na Wzgórze Wawel-

skie. W przeszłości był to uroczysty szlak mo-
narszych wjazdów koronacyjnych oraz procesji. 

Cena 61-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

3 dni 560 zł/os 645 zł/os 710 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Kraków + Wieliczka / Oświęcim

Jura aktywnie

Dzień 1. Kraków – spacer Traktem Królew-
skim, który prowadzi ulicami: Floriańską, 
Grodzką, Kanoniczną aż na Wzgórze Wawel-
skie. W przeszłości był to uroczysty szlak mo-
narszych wjazdów koronacyjnych oraz proce-
sji. 

Dzień 2. Dalszy ciąg zwiedzania Krakowa: Ty-
niec – wizyta w Opactwie oo. Benedyktynów 
oraz zajęcia pn. „W klasztornych murach”, pod-
czas których odpowiemy sobie na pytania: Kim 
jest mnich? Czy każdy zakonnik jest mnichem? 
Jak wygląda dzień za klasztornym murem? Spa-
cer po Krakowskim Kazimierzu – dzielnicy 
Krakowa ukształtowanej przez wielowiekowe 

sąsiedztwo chrześcijańsko-żydowskie. Daw-
na Fabryka Schindlera, w której Schindler 
zatrudniał zagrożonych eksterminacją Żydów 
wpisanych na tzw. „Listę Schindlera” lub za-
miennie: Muzeum w Podziemiach Rynku.

Dzień 3. Zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce/
Bochni lub zwiedzanie hitlerowskiego obozu 
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Cena 61-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

2 dni 385 zł/os 455 zł/os 500 zł/os

3 dni 590 zł/os 675 zł/os 740 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Dzień 1. Muzeum Dawnych Rzemiosł 
w Starym Młynie – odwiedzając Stary Młyn 
wyruszamy w podróż w czasie. W jej trakcie 
poznajemy historię pięciu głównych rzemiosł, 
od wieków obecnych w Żarkach: młynarstwa, 
piekarstwa, szewstwa, bednarstwa i kołodziej-
stwa. Młodzi Włoscy Kucharze – warsztat 
wytwarzania pizzy pod kierunkiem Szefa Kuch-
ni. Każdy uczestnik warsztatów przygotowuje 
własnoręcznie pizzę z wybranych składników. 
Zamki w Mirowie i Bobolicach – jedne 

z najbardziej romantycznych zamków na Szla-
ku Orlich Gniazd (bez zwiedzania wnętrz).
Dzień 2. Ojcowski Park Narodowy – spacer 
z przewodnikiem wraz ze zwiedzaniem jednej 
z jaskiń

Dzień 3. Zwiedzanie Zamku w Ogrodzieńcu 
– najdostojniejszego z Orlich Gniazd, a także 
Gród na Górze Birów – rekonstrukcję dawnej 
osady. Wizyta w Parku Ogrodzieniec: wśród 
atrakcji Park Doświadczeń Fizycznych oraz 
Park Miniatur.

Cena 61-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

3 dni  580 zł/os 670 zł/os 735 zł/os

Plus koszt biletów wstępu ok. 170 zł/os

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, wyżywienie, podatek VAT.
Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli.

www.fokus.waw.pl  ☎ 723 205 210, 510 016 190

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, wyżywienie, podatek VAT.
Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli.

Więcej ofert na stronie www.fokus.waw.pl
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Wycieczki wielodniowe – integracyjne i aktywne

Kaszuby

Mazurska Sielanka 

Trójmiasto

Dzień 1. Szymbark – wizyta w Centrum Edu-
kacji i Promocji Regionu Kaszub, gdzie w zo-
baczymy unikalne w skali świata obiekty m. 
in.: Najdłuższą Deskę Świata, Dom Sybiraka, 
Bunkier Gryfa Pomorskiego, Kaszubski Świat 
Bajek, czy Największy Koncertujący Fortepian 
Świata, a także najbardziej charakterystyczną 
atrakcję tego miejsca – Dom do Góry Nogami.

Dzień 2. Muzeum Kaszubskie w Kartuzach
znajdujące się w XIX wiecznej willi obejmuje 7 
sal wystawowych przedstawiających tematykę 
tradycji, kultury, podstawowych zajęć lokalnej 
ludności oraz wytworów sztuki ludowej Kaszu-
bów. Przejazd „Drogą Kaszubską” biegnącą 
przez centralną część Kaszubskiego Parku 

Krajobrazowego, w tym pomiędzy jeziorami 
oraz terenami zalesionymi, która obejmuje 
najciekawsze i najpiękniejsze zakątki ziemi ka-
szubskiej. W Muzeum Kaszubskiej Ceramiki 
Neclów w Chmielnie prześledzimy proces 
powstawania glinianych naczyń. Na Wzgórzu 
Wieżyca wejdziemy na 35. metrową wieżę wi-
dokową, z której przy ładnej pogodzie roztacza 
się piękny widok na okolicę.

Dzień 3. Kaszubski Park Etnografi czny we 
Wdzydzach Kiszewskich – lekcja języka ka-
szubskiego: w czasie lekcji poznamy podstawy 
języka kaszubskiego, pouczymy się alfabetu 
– dowiemy się m.in. o panujących różnicach 
między pisownią liter kaszubskich i polskich.

Cena 61-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

3 dni 580 zł/os  665 zł/os  730 zł/os

Plus koszt biletów wstępu ok. 120 zł/os

Dzień 1. Spływ łodziami rzeką Krutynią – 
płyniemy najbardziej atrakcyjnym odcinkiem 
rzeki w rezerwacie „Krutynia”.Galindia – wi-
zyta w krainie historycznego plemienia poło-
żonego na półwyspie u ujścia rzeki Krutyni do 
Wielkich Jezior Mazurskich. Mikołajki – spacer 
po miasteczku nazywanym „żeglarską stolicą 
Polski”.

