
1.  DOLINKI PODKRAKOWSKIE. Zwiedzanie jaskini 
Wierzchowskiej. Zabawy rekreacyjne, ognisko, kiełbaski. 

        Czas trwania 7 godz. Wyjazd: 8.30 
        Cena:          A-40 zł    B-37 zł   C-34 zł   

                       
2. OJCOWSKI PARK NARODOWY Zwiedzanie zamku 

w Pieskowej Skale,Kaplica na Wodzie, Muzeum OPN i 
Grota Łokietka. Czas trwania 7 godz. Wyjazd: 8.30  

        Cena:         A-40 zł   B-37 zł   C-34 zł 
  

3. NIEPOŁOMICE  Zwiedzanie Zamku z Galerią Malar- 
        stwa i stadniny koni. Przejażdżki konne na ląży,ognisko   
        Czas trwania 7 godzin. Wyjazd o 8.30 
       Cena:         A-40 zł   B-37 zł   C-34 zł 

  
4. ZAMKI W WIŚNICZU I DĘBNIE  Zwiedzanie zam- 

ków w Dębnie i Wiśniczu. Plener malarski. 
Czas trwania 7 godzin. Wyjazd o godz.8.30 

       Cena:         A-40 zł   B-37 zł   C-34 zł 
 

5. ZIEMIA TARNOWSKA  Zwiedzanie starówki tarnow- 
skiej z Muzeum Etnograficznym i Archidiecezjalnym. 
Przejazd do Zalipia, zwiedzanie domu Zofii Curyłowej. 
Dwór w Dołędze. Czas trwania 10 godzin. Wyjazd o 
godz. 8.00. 

       Cena:         A-50 zł   B-45 zł C-40 zł 
 
6. KOPALNIA SOLI W BOCHNI Zwiedzanie trasy tury- 

stycznej i godzinny pobyt na krytej pływalni w 
Proszówkach. Czas trwania 8 godzin. Wyjazd o godz.8.00  

        Cena:         A-40 zł   B-35 zł   C-32 zł 
 
7.  CENTRUM BOREK. Do wyboru ciekawe programy 

edukacyjne „Solne Królestwo”,”Obserwator przyrody”. 
Zabawy rekreacyjne, ognisko z kiełbaskami. Czas 
trwania 10 godzin. Wyjazd: godz.8.30    

        Cena :        A-65 zł   B-60 zł   C-55 zł 
 
8.     ZAKOPANE  Zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego, 

cmentarza Na Pęksowym Brzysku, wyjazd na 
Gubałówkę, zwiedzanie Chochołowa i Sanktuarium Pod- 
hala w Ludźmierzu. Czas trwania 11 godz. Wyjazd: 7.30 

        Cena:         A-70 zł   B-65 zł   C-60 zł                                                          
 

 

9.     PRZEŁOM  DUNAJCA  Zwiedzanie kościołka w 
Dębnie i  Dworu w Łopusznej. Spływ Dunajcem ze Sro-       
mowców do Szczawnicy. Możliwość wyjazdu 
wyciągiem krzesełkowym na Palenicę.Czas trwania 11 
godz. Wyjazd o godz.7.30                                                  

       Cena:       A-68 zł   B-62 zł   C-57 zł 
     

10.   PONIDZIE Zwiedzanie Kolegiaty w Wiślicy i Muzeum 
Regionalnego. Zwiedzanie Parku w Młodzawach, 
Pińczowa i stadniny koni w Michałowie. Czas trwania: 
11 godz. Wyjazd o godz.8.00 

        Cena:      A-55 zł   B-50 zł   C-45 zł 
 
11.  JASKINIA RAJ I RUINY ZAMKU CHĘCINY 

Zwiedzanie ruin zamku w Chęcinach i Jaskini Raj, 
jednej z najpiękniejszych polskich jaskiń krasowych. 
Czas trwania 11 godzin. Wyjazd o godz. 8.00 

       Cena:      A-75 zł   B-70 zł   C-65 zł 
 
12. PARK ROZRYWKI INWAŁD Zwiedzanie 

Sanktuarium    w Kalwarii Zebrzydowskiej, i  pobyt      
         w Parku Rozrywki w Inwałdzie. Czas trwania 9 godz.   

