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Wcześniej czy później – kiedy zamówić wycieczkę? 

Jak wybrać termin wyjazdu? 

Dlaczego z Fokusem? 1

2

3

Odpowiedź jest jedna: im wcześniej tym lepiej! Zdecyduj się już jesienią na 

wyjazd wiosenny! 
Korzyści z wczesnej rezerwacji? 
–  dłuższy czas na zbieranie grupy 
–  rozłożenie rat za wycieczkę na dłuższy okres 
–  możliwość wyboru programu i rezerwacji trudno dostępnych atrakcji – niektó

re trzeba rezerwować na 6 msc wcześniej
–  większa swoboda wyboru terminu wycieczki 

Wysoki sezon (od 18.05 do 5.06.2020) to masa turystów na szlakach, oblega

ne atrakcje i kolejki przy kasach. To także pełne do ostatniego miejsca ośrodki 

wypoczynkowe. Warto pomyśleć o wyjeździe w mniej popularnych terminach – 

zwiedzanie przebiega w spokojniejszej atmosferze. 

znamy się na tym = mamy 15 lat doświadczenia
jesteśmy ekspertami = wzory umów akceptowane przez DBFO

bez zbierania pieniędzy = płatność przez Rodziców 
bezpośrednio na dedykowane konto lub za pośrednictwem PayU 

bezpieczeństwo = dbamy o standardy
jakość = sprawdzone ośrodki
z nami łatwiej = podpowiadamy i doradzamy czyli wsparcie 

procesu zamawiania wycieczki
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Wcześniej czy później – kiedy zamówić wycieczkę? 

Kto może podpisać umowę o wycieczkę? 

O czym warto pamiętać?

Impreza firmowa?  
Wyjazd Grona Pedagogicznego? 

Jak płacić za wycieczkę? 

Od czego zacząć? 

1

4
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Umowy o wycieczkę podpisać mogą: 
–  Dyrektor Placówki Oświatowej – także w procedurze z DBFO lub

–  Przedstawiciel grupy lub
–  Rodzic indywidualnie 

Im mniejsza grupa tym większa cena.  
Warto uprzedzić uczestników, że mniejsza 
 ilość chętnych powoduje wzrost ceny. Różnice w cenach można znaleźć 

w tabeli pod wycieczką. 

W naszej ofercie nie tylko wycieczki dla  
grup szkolnych. Masz pomysł na wyjazd 
 i grupę – skontaktuj się wycenimy i ułożymy program.  
Najlepsza integracja na Bałtyku – bogaty bufet i dyskoteka do białego rana. 

Płatności za wycieczki przyjmujemy wyłącznie przelewem. Nie trzeba zbierać pieniędzy od uczestników – każdy rodzic może dokonać wpłaty indywidualnie bezpośrednio na dedykowane konto lub za pośrednictwem linku PayU. 

Krok 1. Skontaktuj się – wyślemy program wycieczki. 
Krok 2. Zbierz chętnych.
Krok 3. Ustal z nami termin wycieczki i zrób wstępną rezerwację. Krok 4. Podpisanie umowy i wpłata za wycieczkę. 
Dajemy wsparcie na każdym etapie. 
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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  ☎ 22 612 05 17, 22 612 04 42

Wycieczki jednodniowe integracyjne i aktywne

Survival – Szkoła Przetrwania  

Archeologia na wesoło  

Poszukiwacze ukrytego skarbu  

Celem zajęć jest przedstawienie uczestnikom 
podstawowych oraz tych bardziej zaawansowa
nych 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, poszerzą swoją samodzielność. Grupy 
uczestników, poprzez zabawę i ćwiczenia, prze
kształca się we współpracujące zespoły, w myśl 
zasady, że w dziczy najważniejszym wsparciem 
jest drugi człowiek. W programie poprzez gry te
matyczne nauczymy podstawowych zasad sztuki 
przetrwania, techniki zdobywania wody w trud

nych warunkach oraz budowy schronienia. Za 
pomocą tradycyjnych środków (hubka i krzesi
wo) rozniecimy ogień i nauczymy się wykorzysty
wać jego siłę dla własnej wygody i bezpieczeń
stwa. Pod okiem instruktora będziemy ćwiczyć 
się w łucznictwie i strzelectwie sportowym. Na 
koniec gry okaże się, która ekipa przetrwałaby 
w głuszy. Na zakończenie wycieczki przygotuje
my ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 100 zł/os 110 zł/os 120 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu

Uczestnicy zajęć będą mieli niepowtarzalną 
okazję wcielić się w archeologów odkrywa
jących przeszłość ziem polskich, badających 
skarby pozostawione po człowieku. W kil
kuosobowych drużynach przeczeszą teren 
„wykopalisk”. Poprowadzą własną odkrywkę, 
wydobywając z ziemi bogactwa przeszłości. 
Wykonają odlew gipsowy śladów, stworzą 
własne gliniane ozdoby, a także zapoznają ze 
sprzętem używanym przez profesjonalnych 
archeologów. Pokonają przeszkody i zbiorą 
poszlaki, z których każda przybliży ich do 
rozwiązania zagadki. Aby wczuć się w mental

ność naszych przodków poznają rytualne za
bawy i obrzędy, które stanowiły o strukturze 
społeczeństw i przygotują chleb w taki spo
sób jak robiono to przed wiekami (oczywiście 
będą się mogli nim posilić – wszak pogoń za 
prawdą zaostrza apetyt!). Sprawdzą swoje 
zdolności łowieckie obsługując łuki. Przede 
wszystkim jednak będą się świetnie bawić!

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 100 zł/os 110 zł/os 120 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu

W trakcie warsztatów zapoznamy Was z taj
nikami poszukiwania skarbów. Na wstępie 
opowiemy Wam historię wciąż nieodkrytych 
legendarnych skarbów na terenie Polski 
i świata. Kolejnym etapem będzie zapoznanie 
uczestników ze sposobami pracy poszukiwa
czy skarbów. Dowiecie się jak posługiwać się 
zarówno współczesnymi jaki i starymi mapami 
oraz jak poszukiwać zaszyfrowanych wskazó
wek. Zapoznacie się z obsługą detektora metali 
i jak prawdziwi poszukiwacze skarbów będzie
cie musieli stawić czoła licznym przeszkodom. 

Zdobyte umiejętności wykorzystane zostaną 
podczas gry terenowej w podziale na drużyny. 
Wygra grupa, która na bazie odszukanych przez 
nią wskazówek i odszyfrowanego przez nią 
z elementów tajemniczego hasła pierwsza od
najdzie ukryty skarb. Na zakończenie wycieczki 
odbędzie się ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 100 zł/os 110 zł/os 120 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu



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

zamów szczegółowy program mailem: info@fokus.waw.pl

Akademia kulinarna  

Skarb alchemika na Zamku w Czersku  

Kod Leonarda na Zamku w Czersku  

Aktywne Zalesie

Czy Twoja drużyna stanie się mistrzem 
kuchni? Spróbuj swoich sił podczas kuli
narnych pierogowych zmagań. Nauczysz 
się nie tylko jak zrobić ciasto na pierogi, 
ale także samodzielnie wykonasz podpło
myki. Podczas gier i zabaw poznasz zasady 
współpracy w grupie, odkryjesz swoje słabe 
i mocne strony, a także lepiej zintegrujesz 
się z przyjaciółmi. Wszystko w niezapomnia

nej atmosferze dobrej zabawy i radosnego 
wypoczynku połączonego ze wspólnym go
towaniem i jedzeniem własnoręcznie przy
gotowanych potraw.

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 100 zł/os 110 zł/os 120 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu

Na Zamku w Czersku przeprowadzimy eks
perymenty z zakresu fizyki i chemii takie jak 
spalanie, barwienie płomienia itp., a także z za
kresu astronomii. Uczniowie będą mieli moż
liwość zaobserwowania oraz samodzielnego 
przeprowadzenia eksperymentów pod okiem 
instruktora, które przybliżą im zrozumienie 
życia i przemian jakie obserwujemy w świecie. 

Całość programu odbywa się w nietypowej 
scenerii – malowniczo położonych ruinach śre
dniowiecznego zamku. 

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 100 zł/os 110 zł/os 120 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu

Program oparty jest o tradycje naukowe oraz 
wielką spuściznę ciekawości świata i głodu 
wiedzy, jaka wiąże się z osobą Leonarda da 
Vinci – jednego z najwybitniejszych uczonych 
w dziejach Europy. W ramach zajęć przewi
dziane są pokazy o charakterze naukowym 
i historycznym jak np. zasady działania ma
szyn średniowiecznych. Podczas zajęć grupa 
będzie miała okazję wysłuchać wykładu na te
mat broni czarnoprochowej, jej zasady dzia
łania i historii powstania oraz uczestniczyć 

w pokazie odlewania kul. Weźmiemy również 
udział w grach i zabawach mających na celu 
wzmocnienie więzi zespołowej uczestników. 
Całość programu odbywa się w nietypowej 
scenerii – malowniczo położonych ruinach 
średniowiecznego zamku. 

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 100 zł/os 110 zł/os 120 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu

Dla spragnionych aktywności na świeżym po
wietrzu proponujemy zajęcia w plenerze o te
matyce survivalowej, sportowej lub artystycz
nej. W trakcie zajęć survivalowych nauczymy 
się zasad poruszania po lesie, posługiwania 
mapą i kompasem. Program sportowy zapewni 
nam podstawy uprawiania różnych dyscyplin 
sportowych i nauka wspinaczki w parku lino
wym pod okiem instruktorów. Z kolei warsztaty 

artystyczne z ceramiki i graffiti rozwijają kre
atywność oraz osobowość twórczą u młodego 
człowieka.

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 105 zł/os 140 zł/os 170 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu

W zagrodzie bednarza
Podczas wizyty w zagrodzie bednarza dowiemy 
się jak wygląda jego praca. Samodzielnie spró
bujemy wytworzyć naczynie metodą klepkową. 
Weźmiemy udział w pokazie produkcji lodów na 
100 letnim urządzeniu, zobaczymy jak ukisić 
i szatkować kapustę. Dowiemy się jak dawniej 
prano i maglowano. Weźmiemy udział w warsz
tatach kulinarnych – pod okiem zawodowych 
kucharzy poznamy tajniki sztuki kulinarnej 

oraz samodzielnie przygotujemy własne danie 
(np. pierogi, ciasteczka, podpłomyki, domowy 
makaron itp.). Po zajęciach wspólna degusta
cja przygotowanych dań.

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 130 zł/os 150 zł/os 170 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu



Wycieczki jednodniowe do 100 km
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Przygoda na planie filmowym

Savoir-vivre przy stole

Kampinoski Park Narodowy + Żelazowa Wola

Wiejskie kulinaria – mąka, woda, sól, oliwa…

Łowicki folklor

Wizyta na wystawie „Plan Filmowy” to niepow
tarzalna okazja by zetknąć się ze światem 
filmu i zobaczyć go z perspektywy filmowców 
pracujących w dobrze zorganizowanym zespo
le na planie filmowym. To także wprowadzenie 
każdego wielbiciela kina w fascynujący świat 
tajników realizacji dzieła filmowego. Ścież
ka oprowadzania stworzona została z myślą 
o wspieraniu realizacji programów szkolnych 
w zakresie elementów dotyczących edukacji 

filmowej, posiada także cechy ponadprzed
miotowe m.in. z zakresu edukacji historycz
nej, obywatelskiej, medialnej, kulturalnej 
i artystycznej. Dodatkowo weźmiemy udział 
w warsztatach – do wyboru: „Charakteryzacja” 
lub „Storyboard”.

Podczas spotkania przedstawimy krótki zarys 
historii dobrych obyczajów, tradycji i kultu
ry spożywania posiłków, nakrycia i dekoracji 
stołu. Zapoznamy z historią sztućców i odczy
tywanie kodu ich ułożenia na stole. Omówimy 
również rodzaje potraw oraz zasady podawa
nia ich w restauracji. Nie zabraknie prelekcji na 

temat zasad zachowania przy stole i nie tylko. 
Na zakończenie obiad, zaplanowany tak aby 
uwzględnić zagadnienia z wykładu.

Wizyta w krainie łosia – spacer skrajem naj
starszego obszaru ochrony ścisłej dzisiejszego 
Parku Narodowego. Żelazowa Wola – Muzeum 
Domu Urodzenia Fryderyka Chopina z roman
tycznym parkiem. Ognisko z pieczeniem kieł
basek „w krainie Chopina”, czyli w XVIIIwiecz
nym barokowym dworku.

Wizyta w gospodarstwie: w trakcie warszta
tów uczestnicy m.in. mielą ziarna pszenicy 
na mąkę, uczą się wyrabiać ciasto na pizzę 
lub podpłomyki oraz poznają ciekawą histo
rię tego włoskiego specjału. Zwiedzanie za
grody chłopskiej i pogadanka na temat życia 
i pracy na polskiej wsi. Przejażdżka wozem 
wycieczkowym po okolicy oraz spacer do 
zagrody ze zwierzętami. Na zakończenie 

degustacja pizzy przygotowanej przez ku
charza wyłącznie ze świeżych i naturalnych 
produktów.