Dzień 2. Szalone Laboratorium – ekspery-
menty i doświadczenia rozbudzające cieka-
wość świata. Coś prasuje, coś wybucha, coś 
sublimuje. W programie również eksperymen-
ty z suchym lodem. Gra terenowa „ Cyfrowe 
zamieszanie w realu” – odnajdywanie kodów, 

rywalizacja na wesoło, walka z czasem. Warsz-
taty plastyczne z akcentem kulinarnym 
tworzenia jadalnych kwiatów w galaretce
– zamykamy mazurskie kwiaty w słodkiej ga-
laretce.. Galaretki zabieramy do domu lub wci-
namy na miejscu. Joga i uważność. Zajęcia 
relaksujące i rozwijające emocjonalnie.

Dzień 3. ZOO Safari – przejażdżka specjal-
nie dostosowanymi samochodami lub cią-
gnikiem z przyczepą po rozległym terenie 
zamieszkiwanych przez kilkanaście gatun-
ków zwierząt. Tor tubingowy – zjazdy na 
przygotowanych dętkach po specjalnie przy-
gotowanym torze. 

Cena 61-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

3 dni 685 zł/os  770 zł/os  835 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu

Dzień 1. Gdańsk – spacer z przewodnikiem: 
Brama Wyżynna, Katownia, Złota Brama, Długi 
Targ, Fontanna Neptuna, Dwór Artusa, Zielona 
Brama, Żuraw, Brama Mariacka, urokliwa ulica 
Mariacka, katedra; spacer na Westerplatte; 

Dzień 2. Gdynia – spacer po Skwerze Ko-
ściuszki, wejście na Dar Pomorza lub Błyskawi-
cę; Akwarium Gdyńskie prezentujące cztery 
główne biotopy występujące na świecie: rafy 
koralowej, toni oceanicznej, gęstych tropików 
Amazonii oraz Morza Bałtyckiego lub Muzeum 
Emigracji przybliżające ponad 200 lat polskiej 

emigracji – zarówno ekonomicznej, jak i poli-
tycznej. Sopot – najbardziej luksusowy a jed-
nocześnie klimatyczny kurort nad Bałtykiem; 
spacer nadmorską promenadą i molo o drew-
nianej konstrukcji.

Dzień 3. Gdańsk – Muzeum II Wojny Świato-
wej lub Europejskie Centrum Solidarności.

Cena 61-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

3 dni 690 zł/os  780 zł/os  845 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu

Toruń

Mierzeja + Trójmiasto

Dzień 1. Muzeum Piśmiennictwa i Drukar-
stwa w Grębocinie – zwiedzanie + warsztaty. 
Toruń – zwiedzanie z przewodnikiem – miasto 
narodzin Mikołaja Kopernika z Zespołem Staro-
miejskim, który wpisany jest na Listę Świato-
wego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego 
UNESCO. 

Dzień 2. Rejs statkiem po Wiśle. Dom Miko-
łaja Kopernika – interaktywne muzeum, które 
opowiada nie tylko historię życia astronoma 
i jego rodziny. Warsztaty piernikarskie – za-
bawa przy wyrobie pierników. – sale wystawo-

we o tematyce związanej z wydarzeniami z ży-
cia wielkiego podróżnika. 

Dzień 3. Fort IV a w nim: żywa lekcja histo-
rii połączona ze zwiedzaniem fortu z  po-
chodniami. Centrum Nowoczesności Młyn 
Wiedzy to szereg interaktywnych stanowisk, 
umożliwiających bezpośredni kontakt z ekspo-
natami – także w drodze doświadczeń.

Cena 61-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

3 dni 735 zł/os  825 zł/os  890 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu

Dzień 1. Frombork – spacer po mieście, 
w którym żył i pracował Mikołaj Kopernik: 
Wzgórze Katedralne – Bazylika, pałac bisku-
pi, dzwonnica z wahadłem Foucaulta; seans 
w Planetarium.

Dzień 2. Zwiedzanie części Trójmiasta: 
Gdańsk – spacer z przewodnikiem: Brama Wy-
żynna, Katownia, Złota Brama, Długi Targ, Fon-
tanna Neptuna, Dwór Artusa, Zielona Brama, 
Żuraw, Brama Mariacka, urokliwa ulica Mariac-
ka, katedra. Muzeum II Wojny Światowej lub
Europejskie Centrum Solidarności.

Dzień 3. Kąty Rybackie – Muzeum Zalewu 
Wiślanego – zobaczymy wyposażenie daw-
nego warsztatu szkutniczego, stare łodzie ry-
backie – czółna (dłubanki) oraz używany przez 
tutejszych rybaków barkas. Krynica Morska
– spacer po miejscowości i wejście na latarnię 

morską, rejs statkiem po Zalewie Wiślanym.

Dzień 4. Dalszy ciąg zwiedzania Trójmiasta: 
Gdynia – spacer po Skwerze Kościuszki, 
wejście na Dar Pomorza lub Błyskawicę; 
Akwarium Gdyńskie prezentujące cztery 
główne biotopy występujące na świecie: rafy 
koralowej, toni oceanicznej, gęstych tropików 
Amazonii oraz Morza Bałtyckiego lub Muzeum 
Emigracji przybliżające ponad 200 lat polskiej 
emigracji – zarówno ekonomicznej, jak i poli-
tycznej. Sopot – najbardziej luksusowy a jed-
nocześnie klimatyczny kurort nad Bałtykiem; 
spacer nadmorską promenadą i molo o drew-
nianej konstrukcji.

Dzień 5. Zamek w Malborku – zwiedzanie 
największego gotyckiego zespołu zamkowego 
na świecie lub Sztutowo: zwiedzanie z prze-
wodnikiem obozu koncentracyjnego Stutthof.