Wyjazd: 8.00                
         Cena:       A-50 zł   B-45 zł   C-40 zł 

 
13.   ŻYWIEC I GÓRA ŻAR Zwiedzanie miasta i browaru  

 żywieckiego. Degustacja soku. Wyjazd kolejką na Górę 
Żar. Czas  trwania 10 godz. Wyjazd: 8.00                                                           
Cena:       A- 70 zł   B-65 zł   C-60 zł 

          
14. KRYNICA  I JAWORZYNA KRYNICKA. Zwiedzanie 
        uzdrowiska, Muzeum Nikifora, wyjazd kolejką na Górę  
        Parkową lub na szczyt Jaworzyny Krynickiej. Czas trwa- 
        nia 11 godzin. Wyjazd 7.30 
       Cena:       A-65 zł   B-61 zł   C-57 zł 
 
15. PSZCZYNA Zwiedzanie Muzeum Zamkowego i zaspo- 

łu parkowego, należącego w przeszłości do jednego z 
najbogatszych śląskich rodów von Pless. Czas trwania 8 
godz. Wyjazd: 8.00. 

        Cena:       A-60 zł   B-55 zł   C-50 zł 
  

16. CHORZÓW -PLANETARIUM Zwiedzanie Chorzow-
skiego Parku Kultury i Wypoczynku. Wizyta w Plane-
tarium.Zwiedzanie stacji klimatologicznej, sejsmologicz- 

nej i obserwatorium astronomicznego. Czas trwania 10 
godz. Wyjazd: 8.00         

        Cena:       A-65 zł   B-60 zł   C-55 zł 
 
17.   TARNOWSKIE GÓRY  Zwiedzanie trasy turystycznej 

w Kopalni srebra. Podziemny spływ łodziami. 
Zwiedzanie parku w Świerklańcu, gdzie w przeszłości 
stał słynny „Mały Wersal”, rezydencja Donnersmarcków 
twórców śląskiej potęgi przemysłowej w XIX w. Czas 
trwania 9 godz. Wyjazd: 8.00         

        Cena:       A-65 zł   B-60 zł   C-55 zł  
 
18. ZABRZE. Zwiedzanie największego w Polsce skansenu 

górnictwa węglowego, nieczynnej kopalni „Królowa 
Luiza”. Pokaz największej czynnej maszyny parowej w 
Polsce, przejazd podziemny kolejką górniczą „Karlik”, 
zwiedzanie 1,5 km podziemnej trasy turystycznej.Czas 
trwania 8 godzin. Wyjazd o godz.8.00 

        Cena:       A-58 zł   B-54 zł   C-50 zł 
 
19. DINOZATORLAND Wizyta w parku ruchomych 

dinozaurów. Ścieżka dydaktyczna, muzeum szkieletów 
         i skamieniałości. Możliwość zamówienia dodatkowo 45 

min.zajęć dydaktycznych w formie wykładów lub 
warsztatów zakończonych wystawieniem Certyfikatu 
Młodego Odkrywcy. Czas trwania 6 godz. Wyjazd 8.30   

        Cena:      A-58 zł   B-54 zł   C-50zł  (Lekcja + 8.-zł) 
 
20.  DOBCZYCE –  Zwiedzanie zamku w Dobczycach. 
     Ognisko z kiełbaskami w gospodarstwie agroturystycznym 

        „Folwark Wiązy”, przejazd przez Niegowić, fragment  
         szlaku papieskiego z niezwykłym pomnikiem Jana Paw-  
         ła II. Czas trwania 7 godzin. Wyjazd o godz. 8.00  
         Cena:     A-50 zł   B-46 zł    C-42 zł     
 

Świadczenia wycieczek jednodniowych:
 

pilot-
przewodnik, autokar, bilety wstępu, przewodnictwo 
lokalne, opłaty parkingowe.

 
  

Wycieczki edukacyjne
 

realizowane na terenie miasta 
trwają do 4 godzin, zwykle od 9 do 13. Mają stałą 
cenę 25

 
zł od osoby. 

 
 

 
               



wycieczkami wspomagającymi procesy nauczania,

, 511285507 

                             Szanowni Państwo! 
 

Przygotowaliśmy propozycję wycieczek i programów 
edukacyjnych na JESIEŃ 2010 uwzględniając warunki 
pogodowe i wielkość grup. Ze względu na ilość uczestników 
zróżnicowaliśmy ceny w następujący sposób: 
 

Cena  A B C 
Ilość osób 
płacących 

25-30 31-35 36-40 

  
Dla grup poniżej 25 i powyżej 40 uczestników dokonujemy 
indywidualnych kalkulacji.  
 