Poznajemy urok dawnego Księstwa Łowickie
go. Odwiedzimy miasto, które zachwyca dwo
ma rynkami, i katedrą o strzelistych wieżach. 
Dodatkowo, w zależności od grupy wiekowej 
zwiedzimy muzeum ludowe w Sromowie, 
skansen w Maurzycach lub Pałac z ogrodem 
w Nieborowie oraz ogród angielski (sentymen
talnoromantyczny) w Arkadii, które w połącze
niu stanowią jeden z piękniejszych zespołów 
rezydencjonalnych w Polsce.

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 75 zł/os 95 zł/os 115 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 125 zł/os 145 zł/os 165 zł/os

Cena zawiera koszty realizacji programu

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 75 zł/os 95 zł/os 115 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 105 zł/os 120 zł/os 130 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 115 zł/os 135 zł/os 155 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu

Świąteczne 
warsztaty kulinarne 

Pod okiem zawodowych kucharzy uczest
nicy poznają tajniki sztuki kulinarnej, 
przyglądają się pracy kucharza, a nawet 
wcielają w rolę szefa kuchni! Podczas 
warsztatów samodzielnie przygotowują 
własne danie. Dodatkowo przybliżymy 
zasady prawidłowego nakrycia i dekoracji 
świątecznego stołu, a uczestnicy usłyszą 
co nieco o zapomnianej często sztuce 
dobrych manier przy 
stole. Po zajęciach 
wszystkich czeka 
wspólna degustacja 
przygotowanych dań.

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 110 zł/os 130 zł/os 150 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu

Wiejskie klimaty – życie na wsi…

Wybierzemy się na wieś. Gospodarz po staro
polsku przywita nas chlebem i solą... Zapraszają 
nas stare chaty, kuźnia, młyn i wiatraki, las, staw 
i łąka. W małym skansenie przyjrzymy się daw
nym sprzętom gospodarstwa wiejskiego – jak 
kiedyś żyło się na wsi. Zajrzymy w żarna i do 
pieca chlebowego – od ziarenka do bochenka…

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 120 zł/os 140 zł/os 160 zł/os

Cena zawiera koszty realizacji programu

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



Wycieczki jednodniowe powyżej 100 km

7zamów szczegółowy program mailem: info@fokus.waw.pl

Magiczne ogrody

Kazimierz Dolny

Płock

Magiczne Ogrody – pierwszy w Polsce senso
ryczny park tematyczny. Mieszka tu wiele inte
raktywnych, ruchomych figur, które opowiedzą 
historię parku i przeniosą nas do świata magii, 
zobaczymy m. in.: Jezioro z Tajemniczą Wyspą, 
Kwiatową Dolinę, wioskę Bulwiaków, Gród Kra
snoludów oraz Mroczysko – to strefa dla tych, 
którzy chcą zmierzyć się z własnym strachem. 
Dodatkowo czeka świetna zabawa na tema
tycznych placach zabaw: Smocze Gniazdo, 
Wodny Świat – miejsce zabaw i doświadczeń 

z użyciem wody, piasku i żwiru. Uczestnicy 
wezmą dodatkowo udział w grze terenowej – 
w trakcie gry realizowane są zagadnienia do
tyczące edukacji polonistycznej, społecznej, 
przyrodniczej oraz matematycznej. Na życze
nie możliwość poszerzenia wycieczki o wizytę 
w Janowcu lub Kazimierzu Dolnym.

Kazimierz Dolny to prawdziwa perła i dla wielu 
jedno z bardziej urokliwych miejsc w Polsce. 
Odwiedzimy Wzgórze Zamkowe i XIIIwieczną 
basztę, Górę Trzech Krzyży, kamieniczki kazi
mierzowskie i rynek. Dodatkowo: rejs statkiem 
po Wiśle, Puławy, Zamek w Janowcu, wyciecz
ka przyrodnicza z przewodnikiem.

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; Muzeum Diecezjalne lub Mazowieckie. 
Dodatkowo: Rejs statkiem, ZOO. 

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 80 zł/os 100 zł/os 120 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 75 zł/os 95 zł/os 115 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 130 zł/os 150 zł/os 170 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Łódź  Toruń  
Spacer ulicą Piotrkowską – najbardziej re
prezentacyjną ulicą Łodzi. Pokaz w najno
wocześniejszym w Polsce Planetarium EC1. 
Muzeum w pałacu Izraela Poznańskiego, 
czyli tzw. łódzki Luwr to największa rezy
dencja fabrykancka w Polsce. W muzeum 
można zapoznać się z historią i kulturą 
XIXwiecznej metropolii przemysłowej. CH 
Manufaktura – wizyta w jednym z najno
wocześniejszych i najbardziej stylowych 
centrów handlowych w Polsce. Zamiennie: 
Muzeum Kinematografii, Pałac Herbsta, 
Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Fabryki, 
Eksperymentarium. 

Uczestnicy staną się czeladnikami biorąc 
udział w pokazie wypieku pierników, poznają 
tajniki receptury i historię powstania symbo
lu Torunia. Ponadto zobaczą z przewodnikiem 
Stare Miasto: Rynek i Ratusz, Katedrę świętych 
Janów, Krzywą Wieżę. Zamiennie z warsztata
mi piernikarskimi proponujemy pokaz w Pla
netarium lub zwiedzanie Centrum Astronomii 
w Piwnicach.

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 95 zł/os 115 zł/os 135 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 80 zł/os 100 zł/os 120 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Sierpc Sandomierz
Wizyta w Muzeum Wsi Mazowieckiej. Lekcja mu
zealna do wyboru: Od ziarnka do chleba, Magia 
i wierzenia, Ziołolecznictwo wiejskie, Uczymy się 
kaligrafii, Zwyczaje i obrzędy, Nie święci garnki 
lepią. Dodatkowo: przejażdżka wozem, ognisko.

Położone malowniczo na niewysokich wzgó
rzach klimatyczne miasteczko. Rynek i ratusz, 
Katedra, Wąwóz Królowej Jadwigi, Podziemna 
Trasa Turystyczna. Dodatkowo: Muzeum Die
cezjalne, rejs statkiem po Wiśle.

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 75 zł/os 95 zł/os 115 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 95 zł/os 115 zł/os 135 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Kłodawa, Zoo Safari, 
Termy Uniejów  

Lublin 

Farma iluzji

Wizyta w czynnej kopalni soli połączona z re
laksem na basenach termalnych? A może 
zamiast schodzić 600m pod ziemię wolałbyś 
zobaczyć jedyne w Polsce białe lwy i tygrysy 
bengalskie? W ramach tej wycieczki proponu
jemy połączenie dwóch atrakcji w dowolnej 
kombinacji np. Kłodawa + Uniejów, Kłodawa + 
Zoo Safari, Uniejów + Zoo Safari. Wybór należy 
do Ciebie!

Starówka lubelska – jedna z bardziej uroczych 
w Polsce, zwiedzanie śladami wielokulturowej 
ludności tego miasta: Zamek Lubelski, Brama 
Krakowska, Rynek, plac Po Farze, Brama Grodz
ka. Piwnica pod Fortuną – prezentująca historię 
Lublina. Możliwość umieszczenia w programie: 
pałacu w Kozłówce lub Obozu na Majdanku.

Latająca Chata Tajemnic unoszona przez balo
ny, Muzeum Iluzji oraz zaczarowany ogród pe
łen magicznych przedmiotów i złudzeń optycz
nych – to tylko niektóre z atrakcji na Farmie 
Iluzji. Wszystkie atrakcje stworzone zostały 
pod wspólnym szyldem magii i iluzji. Zjawiska 
fizyczne i złudzenia optyczne prezentowane są 
w niebanalny sposób przystępny dla każdej 
grupy wiekowej. Po pełnym wrażeń zwiedzaniu 
można poszaleć na dmuchańcach lub rozerwać 
się podczas gry w gigaszachy.

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 85 zł/os 105 zł/os 125 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 115 zł/os 135 zł/os 155 zł/os

Cena zawiera koszty realizacji programu

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 145 zł/os 165 zł/os 185 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

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



Wycieczki Warszawa

8

Warszawa – gry miejskie

Śladami Szarych Szeregów

Legendy warszawskie

Niepodległościowy rajd historyczny

Łazienki Króla Stasia

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 dzia
łań 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 wyznaczonych 
punktach dowiedzą się co to był mały sabotaż, dywersja czy na czym polegała akcja oraz inne 
działania konspiracyjne. Gra zaczyna się pod pomnikiem Kopernika i wiedzie przez najważniejsze 
lokacje okupowanej stolicy, aż pod Warszawski Arsenał, gdzie drużyny pod okiem instruktora 
wezmą udział akcji odbicia Jana Bytnara.

Jak powstała Warszawa, skąd wziął się symbol naszej stolicy, czy w zakamarkach Starego Miasta 
do dziś grasuje niejaki Bazyliszek? Zapraszamy na grę miejską, która przeniesie nas w bajkowy 
świat legend warszawskich. Odkryjemy tajemnice : góry która służyła niegdyś za wysypisko śmie
ci, ulicy Kamienne Schodki, domu średniowiecznego maga oraz dotrzemy pod Kościół Jezuitów, 
gdzie po dziś dzień mieszka najprawdziwszy książę! Przemierzając ulice najstarszej części War
szawy uczestnicy wykonają specjalnie przygotowane dla nich zadania a na koniec sprawdzimy 
która z grup zdobył największą możliwą ilość punktów.

Przez 123 lata Polska była podzielona przez 3 różnych zaborców. Straciła swoją niepodległość 
a co za tym idzie możliwość legalnej nauki języka polskiego, podtrzymywania polskich tradycji 
i kultury. Jednak nie poddała się i niejednokrotnie podejmowała próby odzyskania niepodległości. 
Niestety kilkukrotnie bezskutecznie aż do 1918 roku, kiedy to w końcu spełniło się to marzenie. 
Przy okazji rajdu uczestnicy dowiedzą się kim był Piłsudski, skąd w Polsce Grób Nieznanego 
Żołnierza i kto tam jest pochowany, gdzie w Warszawie mamy najstarszy panteon Polaków? 
Zapraszamy na niepodległościowy rajd historyczny w czasie którego uczestnicy w przystępny 
sposób poznają odpowiedzi na pytania dotyczące jednych z najbardziej kluczowych wydarzeń 
historycznych naszego kraju. W wyznaczonych punktach na uczestników czekają przewodnicy, 
którzy w najciekawszy z możliwych sposobów przekażą wiedzę o historii naszego kraju, po czym 
dzieci samodzielnie wykonają specjalnie dla nich przygotowane zadania na kartach pracy, które 
otrzymają w czasie gry. 

Czas monarchii króla Stanisława Augusta Poniatowskiego nie był najłatwiejszy dla naszego kraju 
dla naszego kraju. Polska osłabiona i skłócona stała się łakomym kąskiem dla państw ościennych. 
Ostatecznie po trzecim rozbiorze król zmuszony został do abdykacji i opuszczania kraju, a Polska 
straciła niepodległość. Jednak czasy panowania króla Stasia to też czasy rozkwitu sztuki, nauki czy 
architektury. Jednym z najlepszych przykładów są Łazienki, gdzie monarcha stworzył przepiękną 
rezydencję. W trakcie gry uczestnicy przeniosą się w czasie do XVIII wieku. Poznają tajemnice 
królewskiej rezydencji kryjące się w architekturze klasycystycznej i barwne obyczaje epoki stanisła
wowskiej. Spotkają na swojej drodze gości obiadów czwartkowych, nadwornych artystów ostatnie
go władcy Polski, jego wiernych przyjaciół, ale też i zajadłych przeciwników. Ponadto dowiedzą się 
jakie sekretne treści skrywają Ogród chiński oraz greckie świątynie na terenie parku.

cena z autokarem 

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 70 zł/os 90 zł/os 105 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu

cena bez autokaru 

Cena 46-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

1 dzień 35 zł/os 45 zł/os 55 zł/os

Cena zawiera koszt realizacji programu

www.fokus.waw.pl  ☎ 22 612 05 17, 22 612 04 42

Jak to było w PRL-u?
Okres PRLu kojarzony jest przez ludzi w bardzo różny sposób. Najmłodsi znają go tylko z opo
wieści rodziców, wspomnień w telewizji czy przekazywanych anegdot. Wiadomo również, że dla 
wielu był to bardzo trudny okres. Poza historiami pozostawił po sobie ślady w postaci budyn
ków i architektury. Widać to szczególnie w Warszawie – po wojnie odbudowywanej w nowym 
stylu kierowanym przez nową władzę. W czasie gry przenieśmy się w czasie do tamtych po
wojennych czasów tak by uczestnicy poznali rzeczywistość rodem z filmów Barei choć czasem 
bardziej poważną, odwiedzimy miejsca, które pomimo transformacji na zawsze będą kojarzone 
z tym okresem w naszej historii. Na różnych przystankach nie zabraknie historii i anegdot oraz 
zadań do wykonania.