Cena 61-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

5 dni 1220 zł/os 1355 zł/os 1460 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu

Mazurska wyprawa

Pomorze

Dzień 1. Park linowy Spychowo – podniebna 
wycieczka w koronie drzew. Na terenie ponad 
800 metrów ulokowano 63 przeszkody, a ich 
pokonanie owocuje niezapomnianymi wspo-
mnieniami. Spływ łodziami rzeką Krutynią
– płyniemy najbardziej atrakcyjnym odcinkiem 
rzeki w rezerwacie „Krutynia”

Dzień 2. Team Building – emocjonujące 
drużynowe zmagania wymagające sprawności, 
współpracy i ruszenia szarych komórek. Poznaj 
mocne strony swoich rówieśników i przekonaj 
się, że w grupie siła!  Muzeum w Owczarni
– ślady tych, których już nie ma. Jak żyli na 
ziemiach Mazurzy? Czym się zajmowali i jakich 
narzędzi używali na co dzień? Muzeum gromadzi 
pozostałe na terenie mazur meble, sprzęty gos-
podarstwa domowego i maszyny rolnicze. 

Dzień 3. Święta Lipka – sanktuarium maryjne 
zwane „Częstochową Północy”. To jeden z naj-
bardziej znanych kościołów na Warmii i Mazu-

rach, słynie również ze swoich XVIII-wiecznych 
ruchomych organów. Reszel – położony nad 
brzegiem rzeki Sajny gotycki zamek biskupów 
warmińskich to imponująca budowla ze strzeli-
stą wieżą neogotycką i okrągłą basztą; wejście 
na wieżę katedry skąd rozciąga się panorama 
Reszla. Gierłoż – zwiedzanie Wilczego Szańca – 
dawnej kwatery Hitlera. 

Dzień 4. Giżycko – most obrotowy, spacer 
promenadą do portu jachtowego, molo nad 
jeziorem Niegocin. Rejs statkiem. Twierdza 
Boyen – zwiedzanie największego zabytku na 
Mazurach, zbudowanego w kształcie gwiazdy 
będąca ważnym obiektem blokującym strate-
giczny przesmyk pomiędzy jeziorami Niegocin 
i Kisajno. Alarm w Twierdzy Boyen – gra te-
renowa – zadaniem będzie odnalezienie ukry-
tego sztabu płk Bussego poruszając się po 
Twierdzy wg odczytanych wskazówek oraz za 
pomocą mapy.

Dzień 5. Mrągowo – spacer nad jeziorem 
Czos. Muzeum Sprzętu Wojskowego – 
zwiedzanie i przejażdżka transportem opancer-
zonym. Galindia – wizyta w krainie history-
cznego plemienia Galindów.

Cena 61-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

5 dni 970 zł/os 1105 zł/os 1210 zł/os

Plus koszt biletów wstępu ok. 300 zł/os

Dzień 1. Gdańsk-Oliwa – zespół pocyster-
sko-katedralny – zwiedzanie zabytku o szc-
zególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa 
polskiego.  Sopot – najbardziej luksusowy 
a jednocześnie klimatyczny kurort nad Bałty-
kiem; spacer nadmorską promenadą i molo 
o drewnianej konstrukcji.

Dzień 2.  Aquapark Reda – całodzienne 
szaleństwo w jednym z najładniejszych i na-
jnowocześniejszych aquaparków w Polsce. 
Znajdują się tu zjeżdżalnie (w tym jedna 
przechodząca przez akwarium z rekina-
mi!), najdłuższa w Polsce leniwa rzeka, 
pontony oraz jacuzzi. Władysławowo
– jedna z najpopularniejszych miejsco-
wości wypoczynkowych w Polsce, która 
słynie m.in. z długich, szerokich, pięknych 
i piaszczystych plaż; spacer Aleją Gwiazd 

Sportu, port rybacki, falochron, spacer po 
plaży.

Dzień 3. Gdynia – spacer po Skwerze 
Kościuszki, wejście na Dar Pomorza lub Błys-
kawicę. Akwarium Gdyńskie prezentujące 
cztery główne biotopy występujące na świe-
cie: rafy koralowej, toni oceanicznej, gęstych 
tropików Amazonii oraz Morza Bałtyckiego lub
Muzeum Emigracji przybliżające ponad 200 
lat polskiej emigracji – zarówno ekonomicznej, 
jak i politycznej.

Dzień 4. Gdańsk – spacer z przewodnikiem: 
Brama Wyżynna, Katownia, Złota Brama, Długi 
Targ, Fontanna Neptuna, Dwór Artusa, Zielo-
na Brama, Żuraw, Brama Mariacka, urokliwa 
ulica Mariacka, katedra. Muzeum II Wojny 
Światowej lub Europejskie Centrum Soli-
darności.

Dzień 5.  Zamek w Malborku – zwiedzanie 
największego gotyckiego zespołu zamkowego 
na świecie..

Cena 61-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

5 dni 1220  zł/os 1355 zł/os 1460 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, wyżywienie, podatek VAT.
Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli.

www.fokus.waw.pl  ☎ 723 205 210, 510 016 190

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, wyżywienie, podatek VAT.
Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli.

Więcej ofert na stronie www.fokus.waw.pl
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Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, wyżywienie, podatek VAT.
Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli.

www.fokus.waw.pl  ☎ 723 205 210, 510 016 190

Tatry na wypasie

Pienińska Przygoda Karkonosze + Praga

Tatrzański Fun! + Słowacja
Dzień 1. Spotkanie góralskie – opowieści 
o pierwszych osadnikach, zwyczajach paster-
skich, zbójnikach oraz muzyce i stroju regional-
nym, które przeplatane są humorem góralskim 
lub zamiennie wizyta w Muzeum Górali i Zbój-
ników, gdzie usłyszycie podobną śpiewkę, ino 
bardziej odpowiednią dla młodszych dzieci.