Ceny zawierają całkowite koszty wycieczki, a więc 
transport, wstępy do zwiedzanych obiektów, usługę pilota-
przewodnika, przewodnictwo lokalne, opłaty parkingowe i 
inne związane z danym programem oraz podatek VAT 
(wystawiamy faktury VAT-marża). 
Na każdych 10 uczniów jeden opiekun uczestniczy w 
wycieczce bezpłatnie. 
Opłatę za wycieczkę jednodniową pobieramy w dniu wyjazdu. 
Przy dłuższych wyjazdach oczekujemy przedpłat w 
wyznaczonym czasie i wysokości. Podpisujemy umowy na 
organizację wycieczek. 
 

Zgłoszenia wycieczek przyjmujemy telefonicznie, 
faksem lub e-mailem (ustalenia telefoniczne są wiążące dla 
obu stron). Każdy program konsultujemy z nauczycielem i 
dostosowujemy do potrzeb danej grupy. Realizujemy również 
programy zaproponowane przez Państwa. 
 

Staramy się profesjonalnie i rzetelnie wykonywać 
wszystkie zlecenia. Dbamy, aby nasze wycieczki były 
bezpieczne, bawiły i uczyły dzieci. Obsługiwane są przez 
licencjonowanych pilotów i przewodników. Autokary 
przewożące dzieci i młodzież są na bieżąco kontrolowane 
przez policję. 
 
Poza wycieczkami jednodniowymi są i dłuższe wyjazdy, 
których program i kalkulację przygotowujemy dla każdej 
grupy indywidualnie. 
 

Zapraszamy do współpracy!  
 

                O NASZEJ  FIRMIE
 

 Wrocławskie Biuro Usług Turystycznych
 

WELCOME 
TOURIST powstało w 1992 roku jako prywatna firma

 specjalizująca się w zagranicznej turystyce przyjazdo-
 wej, głównie dla młodzieży. Niejako przy okazji rozwi-
 nęliśmy działalność w postaci organizacji wycieczek

 szkolnych dla naszych szkół podstawowych, gimnazjów,
 szkół średnich, a nawet przedszkoli.

 
Ich ugruntowany 

dobry poziom,
 

dbałość o walory edukacyjne i wycho-
 wawcze, a przede wszystkim o bezpieczeństwo powie-
 rzonych nam młodych turystów i ich opiekunów,  przy-
 niosły nam uznanie środowisk nauczycielskich i rodzi-
 ców. Ponieważ zasięgiem działania obejmujemy cały

 kraj, 
 

utworzyliśmy Krakowski Oddział naszej firmy
 chcąc przenieść na teren Małopolski

 
nasze najlepsze

 doświadczenia.
    Oddajemy w Państwa ręce ofertę starannie przygo-

 towaną i mamy nadzieję –
 

nie mniej starannie realizo-
 waną z pomocą wykwalifikowanych krakowskich pilo-
 tów i przewodników oraz licencjonowanych 

krakowskich przewoźników, z których pomocy korzysta-
 my przy organizacji imprez

 
dla naszych Klientów za-

 granicznych.
 

   Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty, której
 szczegóły mogą w Państwa Szkole szczegółowo

 
przed-

 stawić nasi krakowscy współpracownicy Natalia i We-
 ronika. Możemy z ich pomocą modyfikować programy,
 proponować

 
wycieczki wielodniowe i o różnych desty-

 nacjach. Chcielibyśmy Państwa także zainteresować 

w których organizacji zdobyliśmy duże doświadczenie.
 Ich tematy mówią już same za siebie:

 
           
 

-
 

POZNAJEMY ŚRODKI TRANSPORTU
 -

 
W ŚWIECIE POCZTY I TELEKOMUNIKACJI

 -
 

JAK POWSTAJE GAZETA?
 -

 
ODWIEDZAMY STRAŻAKÓW

 -
 

W LESIE
 -

 
POZNAJEMY PRACĘ

 
W GOSPODARSTWIE

   ROLNYM
 Wszystkie wycieczki edukacyjne trwają od 2 do 4 godz.

 realizowane
 

są autokarem w ciągu całego roku
 szkolnego i mają specjalne, niskie ceny. 
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       Ul. Wita Stwosza 28 p.117 

50-113
 WROCŁAW 

          Tel. Oddziału w Krakowie
 

    
788694011 -Weronika Natalia

 

                             
 

   
wycieczkiszkolne.krakow@gmail.com  

                                 
 

           www.welcome-tourist.com.pl
 

 

Numer w Centralnej Ewidencji Organizatorów 
i Pośredników Turystycznych Ministerstwa 

Gospodarki Departamentu Turystyki - 01215 
    

   Gwarancja bankowa Banku PeKaO S.A. 

-

info@welcome-tourist.com.pl