Dzień 2. Wycieczka piesza z przewodnikiem 
na Halę Gąsienicową, gdzie będzie można 
zobaczyć słynną Betlejemkę. Krótka przerwa 
w schronisku Murowaniec, wycieczka nad 
Czarny Staw Gąsienicowy.

Dzień 3. Relaks na basenach termalnych lub za-
miennie wizyta w Parku Linowym na Gubałów-
ce. Spacer po Krupówkach – słynnym deptaku, 
na którym usytuowane są wytworne lokale, klima-
tyczne knajpki góralskie, a także wozy z oscyp-

kami, kierpcami, koronkami oraz innymi pamiąt-
kami. Wizyta w Muzeum Oscypka – na naszych 
oczach powstanie najpopularniejszy z góralskich 
serów. Zobaczymy wszystkie etapy jego produkcji 
zgodnie z tradycyjną recepturą; dowiemy się skąd 
pasterze wzięli się pod Tatrami, co to jest kosor, kosor, kosor
ferula czy pucenie, a wszystko to w formie prezen-
tacji z czynnym udziałem publiczności.

Dzień 4. Wycieczka piesza z przewodnikiem 
Doliną Kościeliską do Stawu Smreczyńskiego 
lub Schroniska na Ornaku; po drodze zajrzymy 
do Wąwozu Kraków.

Dzień 5. Kraków – spacer Traktem Królew-
skim, który prowadzi ulicami: Floriańską, 
Grodzką, Kanoniczną aż na Wzgórze Wawel-
skie. W przeszłości był to uroczysty szlak mo-
narszych wjazdów koronacyjnych oraz procesji. 

Cena 61-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

3 dni 480 zł/os 575 zł/os 635 zł/os

4 dni 635 zł/os 730 zł/os 815 zł/os

5 dni 810 zł/os 945 zł/os 1 050 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Dzień 1. Szkolenie z pierwszej pomocy w gó-
rach – poznamy zasady poruszania się po gó-
rach i najczęstsze błędy popełniana przez tu-
rystów. Dowiemy się jak wygląda współczesne 
ratownictwo i co warto zabrać ze sobą w góry. 

Dzień 2. Wycieczka na Trzy Korony – naj-
wyższy szczyt Pienin Środkowych; Czorsztyn
– ruiny zamku z XIV wieku – z tarasów zamku 
górnego roztacza się ciekawa panorama na 
Zbiornik Czorsztyński, Pieniny Spiskie i Tatry.

Dzień 3. Spływ pontonowy (rafting) Przeło-
mem Dunajca – nad bezpieczeństwem dzieci 
czuwają ratownicy WOPR oraz instruktorzy 
(możliwość zamiany raftingu na spływ łodziami 
fl isackimi). Gra terenowa – podzieleni na gru-
py przemierzamy tereny Szczawnicy oraz Pie-
nin w poszukiwaniu skarbu Janosika; na drodze 

napotkamy wiele zadań i wskazówek, zabytków 
i atrakcji przyrodniczych które umożliwią nam 
dalszą podróż. Zamiennie: Survivalowy Ma-
sterchef – zupa z pokrzyw, pierogi z grzybami, sterchef – zupa z pokrzyw, pierogi z grzybami, sterchef
czy też sos ziołowy sprostają wymaganiom na-
wet największych kulinarnych krytyków. Wła-
snymi rękami będziecie musieli zbudować piec 
lub palenisko, rozniecić ogień i upichcić na nim 
„smakołyki”.. 

Dzień 4. Wycieczka rowerowa jedną z pięk-
niejszych tras rowerowych w Polsce biegnąca 
wokół Jeziora Czorsztyńskiego. Do pokona-
nia jest ok. 25 kilometrowa trasa łącząca zam-
ki w Czorsztynie i Niedzicy. Możliwa do realiza-
cji nawet dla najmłodszych dzieci. 

Dzień 5. Spacer na Górę Wdżar, która ucho-
dzi za tutejszy „wulkan”.

Cena 61-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

4 dni 745 zł/os 840 zł/os 925 zł/os

5 dni 940 zł/os 1 070 zł/os 1 180 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Dzień 1. Wrocław – wyjątkowe miasto nazy-
wane „Wenecją północy”, które jest piątym 
w Europie pod względem liczby mostów 
i kładek; cenione za swój unikalny klimat, prze-
nikające się kultury, bogactwo architektury 
i kosmopolityczny charakter.

Dzień 2. Wycieczka piesza z przewodnik-
iem na Śnieżkę (1603 m.n.p.m.) lub Równię 
pod Śnieżką – dla nieco starszych; po drodze 
miniemy Ś wią tynię Wang w Karpaczu, 
która do Polski przywędrowała aż z Norwe-
gii, a obecnie uznawana jest jako jeden z na-
jstarszych drewnianych kościołów w Polsce.

Dzień 3. Praga – zwiedzanie miasta m.in Plac 
Wacława – miejsce ważne dla Prażan i historii 
Czech, spacer Drogą Królewską na Rynek Star-

ego Miasta, pomnik Husa, Kościół Marii Panny 
przed Tynem, Most Karola; wejście na Hradcza-
ny, rzut oka na Złotą Uliczkę.

Dzień 4. Wycieczka piesza z przewodnik-
iem ścieżką Kunegundy do Zamku Chojnik, 
który usytuowany jest na górze o tej samej 
nazwie położonej nad Piekielną Doliną. Z wieży 
zamkowej roztacza się piękny widok na Kar-
konosze oraz Kotlinę Jeleniogórską. Po drodze 
przejdziemy przez Zbójecką Grotę, Dziurawy 
Kamień oraz Zbójeckie Skały (dobrze jest mieć 
ze sobą latarkę).

Dzień 5. Wizyta we wrocławskim ZOO, 
w tym na nowej wystawie Afrykarium. 
Jest to olbrzymi pawilon z kilkoma basena-
mi, w którym można poznać mieszkańców 

środowisk wodnych różnych części Afryki, 
m.in. jeziora Tanganika, Morza Czerwonego, 
Kanału Mozambickiego.

Cena 61-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

4 dni 825 zł/os 940 zł/os 1 025 zł/os

5 dni 980 zł/os 1 115 zł/os 1 225 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników?

Dzień 1. Wizyta w największym w Polsce
Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze
to gwarancja najlepszej zabawy dla małych 
i dużych! Na 43 hektarach powierzchni znajdu-
je się sześć stref tematycznych (kilkadziesiąt 
atrakcji), w których dzieci, młodzież i dorośli 
znajdą coś dla siebie. Właśnie to sprawia, że 
Energylandia to miejsce idealne dla każdego!

Dzień 2. Wycieczka piesza z przewodnik-
iem do Morskiego Oka: po drodze mijamy 
Wodogrzmoty Mickiewicza, idąc dalej czer-
wonym szlakiem dochodzimy do największego 
jeziora w Tatrach położonego na wysokości 
1400m. n. p. m.

Dzień 3. Wycieczka na Słowację w jednym w jednym 
z dwóch wariantów: 1) Dolina Dymianowska
– zwiedzanie Jaskini Wolności (sł. Svobody) – 
największej jaskini na Słowacji. Tatralandia 

– kompleks basenów termalnych zabawa na 
odkrytych basenach z temperaturą wody od 
28-40 stopni C i kompleksie zjeżdżalni ze-
wnętrznych. 2) Zwiedzanie Jaskini Bielskiej 
– trzeciej największej jaskini na Słowacji. 
Ścieżka w koronach drzew to trasa o dłu-
gości ponad 600 m., która przeprowadzi Cię 
przez urozmaicony gatunkowo las, w którym 
odkryjesz mnóstwo niespodzianek i dowiesz 
się wielu ciekawostek.

Dzień 4. Spacer po Zakopanem trasą od Małej 
i Wielkiej Krokwi, na której triumfował Adam 
Małysz do Krupówek, wejście na Gubałówkę. 
Zajęcia w Parku Linowym: zapoznanie się 
ze sprzętem wspinaczkowym oraz nauka jego 
użytkowania; nauka wspinaczki po wiszących 
drabinkach linowych, pokonywanie przepraw 
linowych.

Dzień 5. Kopalnia Soli w Wieliczce: Trasa 
Turystyczna – ponad 20 wykutych w soli 
komór (w tym Kaplica św. Kingi), podziemne 
jeziora, unikalne rzeźby solne, ponad 800 
schodów – spacer po 3km krętych korytarzach 
z przewodnikiem.

Cena 61-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

4 dni 655 zł/os 750 zł/os 835 zł/os

5 dni 830 zł/os 965 zł/os 1 070 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników?

Góry Świętokrzyskie Kotlina Kłodzka + Skalne Miasto
Dzień 1. Zamek w Chęcinach – dawniej za 
czasów panowania Władysława Łokietka na 
zamku odbywały się zjazdy rycerstwa oraz za-
padały ważne decyzje państwowe. Centrum 
Nauki Leonarda da Vinci – nauka poprzez 
zabawę, najnowocześniejszy sprzęt i ekspozy-
cje z całego świata. Uczniowie mają możliwość 
przeprowadzić eksperymenty naukowe, które 
pozwolą poznać tajemnice związane z budową 
i funkcjami życiowymi człowieka oraz przyrodą.

Dzień 2. Całodzienny pobyt w Bałtowskim 
Kompleksie Turystycznym. Wśród atrakc-
ji: Muzeum Jurajskie ze skamieniałościami 
z okresu Jury; Jura Park  przejście blisko 
kilometrowej ścieżki dydaktycznej, w której 
znajduje się blisko 100 modeli dinozaurów nat-
uralnej wielkości. Cała trasa została podzielona 
na okresy geologiczne, dzięki czemu możemy 
chronologicznie poznawać burzliwą historię 
rozwoju życia na naszej planecie. Prehistory-
czne Oceanarium – miejsce, w którym głębia 

oceanu przenika się z głębią przekazu. 

Dzień 3. Wejście na Łysą Górę, czy też Święty 
Krzyż (595 m. n. p. m.) z przewodnikiem, gdzie 
znajduje się najstarsze polskie sanktuarium 
z relikwią Krzyża Świętego (stąd inna naz-
wa góry i całego pasma). Zobaczymy słynne 
świętokrzyskie Gołoborze i odwiedzimy mul-
timedialne muzeum przedstawiające dzieje 
Gór Świętokrzyskich na tle kolejnych okresów 
geologicznych. Wizyta w Osadzie Średniow-
iecznej, w której czas cofa się o kilka stuleci. 
Pobyt w tym niesamowitym miejscu to niepow-
tarzalna okazja, aby odbyć wyjątkową podróż 
w czasie i zobaczyć pracę szewca, wikliniarza, 
pracownię garncarską i tkacką, kuźnię oraz 
chatę zielarki. 

Cena 61-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

3 dni 570 zł/os 655 zł/os 720  zł/os

Plus koszt biletów wstępu ok. 140 zł/os

Dzień 1. Kłodzko – spacer z pilotem na-
jstarszymi uliczkami miasta. Twierdza Kłodz-
ko – szlak górny i dolny. Twierdza jest jednym 
z najciekawszych zabytków miasta, którego 
początki sięgają X wieku. W skład obiektu 
wchodzą labirynty, korytarze minerskie, lapi-
darium, podziemne przejścia, lochy, chodniki 
pochodzące z różnych epok. Z górnej części 
Twierdzy rozciąga się wspaniały widok na 
masyw Śnieżnika i Szczeliniec.

Dzień 2. Wycieczka piesza z przewodnikiem 
na Szczeliniec – najwyższy wierzchołek Gór 
Stołowych (919 m. n. p. m.) oraz labiryntem 
Błędnych Skał – niepowtarzalnym skupiskiem 
szczelin i zaułków skalnych, który posłużył za 
scenografi ę fi lmu Opowieści z Narnii: Książę 
Kaspian. 

Dzień 3. Skalne Miasto Adršpach należy do 
największych zwartych masywów skalnych 
w Europie Środkowej. Tysiące skalnych wieży, 
oszałamiająca przyroda i zapierające dech 

widoki. Kto wstąpi do narodowego rezerwatu 
przyrody Skał Adrszpasko-Teplickich, znaj-
dzie się w zupełnie innym świecie. Świecie, 
w którym najwyższa forma skalna osiąga 
wysokość 81,4 metrów, gdzie imponujący 
Wielki Wodospad spada z hukiem 16 metrów 
w dół, najwęższe przejście między skałami 
ma tylko 50 centymetrów szerokości i gdzie 
ukrywa się malownicze jeziorko z krystalicznie 
czystą wodą.

Dzień 4. Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie
– położona w Masywie Śnieżnika najdłuższa 
(łącznie 4,5 km) jaskinia w całych Sudetach. 
Wycieczka piesza z przewodnikiem na Śnieżnik 
(1425 m. n. p. m.) – doskonały punkt widokowy 
na Karkonosze, Ślężę, Jezioro Otmuchowskie, 
Góry Bystrzyckie i Orlickie. Rezerwat przyrody 
Wodospad Wilczki w Międzygórzu – drugi co do 
wysokości (22 m.) wodospad w Sudetach.

Dzień 5. Wrocław – wyjątkowe miasto nazy-
wane „Wenecją północy”, które jest piątym 

w Europie pod względem liczby mostów 
i kładek; cenione za swój unikalny klimat, prze-
nikające się kultury, bogactwo architektury 
i kosmopolityczny charakter.

Cena 61-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

4 dni 815 zł/os 915 zł/os 1 000 zł/os

5 dni 1 020 zł/os 1 160 zł/os 1 270 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników?

Wycieczki wielodniowe – integracyjne i aktywneWycieczki wielodniowe – integracyjne i aktywneWycieczki wielodniowe – integracyjne i aktywne

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, wyżywienie, podatek VAT.
Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli.

Więcej ofert na stronie www.fokus.waw.pl



Wycieczki zagraniczne – integracyjne i aktywneWycieczki zagraniczne – integracyjne i aktywneWycieczki zagraniczne – integracyjne i aktywne

Karlskrona Kalmar
Dzień 1. Gdańsk – spacer z pilotem po 
Głównym Mieście: Brama Wyżynna, Katownia, 
Złota Brama, Długi Targ, Fontanna Neptu-
na, Dwór Artusa, katedra. Obiad. Nocny rejs 
promem – czas wolny na zakupy i rozrywkę.

Dzień 2. Śniadanie bufetowe. Całodzien-
na autokarowa wycieczka po dwóch 
najciekawszych miastach południo-
wo-wschodniej Szwecji. W trakcie wyciec-
zki poznajemy m. in.: Kalmar– w średniow-
ieczu jedno z największych miast w Szwecji, 
z zachowanym renesansowym zamkiem na 
wyspie, drewnianą starówką i monumentalną 
katedrą z XVII wieku. Ponad 6-kilometrowy 
most na Olandię z 1972 r. (niegdyś najdłuższy 
most w Europie) ze wspaniałymi widokami na 

Cieśninę Kalmarską. Krajobrazy prowincji Ble-
kinge i Småland, czyli Szwecja w miniaturze. 
Karlskronę – miasto na 33 wyspach, założone 
z rozkazu króla Karola XI w 1680 r., główny 
port szwedzkiej marynarki wojennej. Zabyt-
kowa zabudowa Karlskrony została wpisana na 
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Muze-
um Marynarki Wojennej (Muzeum Morskie) 
z autentycznymi okrętami podwodnymi, wyst-
awą fi gur dziobowych, tunelem podwodnym, 
fantastyczną kolekcją modeli okrętów, broni 
i artylerii okrętowej. Obiadokolacja bufetowa 
(napoje bez limitu)

Dzień 3. Śniadanie. Muzeum II Wojny Świ-
atowej w Gdańsku. Zamiennie Oceanarium 
w Gdyni.

Cena 60-40+3op 39-30+2op 29-24+2op

3 dni/2HB 710 zł/os 840 zł/os  930 zł/os 

Plus koszt 20 Euro/os opłaty promowe m.in. portowe, 
paliwowe, ekologiczne. 

Berlin Poczdam/Wyspa Tropikalna
Dzień 1. Berlin: Nikolaiviertel– najstarsza 
dzielnica Berlina, Alexanderplatz: zegar „Ura-
nia”Czerwony Ratusz, Kościół Mariacki, Aleja 
Unter den Linden: Uniwersytet Humboldta, 
Warownia, Opera Narodowa. Nocleg.

Dzień 2. Berlin: Wyspa Muzealna (UNESCO), 
Katedra, Ku-Damm: Kościół Pamięci Cesarza 
Wilhelma, Wittenbergplatz, Dzielnica Rządowa: 
Reichstag, Urząd Kanclerza, Brama Branden-
burska, Dom Kultur Świata, Siegessaule. Muz. 
Story of Berlin z interaktywną historią miasta. 
Nocleg.

Dzień 3. Poczdam: Dwór Cecilienhof, Pałacyk 
Marmurowy, Ogrody Sanssouci: Pałac, Grób 
cesarza Fryderyka II. Stary Wiatrak. Dzielnica 
holenderska, Brama Brandenburska, Katedra 

Św. Mikołaja. Nocleg.

Dzień 4. Tropical Island – „jeden dzień 
w raju” z mnóstwem zabawy w wodnym 
parku oraz relaksu nad Morzem Południowym 
i w tropikalnym lesie. Na gości czeka także ze-
wnętrzna strefa Amazonia. Powrót ok. 24.00 
lub przejazd nocny jeśli grupa chce dłużej zos-
tać na wyspie.

Cena 60-40+3op 39-30+2op 29-24+2op

4 dni/2 HB 1110 zł/os 1280 zł/os 1430 zł/os 

4 dni/3 HB 1460 zł/os 1650 zł/os 1820 zł/os 

Plus koszt biletów wstępu ok. 40-60 Euro/os

W wersji 4 dni/2HB powrót nocą do Polski ok 24.00. Zwie-
dzanie dnia 3go do wyboru Poczdam albo Tropikalna Wyspa

14 15

Cena zawiera: przejazd komfortowym autokarem, noclegi, wyżywienie (śniadania, obiadokolacje – HB), opiekę pilota, ubezpieczenie KL-NNW, 
miejsca gratis dla opiekunów, podatek VAT. Cena nie zawiera: opłat za bilety wstępu i przewodników miejscowych.

Powyższa kalkulacje są szacunkowe. W roku 2023 potwierdzamy cenę po ustaleniu terminu wyjazdu oraz miejsca zakwaterowania.

www.fokus.waw.pl  ☎ 723 205 208

UWAGA! Przy wyjazdach zagranicznych każdy uczestnik musi posiadać na terenie UE dowód osobisty lub paszport.
Poza krajami UE paszport.

Więcej ofert na stronie www.fokus.waw.pl

Szwecja z Kopenhagą
Dzień 1. Zwiedzanie: Gdańsk – spacer z pi-
lotem – odwiedzimy urokliwą ulicę Mariacką 
znakomicie oddającą niepowtarzalny klimat 
i charakter dawnej zabudowy Gdańska, na 
naszej trasie znajdą się: Brama Wyżynna, 
Katownia, Złota Brama, Długi Targ, Fontan-
na Neptuna, Dwór Artusa, Zielona Brama, 
Żuraw, Brama Mariacka (wszystkie obiekty 
z zewnątrz). Obiad dwudaniowy. Przejazd do 
Gdyni. Wypłynięcie do Karlskrony. Rejs nocny.

Dzień 2. Śniadanie. Przypłynięcie do 
Karlskrony (Szwecja). Zwiedzanie miasta 
oraz Muzeum Morskiego, przejazd do Lund
i zwiedzanie jedynej szwedzkiej katedry w sty-
lu romańskim. Przejazd do Malmo-zwiedzanie 
miasta. Przejazd do Kopenhagi -mostem Ore-
sund. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 3. Śniadanie. Zwiedzanie Kopenhagi
m.in. Spacer po Starówce, Mała Syrenka – sym-
bol miasta, Nyhavn czyli Nowy Port – idealne 
miejsce na relaks, Plac Ratuszowy, fontanna 
bogini Gefi on, Katedra, Christiansborg – dawna 
rezydencja królów i obecne miejsce posiedzeń 
duńskiego parlamentu. Rejs statkiem po ko-
penhaskich kanałach. Przejazd na prom. Obia-
dokolacja.

Dzień 4. Śniadanie. Wyokrętowanie w Gdyni. 
Gdańsk. Muzeum II Wojny światowej lub
Europejskie Centrum Solidarności. ECS to 
nowoczesna instytucja kultury, która utrwala 
pamięć o naszym największym sukcesie 
obywatelskim – zwycięstwie Solidarności. 
Powrót do Warszawy.

Cena 60-40+3op 39-30+2op 29-24+2op

4 dni/3 HB 1430 zł/os  1640 zł/os 1790 zł/os

Plus koszt 30 Euro/os opłaty promowe m.in. portowe, 
paliwowe, ekologiczne. 

Wiedeń Morawski Kras
Dzień 1. Zwiedzanie Brna– historycznej stol-
icy Moraw oraz Ołomuńca z wpisaną na listę 
UNESCO Kolumną Przenajświętszej Trójcy. 
Nocleg.

Dzień 2. Wiedeń: Innere Stadt – Ringstrasse, 
Opera, Parlament, Teatr, Katedra św. Szczep-
ana z kazalnicą Pilgrama, Hofburg – siedziba 
cesarzy, dom Hundertwassera – „lekarza ar-
chitektury”. Muz. Historii Sztuki lub Muzeum 
Historii Naturalnej. Nocleg.

Dzień 3. Wiedeń: Schonbrunn – jeden z na-
jpiękniejszych pałaców barokowych w Europie. 
Kahlenberg – wzgórze, z którego w 1683 roku 
Jan III Sobieski dowodził zwycięską bitwą z Tur-
kami. Prater – największe wesołe miasteczko 
w tej części Europy. Nocleg.

Dzień 4. Morawski Kras – zwiedzanie na-
jpopularniejszej jaskini Morawskiego Krasu 
– J. Punkwy z przepaścią Macochy, przeprawa 
łódkami przez podziemną rzekę. Powrót ok. 
23.00.

Cena 60-40+3op 39-30+2op 29-24+2op

4 dni/2 HB 1150 zł/os 1350 zł/os 1490 zł/os 

Plus koszt biletów wstępu ok. 40-50 Euro/os

Praga
Dzień 1. Wyszehrad: spacer po murach 
obronnych, widok na Wełtawę, cmentarz. No-
cleg.

Dzień 2. Petrin, Strachov: klasztor i taras wi-
dokowy, widok na Małą Wieżę Eiffl a. Hradcza-
ny: Loreta, Pałac Czerninow, uroczysta zmiana 
warty przed Pałacem Prezydenckim, Zamek 
Praski, Katedra św. Jerzego, Złota Uliczka, 
Mala Strana: Ogrody Wallensteina, Kościół św. 
Mikołaja, Praskie Jezulatko, Most Karola, Plac 
Krzyżowcow, Stare Miasto: Droga Krolewska, 
Rynek Starego Miasta, Ratusz z Orlojem,pom-

nik Jana Husa, Pałac Golz-Kinskich, Kościół Ma-
rii Panny przed Tynem, Teatr Stanowy, Obecni 
Dum. Nocleg.

Dzień 3. Nowe Miasto: Plac Wacława, Muze-
um Narodowe, pomnik św. Wacława, Josefov: 
Synagogi: Stranova, Wysoka oraz Pinkasa 
(z zewnątrz), cmentarz żydowski, Ratusz. Pow-
rót ok. 24.00

Cena 60-40+3op 39-30+2op 29-24+2op

3 dni/2HB 830 zł/os 980 zł/os 1100 zł/os 

Plus koszt biletów wstępu ok. 800 KC/os

Tallin Sztokholm Turku Helsinki Ryga
Dzień 1. Podstawienie autokaru Godz. 17.00 – 
wyjazd w kierunku Tallina.

Dzień 2. Ok. 10.00 przyjazd do Tallina – Piesze 
zwiedzanie Tallińskiej Starówki: Górne Miasto 
(Wzgórze Tompea, zamek z wieżą Długi Her-
man, katedra Aleksandra Newskiego, Katedra 
Domska, baszta Kiek in de Kok, mury miejskie 
i Dolne Miasto (rynek, ratusz, kamieniczki, 
obwarowania miejskie). Zaokrętowanie na 
prom. Obiadokolacja na promie (bogaty bufet 
szwedzki). Wypłynięcie promu do Sztokholmu. 
Wieczór rozrywki na promie. 

Dzień 3. Śniadanie na statku. Przypłynięcie 
do Sztokholmu. Wyokrętowanie. Zwiedzanie 
miasta: ratusz miejski, Pałac Królewski, 
stare miasto Gamla Stan, muzeum Vasa 
(XVII-wieczny okręt wojenny, który zatonął 
w 1628 r. w trakcie swojego pierwszego 
rejsu). Wieczorem zaokrętowanie na prom 
ze Sztokholmu do Turku. Obiadokolacja na 
promie (bogaty bufet szwedzki, napoje bez 
limitu). Wieczór rozrywki na promie. 

Dzień 4. Wczesne śniadanie na statku. 

Przypłynięcie do Turku. Wyokrętowanie. Spac-
er po starówce najstarszego fi ńskiego miasta 
i historycznej stolicy Finlandii, które w XVI 
wieku było siedzibą Jana III Wazy i jego żony 
Katarzyny Jagiellonki: zamek Turun Linna, goty-
cka katedra, główny plac targowy. Przejazd do 
Helsinek: zwiedzanie współczesnej stolicy Fin-
landii: aleja Mannerheima i budynek Parlamen-
tu, Park Sibeliusa z oryginalnym pomnikiem 
kompozytora przypominającym gigantyczne 
organy. Spacer po centrum: Plac Senacki 
z Katedrą Luterańską i pomnikiem cara Alek-
sandra II, prawosławny Sobór Uspienski. Obia-
dokolacja. Zaokrętowanie na prom z Helsinek 
do Tallina. Wieczór rozrywki na promie. 

Dzień 5. Przypłynięcie do Tallina. Śniadanie. 
Przejazd do Rygi, zwiedzanie: Stare Mi-
asto: kościół św. Piotra, Dom Bractwa 
Czarnogłowych, Ratusz, protestancka katedra 
NMP (największy kościół w krajach bałtyck-
ich), plac Katedralny, zespół średniowiecznych 
kamieniczek, Zamek Ryski, Parlament – dawny 
budynek rycerstwa infl anckiego, fragmenty 

murów obronnych z Basztą Prochową. Czas 
wolny na obiad. Wyjazd w drogę powrotną 
w kierunku Polski.

Dzień 6. Przyjazd ok. godz. 04.00-05.00

Cena 60-40+3op 39-30+2op 29-24+2op

6 dni/3HB 1490 zł/os 1820 zł/os  2050  zł/os 

Plus koszt 25 Euro/os opłaty promowe m.in. portowe, 
paliwowe, ekologiczne. 



Wycieczka z Fokusem 
bez zbierania pieniędzy 

bez papierologii 
wygodnie i bezpiecznie

Korzyści dla wszystkich

Dowiedz się więcej:
Zadzwoń:  22 612-04-42

22 612-05-17
www.fokus.waw.pl\system

Dyrektor
• Nie odpowiada za 

zobowiązania fi nansowe, 
umowa podpisywana 
jest między biurem 
a rodzicem

• Nie pośredniczy 
w przypadku reklamacji 
rodzica na jakość usługi

Nauczyciel
• Nie zbiera pieniędzy za wycieczkę
• Ma podgląd liczby podpisanych 

umów oraz stanu wpłat 
wszystkich uczniów

• Ma możliwość wygenerowania 
listy uczestników

• Nie wysyła do biura danych 
uczestników oraz list do 
ubezpieczenia

Rodzic
• Otrzymuje mailem wszystkie 

dokumenty związane z wycieczką
• Płaci przelewem bankowym, kartą 

lub BLIKiem bezpośrednio do 
biura

• Może wykupić ubezpieczenie od 
kosztów rezygnacji na wypadek 
choroby dziecka

• Zgłasza diety
• Otrzymuje mailem fakturę za 

wycieczkę dziecka
• Otrzymuje automatyczne 

przypomnienie o zbliżającej się 
płatności

Innowacyjny system podpisywania umów 
oraz płatności za wycieczkę szkolną

ul. Nasielska 23/U-1ul. Nasielska 23/U-1
04-343 Warszawa
Biuro czynne: 9.00-16.00
www.fokus.waw.pl, info@fokus.waw.pl
kom. 732-205-208, 535 477 157, 510-016-190
tel. 22 612 05 17, 22 612 04 42
Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego