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



Tatrzańska Przygoda z adrenaliną

Jurajski obóz skałkowy

Dzień 1. Spotkanie z ratownikiem TOPR, 
poznamy: zasady poruszania się po górach, 
najczęstsze błędy turystów, co warto zabrać ze 
sobą w góry. 

Dzień 2. Centrum Edukacji Przyrodniczej 
– to najnowocześniejszy tego typu obiekt 
na Podhalu. Atrakcji jest mnóstwo. Można 
tu zobaczyć największą makietę Tatr oraz 
wysłuchać wyświetlanej na niej prezentacji 
łączącej obraz i dźwięk. Do dyspozycji zwiedza
jących przeznaczona jest sala kinowa, gdzie 
pokazywane są filmy przyrodnicze o Tatrach, 
także interaktywne i w technice 4D. Escape 
Room – wzorowana na podstawach gier kom
puterowych atrakcja wprowadza uczestników 
w odrealniony świat, w którym ich zadaniem 
jest rozwiązanie wszystkich łamigłówek i za
gadek, tak aby w jak najkrótszym czasie wy
dostać się z zamkniętego pokoju. Spacer po 
Krupówkach – słynnym deptaku, który rzadko 
kiedy nie tętni życiem. Wejście na Gubałów
kę. Wizyta w parku linowym: zapoznanie się 
ze sprzętem wspinaczkowym oraz nauka jego 
użytkowania. Nauka wspinaczki po wiszących 
drabinkach linowych. Pokonywanie przepraw 
linowych. Zjazd na najwyżej położonej w Pol
sce tyrolce. 

Dzień 3. Wycieczka piesza z przewodni-
kiem na Halę Gąsienicową, gdzie będzie 

można zobaczyć słynną Betlejemkę. Krótka 
przerwa w schronisku Murowaniec, wycieczka 
nad Czarny Staw Gąsienicowy (wybór trasy do
stosowany do wieku i możliwości uczestników).

Dzień 4. Relaks na basenach termalnych. 
Niepowtarzalna szkoła przetrwania, gdzie 
nie liczy się siła i wytrzymałość fizyczna, tylko 
umiejętność współpracy oraz chęć przeżycia 
przygody! Na szkoleniu m.in.: mapa i kompas, 
budowa schronień, maskowanie. Wieczorem, 
przy wielkim tatrzańskim ognisku będziemy 
wspominać wspólnie spędzony czas. Zamien
nie ze szkołą przetrwania: Paintball – rozgry
wana na ciekawie ukształtowanym terenie gra 
zespołowa z użyciem markerów, w której liczą 
się emocje, szybkość i taktyka – a wszystko to 
wpływa na niesamowitą adrenalinę.

Dzień 5. Spotkanie góralskie - opowieści 
o pierwszych osadnikach, zwyczajach paster
skich, zbójnikach oraz muzyce i stroju regional
nym, które przeplatane są humorem góralskim 
dostosowanym do wieku uczestników.

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

3 dni 400 zł/os 460 zł/os 515 zł/os

4 dni 540 zł/os 620 zł/os 680 zł/os

5 dni 725 zł/os 825 zł/os 890 zł/os

Cena zawiera koszty realizacji programu

Dzień 1. Pierwszy dzień w skałkach – wyj
ście z instruktorem w skały, podczas którego 
uczestnicy poznają zasady i podstawowe tech
niki wspinaczkowe. Zapoznanie lub doskona
lenie umiejętności posługiwania się sprzętem 
będącym na wyposażeniu dzieci – uprzęże, 
karabinki, lonże, kaski.

Dzień 2. Wizyta w Grupie Jurajskiej GOPR to 
spotkanie z instruktorami i prelekcja multime
dialna o zasadach bezpieczeństwa podczas ak
tywnego wypoczynku połączona z omówieniem 
działań ratowniczych i specyfiki wypadków na 
Jurze. Tego dnia wyruszamy w kolejny teren 
wspinaczkowy, gdzie będziemy kontynuować 
doskonalenie umiejętności podczas wspinacz
ki z górną asekuracją i naukę zjazdów na linie. 

Dodatkowo spacer w okolicy zamków Mirów 
i Bobolice.

Dzień 3. Ostateczny sprawdzian wspinacz-
kowy: tym razem, podzieleni na grupy udamy 
się w kolejny teren by sprawdzić to, czego do
tychczas nauczyliśmy się podczas zajęć w skał
kach. Z asekuracją „na wędkę” przejdziemy 
drogi o różnych stopniach trudności, udosko
nalimy naszą znajomość węzłów i posługiwania 
się liną; zajęcia na boulderowni – kompleksie 
niewysokich ścianek, gdzie wspinamy się bez 
liny i dodatkowego sprzętu.

Cena 50-40+4op 39-30+2op 29-25+2op

3 dni 595 zł/os 650 zł/os 695 zł/os

Cena zawiera koszty realizacji programu

9

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, podatek VAT
wyżywienie (3 posiłki). Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli. 

zamów szczegółowy program mailem: info@fokus.waw.pl

Wycieczki integracyjne i aktywne
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Wycieczki wielodniowe – integracyjne i aktywne do 200 km

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, podatek VAT
wyżywienie (3 posiłki). Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli. 

www.fokus.waw.pl  ☎ 22 612 05 17, 22 612 04 42

Świętokrzyska moc!
Dzień 1. Wycieczka paleontologiczna do 
kamieniołomu – jurajskie odsłonięcie, w któ
rym będziemy mogli znaleźć skamieniałości: 
ramienionogów, amonitów, belemnitów, zęby 
gadów, gąbki. Na podstawie znalezisk odczy
tamy, jak wyglądał ten teren w minionej epoce 
geologicznej. Warsztaty z mikro i makrosko-
powego rozpoznawania skał i minerałów.

Dzień 2. Fabularna gra terenowa – dwie 
osady z czasów średniowiecza, a w nich wódz, 
szlachcic, mieszczanin, pospólstwo, traper, 
kłusownik i szpieg. Jaką rolę przyjmiesz ty? 
Współpraca w grupie, niezawodna taktyka 
i spryt drużyny pozwoli opanować terytorium 
przeciwnika. Alternatywa dla młodzieży: Tere-
nowa Gra Cichociemni – uczestnicy wciela

ją się w elitarną jednostkę wojska polskiego 
z czasów II wojny światowej. Strzelnica z ce-
lami statycznymi oraz Gry XXL.

Dzień 3. Centrum Nauki Leonarda da Vinci 
– nauka poprzez zabawę, najnowocześniejszy 
sprzęt i ekspozycje z całego świata. Zamek 
w Chęcinach – dawniej za czasów panowania 
Władysława Łokietka na zamku odbywały się 
zjazdy rycerstwa oraz zapadały ważne decyzje 
państwowe.

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

2 dni 315 zł/os 350 zł/os 380 zł/os

3 dni 495 zł/os 550 zł/os 590 zł/os

Cena zawiera koszty realizacji programu

Blisko i aktywnie z elementami historii 

Blisko i aktywnie: W cieniu zamczyska

Dzień 1. Akademia kulinarna  na zajęciach 
nauczymy się samodzielnego robienia ciasta 
oraz spróbujemy opanować niełatwą sztukę 
lepienia pierogów z wykorzystaniem różnych 
technik. Zajęcia kulinarne uzupełnimy zaba
wami integracyjnymi na świeżym powietrzu 
np. „Zajęcie bazy”, „Zdobycie flagi”. A po po
łudniu... zapraszamy na prelekcję pn. „Naj-
bardziej abstrakcyjne i irracjonalne bronie 
świata”, czyli podróż przez dzieje uzbrojenia, 
z lekkim przymrużeniem oka! Dzień 2. Strate-
giczna gra terenowa „Współczesna Bitwa 
Warszawska”: weźmiemy udział w ciekawej 
grze historycznej, która niesie ze sobą walory 
integracyjne oraz podstawy „team buildingu” 
i będzie wymagać od uczestników niemałego 
wysiłku fizycznego. Program pozwala zapo
znać się z wydarzeniami historycznymi Bi

twy Warszawskiej 1920, wczuć się w klimat 
epoki w sposób przystępny i interesujący dla 
uczestników. Dodatkowym atutem będzie wy
korzystanie przez prowadzących rekwizytów 
i replik umundurowania z tamtego okresu. 
Podczas popołudniowej szkoły przetrwania 
poruszymy zasady sztuki przetrwania, techniki 
zdobywania wody w trudnych warunkach, oraz 
budowy schronień. Wieczorna pogadanka o 
hodowli ryb i omówienie popularnych gatun
ków. Dzień 3. Prelekcja wprowadzająca do 
turystyki górskiej obejmująca ciekawostki 
tatrzańskie, anegdotki, śmieszne historyjki, 
trochę topografii, bezpieczeństwo w górach, 
najtrudniejsze szlaki. Spacer ścieżką eduka
cyjną po rezerwacie przyrodniczym „Jata” 
 jednym z najstarszych obszarów chronionych 
w Polsce. 

Cena 50-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

2 dni 310 zł/os 345 zł/os 375 zł/os

3 dni 475 zł/os 530 zł/os 570 zł/os

Cena zawiera koszty realizacji programu

Dzień 1. Blok kulinarnych zajęć integra-
cyjnych: pod okiem zawodowego kucharza 
uczestnicy uczą się jak przygotować pierogi. 
Wspólne gotowanie i jedzenie urozmaicą gry 
i zabawy zespołowe oraz konkurencje rywali
zacyjne.

Dzień 2. Weźmiemy udział w zajęciach survi-
valowych, które obejmują m.in. zasady sztuki 
przetrwania, techniki zdobywania wody w trud
nych warunkach, oraz budowa schronień. Na 
zakończenie za pomocą tradycyjnych środków 
(hubka i krzesiwo) rozniecimy ogień i przygotu
jemy na nim prosty posiłek.

Dzień 3. Uczestnicy wezmą udział w grze zam-

kowej na terenie Zamku Książąt Mazowieckich 
w Czersku mającej przybliżyć historię zamku 
oraz najważniejszych postaci historycznych 
z nim związanych. Wizyta w parku linowym: 
zapoznanie się ze sprzętem wspinaczkowym 
oraz nauka jego użytkowania. Nauka wspinacz
ki po wiszących drabinkach linowych. Pokony
wanie przepraw linowych.

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

2 dni 300 zł/os 335 zł/os 365 zł/os

3 dni 435 zł/os 490 zł/os 530 zł/os

Cena zawiera koszty realizacji programu



Wycieczki wielodniowe – integracyjne i aktywne do 200 km
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Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, podatek VAT
wyżywienie (3 posiłki). Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli. 

zamów szczegółowy program mailem: info@fokus.waw.pl

Naturalnie, na Podlasie!

Mazurska Wyprawa

Dzień 1. Narwiański Park Narodowy – spacer 
kładką „Wśród Bagien”. Muzeum Sztuki Dru
karskiej i Papiernictwa – warsztaty z czerpa-
nia papieru. Wizyta w Leśnym Ogrodzie Pusz
czy Knyszyńskiej.

Dzień 2. Turniej Team Building – zajęcia rozwi
jające umiejętności radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach. Gry terenowe: Strażnik totemu 
i Zdobywanie flagi. Archery tag – uczestnicy 
ubrani w maski ochronne, specjalne łuki i strza
ły zakończone piankowym grotem! Survival 

– zadania tematyczne z survivalu: rozpalanie 
ognia, zdobywania pożywienia, sprzęt survivalo
wy, budowanie szałasu. Strzelectwo – zajęcia 
strzeleckie z wykorzystaniem broni pneuma
tycznej. Bumperball – superbezpieczna zaba
wa polegająca na zapasach uczniów ubranych 
w  dmuchane kule.

Dzień 3. Tajniki sztuki sokolniczej, zwyczaje 
i ciekawostki o ptakach drapieżnych. Biały-
stok – wizyta w Muzeum Przyrodniczym, spa
cer szlakiem wielu kultur lub języka Esperanto.

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

3 dni 490 zł/os 545 zł/os 585 zł/os

Cena zawiera koszty realizacji programu

Dzień 1. Team Building – emocjonujące zada
nia wymagające współpracy. Przygodowa Gra 
Terenowa – razem z zespołem stwórz bazę 
i broń dostępu do niej! Odnajdź swoją rolę 
w grupie i doprowadź ekipę do zwycięstwa! 
Old street games – poznaj gry, o których jesz
cze nie słyszałeś! Tu liczy się logika, szybkość 
i precyzja. 

Dzień 2. Survival – to zajęcia dla twardzieli! 
Wyjście z sytuacji, z której nie ma wyjścia. Na
uka przetrwania w ekstremalnych warunkach. 
Właśnie pośród dzikiej natury możesz odkryć, 
kim naprawdę jesteś. Staw czoła wyzwaniom! 
Szkoła komandosów – wciel się w rolę praw

dziwego komandosa sił specjalnych, który wie, 
że powodzenie misji zależy od właściwej tak
tyki i odpowiedniego zamaskowania. Stań się 
niewidoczny i wykonaj poprawnie zadanie! Do 
dzieła! Gry świata – wybierz się wraz z nami 
w podróż dookoła świata. Odwiedzisz ciekawe 
kraje i poznasz ich tradycyjne gry. Grywalizacja 
na światowym poziomie czeka na Ciebie! Gier
łoż – Wilczy Szaniec – dawna kwatera Hitlera. 

Dzień 3. Spływ łodziami rzeką Krutynią i wi
zyta w parku dzikich zwierząt w Kadzidłowie. 
Alternatywa dla młodzieży: Spływ kajakowy 
rzeką Krutynią.

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

3 dni 505 zł/os 565 zł/os 605 zł/os

Cena zawiera koszty realizacji programu

Integracyjna Suwalszczyzna
Dzień 1. Zajęcia terenowe do wyboru: Inte-
gracyjne – tor przeszkód, gry, megapiłkarzyki, 
zajęcia strzeleckie, eurobungie; lub alpini-
styczne – tyrolka, ścianka wspinaczkowa, 
podniebny harley, zestaw gier integracyjnych, 
mosty linowe nad wodą, eurobungie.

Dzień 2. Muzeum Wigierskiego Parku Naro
dowego – multimedialne muzeum przyrod-
nicze gdzie poznamy historię nadwigierskiego 
krajobrazu, udział w warsztatach lub zwiedza
nie pokamedulskiego zespołu klasztornego 
nad Jeziorem Wigry, gdzie gościł Jan Paweł II. 
Wizyta u podróżnika i fotografa – autorski 

pokaz wzbogacony opowieścią o podróżach do 
niezwykłych miejsc takich jak Bajkał, Pustynia 
Gobi, Syberia, Mongolia, Czarna Hańcza czy 
Wigierski Park Narodowy.

Dzień 3. Fort Piątnica – zwiedzanie naj
większego z trzech fortów otaczających 
Łomżę. Zawody strzeleckie na profesjonalnej 
strzelnicy pod opieką instruktorów z wykorzy
staniem broni sportowej małego kalibru. 

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

3 dni 505 zł/os 550 zł/os 595 zł/os

Cena zawiera koszty realizacji programu

Aktywnie z wypadem do Szwecji i noclegami na promie 
Dzień 1. Leśna Ekspedycja nastawiona na od
krycie ukrytych zdolności i wyzwolenie wyobraź
ni przy wspólnym wysiłku. Pod okiem instrukto
ra wykonacie zadania z których każde posiada 
myśl przewodnią, nastawione są na komunika
cję, współpracę i wyłonienie lidera. Po każdym 
zadaniu dyskusja, podsumowanie i wyciągnięcie 
wniosków. Instruktor od początku utrzymuje kli
mat „niesamowitej ekspedycji w tropikalnej lub 
mroźnej scenerii”. Nocny rejs promem.

Dzień 2. Karlskrona – miasteczko o typowo 
szwedzkim klimacie, malowniczo położone na 
33 wyspach. Spacer z pilotem po Karlskronie: 
Bjorkholmen – zabytkowa część miasta czyli 

dzielnica kolorowych drewnianych domków; 
dawny Targ Rybny z pomnikiem Rybaczki, Ko
ściół Admiralicji. Muzeum Morskie – robiąca 
ogromne wrażenie na odwiedzających nowo
czesna, turystyczna wizytówka Karlskrony. Wi
dokowy rejs promem na wyspę Aspo, spacer 
po wyspie. Nocny rejs promem.

Dzień 3. Słynny Fort IV w Toruniu – zwiedzanie 
fortu i podchody na terenach fortecznych. 

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

3 dni 580 zł/os 630 zł/os 680 zł/os

Cena zawiera koszty realizacji programu
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Aktywne lubelskie dla najmłodszych 
Dzień 1.  Spacer po Kazimierzu Dolnym. 
Wejście na zamek i basztę. Wizyta w Młynie 
Hipolit a tam Muzeum Minerałów, prelekcja na 
temat budowy Ziemi, pokaz erupcji wulkanu, 
płukanie złota przy użyciu specjalnego sprzętu 
zakończone wręczeniem Certyfikatów.

Dzień 2. Trzy bloki zajęć aktywnych: Turniej 
Laser Tag – zupełna nowość, scenariusze naj
lepszych gier komputerowych przeniesione do 
realnego świata, super dźwięki, wibracja, wielo
kolorowa sygnalizacja świetlna LED gwarantują 
wierny realizm gry oraz niezapomniane dozna
nia! Olimpiada na wesołozdrowa rywalizacja. 
W podgrupach weźmiecie udział w szeregu 
konkurencji w tym: narty 5osobowe, spodnie 
5osobowe, worki 5osobowe, wyścig cho
mików, przeciąganie liny, pajęcza sieć, walka 

kogutów, gąsienica, mega supeł. Mini szkoła 
przetrwania – sprawdzicie swoje umiejętności 
w trudnych i niecodziennych warunkach. Do 
wykonania m.in. zadania: budowa szałasów, 
rozpalanie ognia bez użycia zapałek, rozpozna
wanie roślin trujących i zwierząt jadowitych, 
uzdatnianie wody, zajęcia z orientacji w terenie. 

Dzien 3. Spacer po lubelskiej starówce. 
Ogród botaniczny w Lublinie. Warsztaty z wy-
robu pizzy.

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

2 dni 335 zł/os 365 zł/os 395 zł/os

3 dni 485 zł/os 540 zł/os 580 zł/os

Cena zawiera koszty realizacji programu

Zero nudy na Roztoczu

Pomorze – mało zwiedzania, dużo zabawy

Trzy dni w akcji

Dzień 1. Marsz na orientację – rozwija pomy
słowość, umiejętność czytania map, orientacji 
w terenie oraz współdziałania w grupie.

Dzień 2. Gra 12 prac Herkulesa – szereg 
konkurencji, zdrowa rywalizacja wymagająca 
kreatywnego podejścia, sprytu i inteligencji. 
Wyspa – podzieleni na zespoły uczestnicy 
muszą pokonać przeciwności losu aby dotrzeć 
do wyznaczonego celu – rozwija umiejętność 
pomocy i współpracę. Projekt Misja – zabawa 
strategiczna w której poprzez wykorzystanie 
zdolności do szybkiego reagowania, błyska
wicznego podejmowania decyzji i kreatywnego 

podejścia możliwe będzie odnalezienie punk
tów ukrytych w terenie. Chwila relaksu na ma
lowniczej plaży.

Dzień 3. Bezpieczna przejażdżka samocho-
dami terenowymi po bezdrożach leśnych. 
Gra miejska po Sandomierzu – poznamy to 
urokliwe miasteczko wykonując szereg zadań.

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

3 dni 480 zł/os 530 zł/os 575 zł/os

Cena zawiera koszty realizacji programu

Dzień 1. Toruń – gra miejska. Podzieleni na 
zespoły wyruszycie z kartami pracy ulicami sta
rego miasta. Czekają na Was zagadki dzięki któ
rym bliżej poznacie miasto Mikołaja Kopernika.

Dzień 2. Aquapark Reda z prawdziwymi reki
nami – centrum wodnej rozrywki, jeden z naj
ładniejszych i najnowocześniejszych aquapar
ków w Polsce a tam: zjeżdżalnie, w tym jedna 
przechodząca przez akwarium z rekinami, naj
dłuższa w Polsce długa leniwa rzeka, pontony, 
jacuzzi. Władysławowo – port rybacki, spacer 
aleją gwiazd sportu. Wieczorny spacer po plaży.

Dzień 3. Rywalizacja plemion – rozrywkowy 
program na terenie średniowiecznej osady 
o zabarwieniu edukacyjnym uczący poprzez 

dobrane do wieku konkurencje współpracy 
w grupie i zdrowej rywalizacji. Odsłonimy 
przed wami umiejętności i cechy które decydu
ją o zaradności, sprycie i odwadze ludzi z daw
nych dziejów. Sopot – spacer Monciakiem, 
wejście na molo.

Dzień 4. Wycieczka na Hel: Fokarium – we
źmiemy udział w pokazie karmienia fok oraz 
w lekcji na wybrany temat. Blok gier i zabaw. 
Zajęcia z pierwszej pomocy na wypadek po
żaru prowadzone przez strażaka.

Dzień 5. Gdańsk – spacer po Głównym Mie
ście. Na naszej trasie znajdą się: Brama Wyżyn
na, Katownia, Złota Brama, Długi Targ, Fontan
na Neptuna, Dwór Artusa, katedra.

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

5 dni 650 zł/os 745 zł/os 795 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Dzień 1. Leśna Ekspedycja w Kolibki 
Adventure Park – pod czujnym okiem in
struktora pokonacie trasę wykonując kilka
naście przygotowanych zadań nastawionych 
na wspólną zabawę, komunikację, współpra
cę i wyłonienie lidera.

Dzień 2. Aquapark Reda z prawdziwymi 
rekinami–centrum wodnej rozrywki, jeden 

z najładniejszych i najnowocześniejszych 
aquaparków w Polsce: zjeżdżalnie, w tym 
jedna przechodząca przez akwarium z re-
kinami, najdłuższa w Polsce długa leniwa 
rzeka, pontony i jacuzzi. Rywalizacja ple-
mion – rozrywkowy program na terenie sty
lizowanej na średniowieczną osadydobrane 
do wieku konkurencje. Chwila relaksu na 
plaży. Ognisko z kiełbaskami lub grill.

Dzień 3. Fort IV w Toruniu – podchody na 
terenach fortecznych poprzedzone zwie
dzeniem fortu.

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

3 dni 530 zł/os 590 zł/os 630 zł/os

Cena zawiera koszty realizacji programu

Wycieczki wielodniowe – integracyjne i aktywne

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, podatek VAT
wyżywienie (3 posiłki). Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli. 

www.fokus.waw.pl  ☎ 22 612 05 17, 22 612 04 42
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Pienińska Przygoda

Aktywne lubelskie

Dzień 1. Spotkanie z ratownikiem (GOPR lub 
medycznym), który opowie jak wygląda jego 
praca. Uczestnicy poznają zasady poruszania 
się po górach i najczęstsze błędy popełnia
na przez turystów. Dowiedzą się jak wygląda 
współczesne ratownictwo i co warto zabrać ze 
sobą w góry.

Dzień 2. Wycieczka piesza z przewodnikiem 
do Pienińskiego Parku Narodowego – wejście 
na Trzy Korony (982 m. n. p. m.).

Dzień 3. Gra terenowa mająca na celu in
tegrację uczestników. Podzieleni na grupy 
przemierzamy tereny Szczawnicy oraz Pienin 
w poszukiwaniu skarbu Janosika. Podczas dro
gi napotkamy się na wiele zadań i wskazówek, 
zabytków i atrakcji przyrodniczych które umoż
liwią nam dalszą podróż. Warsztaty MAPA 
+ GPS: szkolenie które każdemu może się 
przydać gdy tylko straci orientację w górach. 

Podczas niego poznacie podstawowe sposoby 
posługiwania się mapą, kompasem. Poznacie 
system GPS i każdy z Was będzie mógł zgubić 
się i odnaleźć.

Dzień 4. Wycieczka piesza z przewodni-
kiem na Wysoką (1052 m. n. p. m.) przez 
Schronisko pod Durbaszką i Wąwóz Homole 
– uważany za najpiękniejszy w całym paśmie 
; w miarę możliwości zwiedzanie wzniesionej 
pod koniec XVIII wieku cerkwi w Jaworkach.

Dzień 5. Survivalowy Masterchef – szkole
nie poprowadzone w formie popularnego pro
gramu TV.

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

4 dni 565 zł/os 645 zł/os 700 zł/os

5 dni 710 zł/os 810 zł/os 875 zł/os

Cena zawiera koszty realizacji programu

Dzień 1. Spacer po Kazimierzu Dolnym. Nie
powtarzalny klimat przyciąga tu miłośników 
architektury, sztuki i filmu. Spacer do jednego 
z najpiękniejszych okolicznych wąwozów – Ko-
rzeniowego Dołu. Wieczorem gry i zabawy 
przy ognisku.

Dzień 2. Turniej Laser Tag na specjalnie przy
gotowanym poligonie – zupełna nowość, scena
riusze najlepszych gier komputerowych przenie
sione do realnego świata, super jakości dźwięki, 
wibracja, wielokolorowa sygnalizacja świetlna 
LED gwarantują realizm gry oraz niezapomniane 
doznania! Gry i zabawy logiczno-zręcznościo-
we – zajęcia na którym uczestnicy spróbują 
swoich sił w różnych zadaniach logicznych. 
Przed uczestnikami szereg zadań. Pobudzamy 
pomysłowość i kreatywność a także szybkość 
podejmowania decyzji. Gra miejska w Lublinie 
– zwiedzanie ciekawych miejsc przy wykorzy
staniu mapy, kompasu i wskazówek. Na trasie 

zadania logiczne, sportowe i manualne. Przyda 
się zarówno umiejętność zdrowej rywalizacji jak 
i współpracy. Wieczorne podchody „Łowcy 
Skarbów” – każda grupa zostanie wyposażona 
w mapę, kompas, latarkę. Wyruszycie w tajem
niczą trasą na poszukiwanie ukrytego skarbu.

Dzień 3. Zagadka Kryminalna  wielozada
niowa gra detektywistyczna. Przeprowadzicie 
śledztwo podczas którego zbierzecie informa
cje i przejdziecie testy umiejętności detekty
wistycznych. Warsztaty kulinarne z przygoto
wania i wypieku pizzy. Na koniec warsztatów 
degustacja przygotowanych dań.

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

2 dni 340 zł/os 375 zł/os 405 zł/os

3 dni 495 zł/os 550 zł/os 590 zł/os

Cena zawiera koszty realizacji programu

Bieszczadzka Szkoła z adrenaliną
Dzień 1. Przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie. 
Wieczór legend i opowieści bieszczadzkich.

Dzień 2. Żeglarski piknik nad jeziorem – 
spotykamy się nad brzegiem jeziora gdzie pod
czas licznych gier i zabaw sprawdzimy Wasze 
sprawności żeglarskie. W programie: konkurs 
rzutu kołem ratunkowym, przeciąganie tratwy, 
rzut w pirata (mega dart), bieg w pirackich 
spodniach oraz wiele innych atrakcji. Specjalnie 
dla Was – AQUAZORBING – spacer po jeziorze 
w dużej, przeźroczystej kuli. Duchy bieszczadz-
kiego morza – (rejs jachtami typu DZ). Podczas 
rejsu Skiper zdradzi nam tajniki żeglowania, 
nauczymy się zasad sterowania łodzią, poznamy 
nazwy żagli, wiatrów i olinowania.

Dzień 3. Bieszczady Challenge to gra terenowa 
realizowana z podziałem na grupy, które wyrusza
ją szlakiem wprost do opuszczonej łemkowskiej 

wsi. Każda grupa otrzyma mapę z zaznaczoną 
drogą oraz wskazówkami dotyczącymi ukrytych 
skarbów. Techniki linowe – Zorganizujemy dla 
Was zajęcia z technik linowych, które poznamy 
pod czujnym okiem instruktora. Sprawność bę
dziemy szlifować na ściance wspinaczkowej oraz 
podczas próby budowy wieży ze skrzynek. 

Dzień 4. Wycieczka piesza z przewodnikiem 
na szczyt najwyższej góry w Bieszczadach – Tar
nicy (wybór trasy dostosowany do wieku i moż
liwości uczestników). A wieczorem dyskoteka 
w pianie lub Fluo Party!

Dzień 5. Misja Solina – celem naszej wyprawy 
jest największa w Polsce zapora wodna. W Soli
nie przejdziemy z przewodnikiem koroną zapory 
– monumentalnej budowli podziwiając panora
mę jeziora z Bieszczadami w tle. Prosto z Soliny 
wyruszymy do malowniczej miejscowości Bóbr

ka gdzie u podnóży góry Koziniec znajduje się 
wielki kamieniołom. Ze szczytu kamieniołomu 
rozpościera się zapierający dech w piersiach 
widok na jezioro Solińskie oraz mniejsze jezioro 
Myczkowieckie.

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

4 dni 590 zł/os 665 zł/os 700 zł/os

5 dni 730 zł/os 825 zł/os 845 zł/os

Cena zawiera koszty realizacji programu

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, podatek VAT
wyżywienie (3 posiłki). Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli. 

zamów szczegółowy program mailem: info@fokus.waw.pl
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Wycieczki wielodniowe – spis treści
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Poznań
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20

29
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31
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Wycieczki wielodniowe 

Bieszczady

Karkonosze

Kaszuby

Szlak 
Piastowski

Roztocze

Kraków

Poznań

Magiczny Kraków
Dzień 1. Zwiedzanie Krakowa z przewod-
nikiem: Wzgórze Wawelskie – Katedra, dzie
dziniec. Trakt Królewski: ul. Kanoniczna z Do
mem Długosza, Kamienica Dziekańska, Rynek 
Główny, Bazylika Mariacka, Sukiennice (dla 
młodszych wycieczka odbywa się szlakiem ba
śni i legend, podczas której usłyszymy legendę 
o Smoku Wawelskim, Lajkoniku, Dzwonie To
pielców, Białej Damie i innych).

Dzień 2. Podziemia Rynku – spacerując 
po wystawie uczestnicy poznają historię 
krakowskiego ośrodka miejskiego. Wizyta 
w Ogrodzie Doświadczeń – zwiedzający 
poprzez zabawę i samodzielne wykonywanie 
eksperymentów mają okazję różnymi zmysła

mi doświadczać na sobie zjawisk fizycznych 
i przyrodniczych. Spacer z przewodnikiem po 
klimatycznym krakowskim Kazimierzu to 
niezwykła wędrówka najciekawszymi uliczkami 
tej żydowskiej dzielnicy; w trakcie spaceru od
wiedzimy jedną z licznych synagog.

Dzień 3. Wejście na Kopiec Kraka. Wizyta 
w Opactwie oo. Benedyktynów w Tyńcu połą
czona z warsztatami pt. „W klasztornych murach”.

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

2 dni 275 zł/os 315 zł/os 345 zł/os

3 dni 425 zł/os 480 zł/os 520 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Energiczna Małopolska
Dzień 1. Zwiedzanie Krakowa z przewodni-
kiem: Wzgórze Wawelskie – Katedra, dziedzi
niec. Trakt Królewski: ul. Kanoniczna z Domem 
Długosza, Kamienica Dziekańska, Rynek Głów
ny, Bazylika Mariacka, Sukiennice. 

Dzień 2. Całodzienna wizyta w parku roz-
rywki Energylandia w Zatorze gdzie czekają 
na Was prawdziwe wyzwania pełne adrenaliny 
i szalonych przygód. To tutaj znajdziecie naj
wyższe, najszybsze i najbardziej wymagające 
atrakcje m.in.: Viking RollerCoaster – ogrom
na kolejka górska, Atlantis – Wodna Kraina 
i Dzika Rzeka, Splash Battle – Wodna Batalia 
na Łodziach oraz wiele innych. 

Dzień 3. Kopalnia Soli w Wieliczce – zwie-

dzanie Trasą Górniczą: roboczy strój, kask, 
lampa – wyruszając pod ziemię otrzymujemy 
ekwipunek godny samych górników. Przodowy 
każdemu uczestnikowi ekspedycji przydzieli 
górniczy zawód oraz zadanie do wykonania. 
Śleper samodzielnie mierzyć będzie poziom 
stężenia metanu, wyszukiwać i transportować 
sól, wyznaczać drogę i badać nieznane sobie 
komory. Uwaga: dla grup licealnych koszt wy
cieczki jest wyższy o 50 zł/osobę!

Cena 50+4op 39-30+2op 29-25+2op

3 dni 505 zł/os 565 zł/os 610 zł/os

Cena zawiera koszty realizacji programu

Kraków z noclegiem w Kopalni
Dzień 1. Przejazd do Kopalni Soli w Wie-
liczce lub Bochni. Zwiedzanie Kopalni Trasą 
Turystyczną. Nocleg pod ziemią to nietypowa 
atrakcja na szkolnej wycieczce, która stanowi 
jednocześnie okazję do wypoczynku w lecz
niczym mikroklimacie podziemnych komór 
solnych.

Dzień 2. Wyjazd na powierzchnię. Przejazd do 
Krakowa. Zwiedzanie Krakowa z przewodni-
kiem: Wzgórze Wawelskie – Katedra, dziedzi
niec. Trakt Królewski: ul. Kanoniczna z Domem 
Długosza, Kamienica Dziekańska, Rynek Głów
ny, Bazylika Mariacka, Sukiennice, Muzeum 

w Podziemiach Rynku.

Dzień 3. Dla starszych klas: spacer po Kra-
kowskim Kazimierzu oraz zwiedzanie daw
nej Fabryki Schindlera. Dla młodszych klas: 
Ogród Doświadczeń oraz wizyta w Opac-
twie oo. Benedyktynów w Tyńcu połączona 
z warsztatami pt. „W klasztornych murach”.

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

2 dni 340 zł/os 375 zł/os 415 zł/os

3 dni 520 zł/os 580 zł/os 630 zł/os

Cena zawiera koszty realizacji programu

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, podatek VAT
wyżywienie (3 posiłki). Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli. 

zamów szczegółowy program mailem: info@fokus.waw.pl
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Tatrzański Fun z Energylandią!

Zakopane Kraków

Zakopane + Słowacja

Dzień 1. Wizyta w parku rozrywki Energylan-
dia w Zatorze gdzie czekają na Was prawdziwe 
wyzwania pełne adrenaliny i szalonych przy
gód. To tutaj znajdziecie najwyższe, najszybsze 
i najbardziej wymagające atrakcje m.in.: Vi
king RollerCoaster – ogromna kolejka górska, 
Atlantis – Wodna Kraina i Dzika Rzeka, Splash 
Battle – Wodna Batalia na Łodziach oraz wiele 
innych. 

Dzień 2. Wycieczka piesza z przewodni-
kiem Doliną Kościeliską do Schroniska na 
Ornaku. Po drodze wejdziemy do Jaskini Mroź
nej i zajrzymy do Wąwozu Kraków.

Dzień 3. Wizyta na basenach termalnych Ter-
ma Bania (zamiennie z basenami proponu
jemy Park Linowy). Spacer po Zakopanem 
trasą od Małej i Wielkiej Krokwi, na której 
triumfował Adam Małysz do Krupówek, wejście 
na Gubałówkę (opcjonalnie).

Dzień 4. Wycieczka piesza z przewodni-
kiem na Halę Gąsienicową, gdzie będzie 
można zobaczyć słynną Betlejemkę (budynek 
Polskiego Związku Alpinizmu). Krótka przerwa 
w schronisku Murowaniec i dalej wycieczka 
nad Czarny Staw Gąsienicowy. Opcjonalnie: 
wycieczka w Góry do Morskiego Oka, Doliną 
Chochołowską lub innymi trasami.

Dzień 5. Kopalnia Soli w Wieliczce – zwie-
dzanie Trasą Górniczą: roboczy strój, kask, 
lampa – wyruszając pod ziemię otrzymujemy 
ekwipunek godny samych górników. Przodowy 
każdemu uczestnikowi ekspedycji przydzieli 
górniczy zawód oraz zadanie do wykonania. 
Śleper samodzielnie mierzyć będzie poziom 
stężenia metanu, wyszukiwać i transportować 
sól, wyznaczać drogę i badać nieznane sobie 
komory. Uwaga: dla grup licealnych koszt wy
cieczki jest wyższy o 50 zł/osobę!

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

4 dni 575 zł/os 650 zł/os 705 zł/os

5 dni 705 zł/os 800 zł/os 865 zł/os

Cena zawiera koszty realizacji programu

Dzień 1. Prelekcja w Izbie Regionalnej u Gą-
sienicy to spotkanie w tradycyjnej chałupie 
góralskiej, opowieści o pierwszych osadni
kach, zwyczajach pasterskich, zbójnikach oraz 
muzyce i stroju regionalnym, które przeplatane 
są humorem góralskim dostosowanym do wie
ku uczestników.

Dzień 2. Wycieczka piesza z przewodni-
kiem na Halę Gąsienicową, gdzie będzie 
można zobaczyć słynną Betlejemkę (budynek 
Polskiego Związku Alpinizmu). Krótka przerwa 
w schronisku Murowaniec i dalej wycieczka 
nad Czarny Staw Gąsienicowy. 

Dzień 3. Wizyta na basenach termalnych Ter-
ma Bania (zamiennie z basenami proponu
jemy Park Linowy). Spacer po Zakopanem 
trasą od Małej i Wielkiej Krokwi, na której 
triumfował Adam Małysz do Krupówek, wejście 

na Gubałówkę (opcjonalnie).

Dzień 4. Wycieczka piesza z przewodni-
kiem Doliną Kościeliską do Schroniska na Or
naku. Po drodze wejdziemy do Jaskini Mroźnej 
i zajrzymy do Wąwozu Kraków. Opcjonalnie: 
wycieczka nad Morskie Oko, do Doliny Cho
chołowskiej lub w inne miejsca.

Dzień 5. Zwiedzanie Krakowa z przewodni-
kiem: Wzgórze Wawelskie – Katedra, dziedzi
niec. Trakt Królewski: ul. Kanoniczna z Domem 
Długosza, Kamienica Dziekańska, Rynek Głów
ny, Bazylika Mariacka, Sukiennice.

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

3 dni 450 zł/os 525 zł/os 570 zł/os

4 dni 565 zł/os 660 zł/os 710 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Dzień 1. Prelekcja w Izbie Regionalnej u Gą-
sienicy to spotkanie w tradycyjnej chałupie 
góralskiej, opowieści o pierwszych osadni
kach, zwyczajach pasterskich, zbójnikach oraz 
muzyce i stroju regionalnym, które przeplatane 
są humorem góralskim dostosowanym do wie
ku uczestników.

Dzień 2. Wycieczka Doliną Rybiego Potoku 
do Morskiego Oka. Przez Wodogrzmoty Mic
kiewicza dojdziemy do słynnego jeziora w Ta
trach położonego na wys. 1400 m.n.p.m.

Dzień 3. Wycieczka na Słowację w jednym 
z wariantów: 1) Dolina Demianowska – ja-
skinia Svobody oraz wizyta na basenach 
termalnych Tatralandia lub spacer do dru
giego co do wielkości jeziora słowackiego – 
Strbskiego Plesa, a stamtąd nad Popradzki 
Staw; 2) Zwiedzanie Jaskini Bielskiej – jedynej 

udostępnionej do zwiedzania jaskini w Ta
trach Wysokich i trzeciej największej jaskini 
na Słowacji oraz spacer w koronach drzew 
specjalnie przygotowaną trasą o długości po
nad 600 m.

Dzień 4. Wycieczka piesza z przewodnikiem 
na Halę Gąsienicową, gdzie będzie można zo
baczyć słynną Betlejemkę (budynek Polskiego 
Związku Alpinizmu). Krótka przerwa w schroni
sku Murowaniec i dalej wycieczka nad Czarny 
Staw Gąsienicowy. Opcjonalnie: wycieczka do 
Doliny Kościeliskiej, Doliny Chochołowskiej lub 
w inne miejsca.

Dzień 5. Zwiedzanie Krakowa z przewodni-
kiem: Wzgórze Wawelskie – Katedra, dziedzi
niec. Trakt Królewski: ul. Kanoniczna z Domem 
Długosza, Kamienica Dziekańska, Rynek Głów
ny, Bazylika Mariacka, Sukiennice.

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

4 dni 470 zł/os 550 zł/os 595 zł/os

5 dni 585 zł/os 685 zł/os 735 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, podatek VAT
wyżywienie (3 posiłki). Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli. 
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Tatry + Pieniny

Pieniński Fun z Energylandią!

Dzień 1. Prelekcja w Izbie Regionalnej u Gą-
sienicy to spotkanie w tradycyjnej chałupie 
góralskiej, opowieści o pierwszych osadni
kach, zwyczajach pasterskich, zbójnikach oraz 
muzyce i stroju regionalnym, które przeplatane 
są humorem góralskim dostosowanym do wie
ku uczestników.

Dzień 2. Wycieczka Doliną Rybiego Potoku 
do Morskiego Oka. Przez Wodogrzmoty Mic
kiewicza dojdziemy do słynnego jeziora w Ta
trach położonego na wys. 1400 m.n.p.m.

Dzień 3. Pienińskie atrakcje: Czorsztyn – ru
iny zamku z XIV wieku. Niedzica – zapora 
z elektrownią wodną. Spływ przełomem Du-
najca (tratwami lub pontonami).

Dzień 4. Wycieczka piesza z przewodnikiem 
do Pienińskiego Parku Narodowego – wejście 
na Trzy Korony (982 m. n. p. m.).

Dzień 5. Spacer po Zakopanem trasą od Ma

łej i Wielkiej Krokwi, na której triumfował Adam 
Małysz do Krupówek, wejście na Gubałówkę 
(opcjonalnie).

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

4 dni 455 zł/os 530 zł/os 575 zł/os

5 dni 565 zł/os 660 zł/os 710 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Dzień 1. Wizyta w parku rozrywki Energylan-
dia w Zatorze gdzie czekają na Was prawdziwe 
wyzwania pełne adrenaliny i szalonych przy
gód. To tutaj znajdziecie najwyższe, najszybsze 
i najbardziej wymagające atrakcje m.in.: Vi
king RollerCoaster – ogromna kolejka górska, 
Atlantis – Wodna Kraina i Dzika Rzeka, Splash 
Battle – Wodna Batalia na Łodziach oraz wiele 
innych. 

Dzień 2. Wycieczka piesza z przewodnikiem 
do Pienińskiego Parku Narodowego – wejście 
na Trzy Korony (982 m. n. p. m.).

Dzień 3. Spływ przełomem Dunajca (tratwa
mi lub pontonami). Spacer po Szczawnicy – 
miejscowości położonej w malowniczej dolinie 
Dunajca znanej od ok. 200 lat jako uzdrowisko. 
Wejście na Bryjarkę (679 m. n. p. m.) i spacer 
do Bacówki pod Bereśnikiem (843 m.n.p.m.), 
gdzie przystaniemy na chwilę i upieczemy kieł
baski wspominając chwile spędzone na szlaku.

Dzień 4. Wycieczka piesza z przewodni-

kiem na Wysoką (1052 m. n. p. m.) przez 
Schronisko pod Durbaszką i Wąwóz Homole 
– uważany za najpiękniejszy w całym paśmie 
; w miarę możliwości zwiedzanie wzniesionej 
pod koniec XVIII wieku cerkwi w Jaworkach.

Dzień 5. Kopalnia Soli w Wieliczce – zwie-
dzanie Trasą Górniczą: roboczy strój, kask, 
lampa – wyruszając pod ziemię otrzymujemy 
ekwipunek godny samych górników. Przodowy 
każdemu uczestnikowi ekspedycji przydzieli 
górniczy zawód oraz zadanie do wykonania. 
Śleper samodzielnie mierzyć będzie poziom 
stężenia metanu, wyszukiwać i transportować 
sól, wyznaczać drogę i badać nieznane sobie 
komory. Uwaga: dla grup licealnych koszt wy
cieczki jest wyższy o 50 zł/osobę!

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

4 dni 620 zł/os 700 zł/os 755 zł/os

5 dni 800 zł/os 900 zł/os 960 zł/os

Cena zawiera koszty realizacji programu

Pieniny
Dzień 1. Spotkanie z ratownikiem GOPR, 
który opowie jak wygląda jego praca. Uczest
nicy poznają zasady poruszania się po górach 
i najczęstsze błędy popełniana przez turystów. 

Dzień 2. Wycieczka piesza z przewodnikiem 
do Pienińskiego Parku Narodowego – wejście 
na Trzy Korony (982 m. n. p. m.).

Dzień 3. Spływ przełomem Dunajca (tratwa
mi lub pontonami). Spacer po Szczawnicy – 
miejscowości położonej w malowniczej dolinie 
Dunajca znanej od ok. 200 lat jako uzdrowisko. 
Wejście na Bryjarkę (679 m. n. p. m.) i spacer 
do Bacówki pod Bereśnikiem (843 m.n.p.m.), 
gdzie przystaniemy na chwilę i upieczemy kieł

baski wspominając chwile spędzone na szlaku.

Dzień 4. Wycieczka piesza z przewodni-
kiem na Wysoką (1052 m. n. p. m.) przez 
Schronisko pod Durbaszką i Wąwóz Homole 
– uważany za najpiękniejszy w całym paśmie 
; w miarę możliwości zwiedzanie wzniesionej 
pod koniec XVIII wieku cerkwi w Jaworkach.

Dzień 5. Czorsztyn – ruiny zamku z XIV wieku.

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

4 dni 495 zł/os 570 zł/os 615 zł/os

5 dni 625 zł/os 720 zł/os 770 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, podatek VAT
wyżywienie (3 posiłki). Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli. 

zamów szczegółowy program mailem: info@fokus.waw.pl
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Pieniny + Słowacja

Jurajska Przygoda

Jura aktywnie

Dzień 1. Spotkanie z ratownikiem GOPR, który 
opowie jak wygląda jego praca. Uczestnicy poznają 
zasady poruszania się po górach i najczęstsze błę
dy popełniana przez turystów. 

Dzień 2. Wycieczka piesza z przewodnikiem do 
Pienińskiego Parku Narodowego – wejście na Trzy 
Korony (982 m. n. p. m.).

Dzień 3. Przejazd na Słowację: zwiedzanie Jaskini 
Bielskiej – jedynej udostępnionej do zwiedzania 
jaskini w Tatrach Wysokich i trzeciej największej ja
skini na Słowacji oraz spacer w koronach drzew 
specjalnie przygotowaną trasą o długości ponad 
600 m. Powrót do ośrodka na terenie Polski.

Dzień 4. Wycieczka piesza z przewodnikiem 

Drogą Pienińską ze Szczawnicy do Czerwonego 
Klasztoru na Słowacji – jednej z najsłynniejszych 
budowli sakralnych znajdujących się w Pieninach; 
przejście piesze do Sromowców Niżnych. Spływ 
przełomem Dunajca (tratwami lub pontonami). 
Spacer po Szczawnicy.

Dzień 5. Wycieczka piesza do Wąwozu Homole, 
który uważany jest za najpiękniejszy w całym pa
śmie Pienin.

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

4 dni 515 zł/os 590 zł/os 635 zł/os

5 dni 645 zł/os 740 zł/os 790 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Dzień 1. Ojcowski Park Narodowy – spacer 
z przewodnikiem Doliną Prądnika, Brama Kra
kowska, Grota Łokietka, zamek w Pieskowej 
Skale (bez wnętrz), Maczuga Herkulesa.

Dzień 2. Wspinaczkowe zajęcia terenowe: 
pod okiem instruktorów uczestnicy zajęć pozna
ją zasady i podstawowe techniki wspinaczkowe. 
Dowiedzą się, jak bezpiecznie i pewnie czuć się 
podczas wspinania, jak asekurować i samemu 
pokonywać drogi wspinaczkowe. Zobaczymy 
również zamki leżące na Szlaku Orlich Gniazd, 
takie jak: Mirów i Bobolice – jedne z najbar
dziej romantycznych zamków na tym szlaku, 
a także Zamek w Ogrodzieńcu – najdostojniej

szy ze wszystkich Orlich Gniazd.

Dzień 3. Odwiedzimy Muzeum Dawnych Rze-
miosł w Starym Młynie gdzie usłyszymy o pię
ciu głównych rzemiosłach od wieków obecnych 
w Żarkach. Młodzi włoscy kucharze – warsztat 
wytwarzania pizzy pod kierunkiem Szefa Kuchni; 
każdy uczestnik warsztatów przygotowuje wła
snoręcznie pizzę z wybranych składników. „Gazi-
kiem przez Jurę” to niepowtarzalna wycieczka 
pojazdami terenowymi po jurajskich ścieżkach.

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

3 dni 525 zł/os 585 zł/os 630 zł/os

Cena zawiera koszty realizacji programu

Dzień 1. Wspinaczkowe zajęcia terenowe: 
prelekcja o zasadach bezpieczeństwa, pokaz 
sprzętu ratowniczego, wyjście w teren wspi
naczkowy z instruktorem.

Dzień 2. Dodatkowy blok zajęć terenowych: 
ABC z szyfrowania listów i znaków patrolo
wych, ABC z posługiwania się urządzeniami 
GPS, Geocaching – gra z GPS z poszukiwaniem 
zaszyfrowanych listów i skarbów. Zobaczymy 
również zamki w Mirowie i Bobolicach – jed
ne z najbardziej romantycznych zamków leżą

cych na Szlaku Orlich Gniazd.

Dzień 3. Zwiedzimy Zamek w Ogrodzieńcu – 
scenerię „Zemsty” w reżyserii A. Wajdy oraz Gród 
na Górze Birów – rekonstrukcję dawnej osady.

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

2 dni 335 zł/os 375 zł/os 410 zł/os

3 dni 515 zł/os 570 zł/os 615 zł/os

Cena zawiera koszty realizacji programu

Kraków Wieliczka / Bochnia
Dzień 1. Zwiedzanie Krakowa z przewodni-
kiem: Wzgórze Wawelskie – Katedra, dziedzi
niec. Trakt Królewski: ul. Kanoniczna z Domem 
Długosza, Kamienica Dziekańska, Rynek Głów
ny, Bazylika Mariacka, Sukiennice.

Dzień 2. Tyniec – wizyta w Opactwie oo. 
Benedyktynów oraz zajęcia pn. „W klasztor
nych murach”, podczas których odpowiemy 
sobie na pytania: Kim jest mnich? Czy każdy 
zakonnik jest mnichem? Jak wygląda dzień za 
klasztornym murem? Spacer po Krakowskim 
Kazimierzu – dzielnicy Krakowa ukształtowa
nej przez wielowiekowe sąsiedztwo chrześci

jańskożydowskie. Dawna Fabryka Schindle-
ra, w której Schindler zatrudniał zagrożonych 
eksterminacją Żydów wpisanych na tzw. „Li
stę Schindlera” (lub alternatywnie: Muzeum 
w Podziemiach Rynku).

Dzień 3. Wizyta w Kopalni Soli w Wieliczce 
lub Bochni.

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

2 dni 275 zł/os 315 zł/os 350 zł/os

3 dni 415 zł/os 470 zł/os 510 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, podatek VAT
wyżywienie (3 posiłki). Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli. 
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Jura Krakowsko-Częstochowska

Jura Kraków Wieliczka

Dzień 1. Kopalnia odkrywkowa Bełcha-
tów – największa w Polsce kopalnia węgla 
brunatnego. Zamek Królewski w Olsztynie 
– zwiedzanie ruin średniowiecznego zamku 
królewskiego.

Dzień 2. Wspinaczkowe zajęcia terenowe: 
pod okiem instruktorów uczestnicy zajęć pozna
ją zasady i podstawowe techniki wspinaczkowe. 
Dowiedzą się, jak bezpiecznie i pewnie czuć się 
podczas wspinania, jak asekurować i samemu 
pokonywać drogi wspinaczkowe. Zobaczymy 
również zamki leżące na Szlaku Orlich Gniazd, 
takie jak: Mirów i Bobolice – jedne z najbar
dziej romantycznych zamków na tym szlaku.

Dzień 3. Wycieczka terenowa pn. „Co kryją 
Jurajskie Skały?” to spacer z przewodnikiem 
wśród jurajskich ostańców, podczas którego 
samodzielnie będziemy mogli poszukać ska

mieniałości okresu jurajskiego w odkrywce 
geologicznej. Odwiedzimy również największe 
i najdostojniejsze z Orlich Gniazd – Zamek 
w Ogrodzieńcu, a także Gród na Górze Bi-
rów – rekonstrukcję dawnej osady. Turniej na 
kręgielni lub wizyta w Parku Doświadczeń 
Fizycznych w Ogrodzieńcu oraz zjazd na torze 
saneczkowym!

Dzień 4. Ojcowski Park Narodowy – spacer 
z przewodnikiem Doliną Prądnika, Brama Kra
kowska, Grota Łokietka, zamek w Pieskowej 
Skale (bez wnętrz), Maczuga Herkulesa.

Dzień 5. Odwiedzimy Muzeum Dawnych 
Rzemiosł w Starym Młynie gdzie usłyszy
my o pięciu głównych rzemiosłach od wieków 
obecnych w Żarkach. Złoty Potok – spacer 
ścieżka przyrodniczą rezerwatem krajobrazo
wym „Parkowe” do Diabelskich Mostów.

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

3 dni 395 zł/os 450 zł/os 490 zł/os

4 dni 540 zł/os 615 zł/os 660 zł/os

5 dni 685 zł/os 780 zł/os 830 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Dzień 1. Wspinaczkowe zajęcia terenowe: 
prelekcja o zasadach bezpieczeństwa, pokaz 
sprzętu ratowniczego, wyjście w teren wspi
naczkowy z instruktorem.

Dzień 2. Wycieczka terenowa pn. „Co kryją 
Jurajskie Skały?” to spacer z przewodnikiem 
wśród jurajskich ostańców, podczas którego 
samodzielnie będziemy mogli poszukać ska
mieniałości okresu jurajskiego w odkrywce 
geologicznej. Odwiedzimy również największe 
i najdostojniejsze z Orlich Gniazd – Zamek 
w Ogrodzieńcu, a także Gród na Górze Bi-
rów – rekonstrukcję dawnej osady. Turniej na 
kręgielni lub wizyta w Parku Doświadczeń 
Fizycznych w Ogrodzieńcu oraz zjazd na torze 
saneczkowym!

Dzień 3. Zwiedzanie Krakowa z przewodni-
kiem: Wzgórze Wawelskie – Katedra, dziedzi
niec. Trakt Królewski: ul. Kanoniczna z Domem 

Długosza, Kamienica Dziekańska, Rynek Głów
ny, Bazylika Mariacka, Sukiennice. Wizyta 
w Kopalni Soli w Wieliczce.

Dzień 4. Ojcowski Park Narodowy – spacer 
doliną Prądnika, Brama Krakowska, Grota Ło-
kietka, Pieskowa Skała (z zewnątrz), Maczuga 
Herkulesa.

Dzień 5. Zamki w Mirowie i Bobolicach. 
Złoty Potok – spacer ścieżka przyrodniczą 
rezerwatem krajobrazowym „Parkowe” do Dia
belskich Mostów.

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

3 dni 425 zł/os 480 zł/os 520 zł/os

4 dni 540 zł/os 615 zł/os 660 zł/os

5 dni 685 zł/os 780 zł/os 830 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Kraków Młoda Polska + Oświęcim
Dzień 1. Zwiedzanie Krakowa z przewodni-
kiem szlakiem Młodej Polski: Pałac Biskupi 
z oknem papieskim, Kościół Franciszkanów, 
Pawilon Wyspiański 2000 z trzema witrażami 
według projektu Stanisława Wyspiańskiego, 
Rynek Główny, Sukiennice, Kościół Mariacki – 
miejsce ślubu Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołaj
czykówną; Dom Józefa Mehoffera.

Dzień 2. Wzgórze Wawelskie – Katedra, 
dziedziniec. Dom Jana Matejki, w którym 
Matejko przyszedł na świat, mieszkał, tworzył 
i zmarł – dziś znajduje się w nim Muzeum po
święcone jego twórczości. Poczęstunek w Ja-
mie Michalika – kawiarni, gdzie zbierała się 
młodopolska bohema. Dalszy ciąg zwiedzania: 
spacer z przewodnikiem po klimatycznym 
krakowskim Kazimierzu to niezwykła wę

drówka najciekawszymi uliczkami tej żydow
skiej dzielnicy; w trakcie spaceru odwiedzimy 
jedną z licznych synagog. Dawna Fabryka 
Schindlera, w której Schindler zatrudniał za
grożonych eksterminacją Żydów wpisanych 
na tzw. „Listę Schindlera” (lub alternatywnie: 
Muzeum w Podziemiach Rynku).

Dzień 3. Oświęcim – zwiedzanie największe
go hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz 
– najbardziej rozpoznawalnego symbolu Holo
kaustu i nazistowskich zbrodni.

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

2 dni 275 zł/os 315 zł/os 350 zł/os

3 dni 415 zł/os 470 zł/os 510 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, podatek VAT
wyżywienie (3 posiłki). Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli. 
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Prehistoryczne Świętorzyskie
Dzień 1. Jura Park w Bałtowie – naturalnej 
wielkości modele dinozaurów, Muzeum Juraj
skie, Prehistoryczne Oceanarium pokazujące 
piękno morskich głębin, Zwiedzanie Dolnego 
Zwierzyńca Bałtowskiego podróżując amery
kańskim schoolbusem.

Dzień 2. Centrum Kulturowo Archeolo-
giczne – spotkanie z garncarzem, kowalem 
i zielarką. Poznanie dymarki świętokrzyskiej 
i wczesnej epoki żelaza. Świętokrzyski Park 
Narodowy – wejście na Łysą Górę, platforma 
z widokiem na gołoborze. Klasztor z kaplicą 
relikwii Krzyża Świętego. Muzeum Minerałów 
wraz z pokazem szlifowania.

Dzień 3. Energetyczne Centrum Edukacji – 
interaktywna wystawa, to po początek wielkiej 
podróży, która zmienia ludzi i wzbudza w nich 
zainteresowanie nauką. Trzy strefy wystawy: 
Ogień i Ziemia, Powietrze i Woda oraz Czło
wiek. Niezwykłe warsztaty tematyczne. Jaski-
nie na Kadzielni – przejdziemy podziemną 
trasą turystyczną przez trzy połączone ze sobą 
jaskinie. 

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

2 dni 250 zł/os 285 zł/os 315 zł/os

3 dni 395 zł/os 450 zł/os 490 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Wycieczki wielodniowe

Góry Świętorzyskie – jak dawniej!
Dzień 1. Iłża– wejście na wieżę widokową 
zamku biskupa Grota. Świętokrzyski Park 
Narodowy – wejście na Łysą Górę, zobaczy
my Świętokrzyskie Gołoborze, odwiedzimy 
multimedialne muzeum przedstawiające dzie-
je Gór Świętokrzyskich na tle kolejnych okre
sów geologicznych.

Dzień 2. Całodzienna wycieczka z przewod-
nikiem czerwonym szlakiem im. Sylwestra 
Kowalczewskiego (20,5 km) Czerwony szlak 
prowadzi z Chęcin przez Górę Karczówkę (340 
m n.p.m.) do ul. Podklasztornej w Kielcach. 
Warsztaty z makroskopowego rozpozna-
wania skał i minerałów Podczas zajęć za 
pomocą sprzętu naukowego nauczymy się, jak 
w terenie rozpoznawać główne typy skał i mi
nerałów. Wykorzystamy w tym celu znalezione 
w terenie okazy, a każdy z nich będziemy do
kładnie oznaczać.

Dzień 3. Ekomuzeum – od dymarki do Wiel-
kiego Pieca czyli opowieść o produkcji żelaza 
w pigułce. Dodatkowo zobaczymy pierwszą 
polską ciężarówkę oraz tropy dinozaurów 
odciśnięte w piaskowcu sprzed 150mln lat. 
Klasztor Cystersów w Wąchocku – zwie
dzanie jednego z najpiękniejszych przykładów 
architektury romańskiej Polsce. Łysica – zdo-
bycie najwyższego szczytu Gór Święto-
krzyskich!

Dzień 4. Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku – zwiedzanie letniej rezydencji pi
sarza lub Centrum Edukacyjne Szklane Domy 
Żeromskiego zwiedzanie dworku Stefana Że-
romskiego. Zamek w Chęcinach – dawniej 
za czasów panowania Władysława Łokietka na 
zamku odbywały się zjazdy rycerstwa oraz za
padały ważne decyzje państwowe.

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

2 dni 245 zł/os 280 zł/os 310 zł/os

3 dni 385 zł/os 440 zł/os 480 zł/os

4 dni 525 zł/os 600 zł/os 645 zł/os

5 dni 665 zł/os 760 zł/os 810 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Łódź Fabrykancka
Dzień 1. Spacer ulicą Piotrkowską  Aleja 
Gwiazd  na której pomysł  na wzór hollywo
odzki  wpadł w 1996 roku aktor Jan Machul
ski. Okolica Starego Rynku, zamieszkiwana 
kiedyż w dużej mierze przez ludność żydowską 
weszła w skład łódzkiego getta; Manufaktura 
– nowoczesne centrum handlowe powstałe na 
terenie dawnej fabryki Izraela Poznańskiego; 
Plac Wolności. Muzeum Fabryki, Muzeum 
historyczne miasta Łodzi w pałacu Izraela 
Poznańskiego – największa rezydencja fabry
kancka w Polsce. 

Dzień 2. Księży Młyn – XIXwieczne „miasto w 
mieście”  dawne osiedle robotnicze. Wizyta w 

Centrum Nauki i Techniki, które nastawione 
jest na dużą interakcyjność ze zwiedzającymi. 
Samodzielne doświadczenia są obowiązują
cym elementem wizyty w Centrum, w którym 
znajduje się 150 stanowisk i eksponatów na 
ponad 8.000 m2 powierzchni wystawienniczej. 
Zobaczymy również pokaz w najnowocześniej
szym planetarium w Polsce - EC1, w trakcie 
którego odbędziemy podróż w przestrzeń ko
smiczną...

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

2 dni 265 zł/os 300 zł/os 330 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, podatek VAT
wyżywienie (3 posiłki). Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli. 
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Olsztyn – w stolicy Warmii
Dzien 1. Interaktywne Muzeum Państwa Krzy-
żackiego – multimedialne ekrany dotykowe, ma
kiety zamków krzyżackich, animacje bitew i dzia
łania machin oblężniczych. Uczestnicy wycieczki 
w aktywny sposób śledzą historię zapoznając 
się z życiem codziennym mieszkańców zamków, 
przedmiotami codziennego użytku, uzbrojeniem 
i rzemiosłem. Nidzica – wejście na dziedziniec 
dawnego zamku krzyżackiego. Zwiedzanie Pól 
Grunwaldu i Muzeum – poznamy przebieg 
Wielkiej Wojny 14091411 z jej kulminacyjnym 
momentem, jakim była Bitwa pod Grunwaldem. 

Dzień 2. Olsztyn – tradycyjny spacer z prze
wodnikiem lub miejska gra terenowa. Obser-
watorium – na najwyższym wzgórzu Olsztyna, 

w ponad stuletniej wieży ciśnień zwiedzimy 
wystawy przybliżające pracę astronomów. Se-
ans w Olsztyńskim Planetarium wyruszymy 
w przestrzeń kosmiczną /seans dostosowany 
do wieku uczestników/ 

Dzień 3. Lidzbark Warmiński – udział w grze 
zamkowej – spostrzegawczość i umiejętność 
pracy w zespole z pewnościom pomoże odna
leźć ukryty skarb.

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

2 dni 245 zł/os 280 zł/os 310 zł/os

3 dni 385 zł/os 440 zł/os 480 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Mazury dla najmłodszych!
Dzień 1. Spływ łodziami rzeką Krutynią. Park 
dzikich zwierząt w Kadzidłowie – na obsza
rze kilkudziesięciu hektarów podziwiać można 
zwierzęta  z całego świata. Niektóre zwierzę
ta można karmić i głaskać.

Dzień 2. Wyprawa edukacyjno – przygodo
wa do Puszczy Piskiej, wokół leśniczówki 
Pranie. Zajęcia rozwijają sprawność rucho
wą i orientację w terenie. Muzeum Leśne 
– tu spotkamy liczne ptaki, owady i ssaki, 
poznamy ich nazwy oraz zwyczaje, posłu
chamy ich głosu, dowiemy się jak wyglądają 
ich mieszkania. Wspinaczkowy Park Przy-
gody – przygoda, w której uczestnicy mają 
okazję przełamać słabości, poczuć adrena
linę, zapierającą dech w piersiach, a przede 
wszystkim pokazać na co ich stać. Trasa do 

przejścia, sprawi frajdę także najmłodszym 
uczestnikom /zajęcia prowadzone są w po
dziale na grupy pod okiem wykwalifikowanej 
kadry instruktorów/.

Dzień 3. Zajęcia w kurpiowskim terenie – prak
tyczne wydobywanie bursztynu na stanowisku 
w niewielkiej Kopalni Bursztynu pod nadzorem 
bursztyniarza. Podczas warsztatów uczest-
nicy poznają techniki wydobycia i obróbki 
bursztynu. Mało kto wie, że na Kurpiach był 
i nadal jest wydobywany bursztyn!

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

2 dni 245 zł/os 280 zł/os 310 zł/os

3 dni 385 zł/os 440 zł/os 480 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Na Mazury!
Dzień 1. Nidzica – zamek krzyżacki z XIV w. 
Olsztyn – tradycyjne zwiedzanie z przewod
nikiem lub miejska gra terenowa. Wizyta 
w olsztyńskim Planetarium.

Dzień 2. Team Building – emocjonujące 
zadania wymagające współpracy. Przygo-
dowa Gra Terenowa – razem z zespołem 
stwórz bazę i broń dostępu do niej! Odnajdź 
swoją rolę w grupie i doprowadź ekipę do 
zwycięstwa! Old street games – poznaj 
gry, o których jeszcze nie słyszałeś! Tu li
czy się logika, szybkość i precyzja. Giżyc-
ko – most obrotowy, spacer promenadą 
do portu jachtowego, molo nad jeziorem 
Niegocin. 

Dzień 3. Muzeum Leśne w Spychowie – spo
tkamy liczne ptaki, owady i ssaki. Gra terenowa 
Leśne Zielone Punkty Kontrolne. Leśniczówka 
Pranie – zajęcia, zagadki, zadania w oparciu 
o postać Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Dzień 4. Mrągowo – spacer promenadą nad 
jeziorem Czos. Muzeum Sprzętu Wojskowe-
go – przejażdżka transporterem opancerzonym.

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

3 dni 385 zł/os 440 zł/os 480 zł/os

4 dni 525 zł/os 600 zł/os 645 zł/os

5 dni 665 zł/os 760 zł/os 810 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Wycieczki wielodniowe

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, podatek VAT
wyżywienie (3 posiłki). Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli. 
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Parki Narodowe Podlasia

Podlasie Wielokulturowe 

Dzień 1. Białowieża – spacer do rezerwatu 
ochrony ścisłej Białowieskiego Parku Naro-
dowego. Rezerwat Pokazowy Żubrów. 

Dzień 2. Sokolarnia – pokaz lotów ptaków 
drapieżnych. Tajniki sztuki sokolniczej, zwycza
je i ciekawostki o ptakach drapieżnych. Wizyta 
w Uniwersyteckim Muzeum Przyrodniczym. 
Narwiański Park Narodowy – zajęcia tere
nowe z przewodnikiem dotyczące rzeki Narew.

Dzień 3. Biebrzański Park Narodowy – wy
prawa z przewodnikiem w poszukiwaniu osobli
wości biebrzańskiej przyrody. Twierdza Oso-
wiec – zwiedzanie rosyjskich forty kacji z XIX 
w. dziś ostoi nietoperzy. 

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

3 dni 405 zł/os 460 zł/os 500 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Dzień 1. Białowieża – spacer ścieżką przyrod
niczą do Rezerwatu pokazowego Żubrów. 
Sobór Św. Trójcy w Hajnówce.

Dzień 2. Supraśl – cerkiew obronna, spacer 
po mieście, wizyta Muzeum Sztuki Drukarskiej 
i Papiernictwa. Kruszyniany – zabytkowy me
czet na Szlaku Tatarskim, Mizar – spotkanie 
z kulturą Polskich Tatarów.

Dzień 3. Biebrzański Park Narodowy – 
największy park narodowy Polski – spacer 
z przewodnikiem w poszukiwaniu osobliwości 
biebrzańskiej przyrody. Twierdza Osowiec 
– zwiedzanie z przewodnikiem rosyjskich 
fortyfikacji z XIX w., które dziś są ostoją nie
toperzy.

Dzień 4. Białystok – warsztaty w Centrum 

Zamenhofa, zwiedzanie z przewodnikiem szla
kiem wielu kultur oraz języka Esperanto. Mu-
zeum Ikon warsztaty plastyczne – zapoznanie 
się z techniką pisania ikon, wytwarzania farb 
oraz próba naszkicowania własnej ikony na od
powiednio spreparowanej desce.

Dzień 5. Tykocin – miasto wielu kultur: Pomi
sionarski zespół klasztorny, Wielka Synagoga 
z muzeum kultury żydowskiej.

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

3 dni 405 zł/os 460 zł/os 500 zł/os

4 dni 555 zł/os 630 zł/os 675 zł/os

5 dni 705 zł/os 800 zł/os 850 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Suwalszczyzna
Dzień 1. Biebrzański Park Narodowy – wy
prawa terenowa z przewodnikiem.

Dzień 2. Wigierski Park Narodowy – Mu
zeum Wigier. Pokamedulski zespół klasztor-
ny nad Jeziorem Wigry, gdzie gościł Jan Paweł 
II. Wizyta u podróżnika i fotografa z pokazem 
slajdów i opowieściami o podróżach.

Dzień 3. Rejs statkiem doliną Rospudy, Au-
gustów – spacer bulwarami nad Nettą; Park 
Miejski i pomnik Zygmunta II Augusta, sanktu
arium na wyspie w Studzienicznej.

Dzień 4. Suwalski Park Krajobrazowy: Jezioro 

Hańcza, Smolniki, Góra Cisowa; Stańczyki – 
gigantyczne poniemieckie wiadukty kolejowe, 
Suwałki – niesamowite dzieje Suwalszczyzny.

Dzień 5. Twierdza Osowiec – zwiedzanie 
z przewodnikiem.

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

3 dni 410 zł/os 455 zł/os 500 zł/os

4 dni 555 zł/os 615 zł/os 660 zł/os

5 dni 705 zł/os 780 zł/os 830 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Opowieści znad Narwi – dla najmłodszych!
Dzień 1. Teatr Lalki i Aktora w Łomży – 
spektakl oraz warsztaty podczas których 
uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję 
zaznajomić się z magicznym językiem teatru. 
Poznają rodzaje lalek od pacynki do mario
netki, odwiedzą pracownię plastyczną, w któ
rej powstają dekoracje, lalki i rekwizyty.

Dzień 2. Warsztaty Wilczym Tropem – pobyt 
w muzeum wilka gdzie uczestnicy zapoznają 
się z bioróżnorodnością Biebrzańskiego Parku 
Narodowego i wykonają odlew wilczej łapy. 
Muzeum Przyrody w Drozdowie – zajęcia 
warsztatowe. Młodsi uczestnicy zamienią się 

w leśnych tropicieli, starsi poznają niezwykłe 
lecznicze rośliny z Doliny Narwi.

Dzień 3. Spotkanie Kurpiowskie – uczestni
cy będą mogli poznać historię Kurpi Zielonych, 
folklor oraz ich gwarę. Wezmą udział w warsz
tatach kulinarnych i posmakują prawdziwych 
fafarnuchów. 

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

2 dni 245 zł/os 280 zł/os 310 zł/os

3 dni 385 zł/os 440 zł/os 480 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Wycieczki wielodniowe

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, podatek VAT
wyżywienie (3 posiłki). Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli. 
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Wycieczki wielodniowe

Toruń Poznań Biskupin 
Dzień 1. Toruń – tradycyjne zwiedzanie z prze
wodnikiem lub w formie gry miejskiej, udział 
w warsztatach z wyrobu pierników.

Dzień 2. Poznań – zwiedzanie w formie gry 
miejskiej lub spaceru animowanego, pokaz wy
robu słannych rogali świętomarcińskich.

Dzień 3. Muzeum Archeologiczne w Bisku-
pinie – „Polskie Pompeje”. Zwiedzanie i udział 
w jednej z lekcji.

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

2 dni 260 zł/os 295 zł/os 330 zł/os

3 dni 420 zł/os 475 zł/os 515 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Szlak Piastowski z wizytą w Poznaniu
Dzień 1. Strzelno – Wzgórze św. Wojciecha z ro
tundą św. Prokopa. Kruszwica – Mysia Wieża.

Dzień 2. Muzeum Archeologiczne w Bisku-
pinie, „Polskie Pompeje” – zwiedzanie oraz 
zajęcia w zrekonstruowanej chacie „Zostań 
mieszkańcem pradziejowej osady”. Ostrów 
Lednicki – pozostałości grodu oraz relikty 
najstarszego w Polsce zespołu preromańskiej 
architektury. 

Dzień 3. Poznań – zwiedzanie w formie gry 
miejskiej lub standardowe z przewodnikiem, 
Skansen Miniatur budowli Szlaku Piastow
skiego i Wielkopolski.

Dzień 4. Silverado City – klimat miasteczka 
westernowego. Przejazd koleją wąskotorową, 
Wenecja – Muz. Kolejki Wąskotorowej.

Dzień 5. Gniezno – stolica państwa Piastów, 
bazylika archikatedralna z Drzwiami Gnieź
nieńskimi, Muzeum Początków Państwa 
Polskiego.

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

3 dni 420 zł/os 475 zł/os 515 zł/os

4 dni 560 zł/os 635 zł/os 680 zł/os

5 dni 705 zł/os 805 zł/os 850 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, podatek VAT
wyżywienie (3 posiłki). Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli. 

Białowieża intensywnie
Dzień 1. Spacer ścieżką przyrodniczą Żebra 
Żubra poprzez bagniste tereny puszczy do re-
zerwatu pokazowego żubrów.

Dzień 2. Spacer do rezerwatu ochrony 
ścisłej, multimedialne Muzeum Przyrodnicze 
Białowieskiego Parku Narodowego. Przejazd 
Białowieskimi Drezynami.

Dzień 3. Spływ kajakowy rzeką Narewką. 
Hajnówka – sobór św. Trójcy.

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

2 dni 275 zł/os 310 zł/os 340 zł/os

3 dni 445 zł/os 500 zł/os 540 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Suwalszczyzna i Wilno
Dzień 1. Augustów – Park Miejski i pomnik 
Zygmunta II Augusta; spacer bulwarami nad 
Nettą, Studzieniczna – Kościół Matki Boskiej 
Szkaplerznej.

Dzień 2. Wigierski Park Narodowy: Krzywe 
– spacer z leśnikiem ścieżką dydaktyczną Las. 
Muzeum Wigier. Pokamedulski zespół klasztor
ny nad Jeziorem Wigry, gdzie gościł Jan Paweł 
II. Wizyta u podróżnika i fotografa.

Dzień 3. Wilno: Kościół św. Piotra i Pawła, 
Wzgórze Trzech Krzyży, Pl. Katedralny, Uniwer
sytet Wileński, Kościół św. Ducha, Ostra Bra
ma, Cmentarz na Rossie, Muz. Mickiewicza, 
wzgórze Gedymina, kościół św. Anny.

Dzień 4. Suwalski Park Krajobrazowy: Jezio
ro Hańcza, Smolniki, Góra Cisowa; Stańczyki – 
gigantyczne poniemieckie wiadukty kolejowe, 
Suwałki – Muzeum Okręgowe.

Dzień 5. Twierdza Osowiec – zwiedzanie 
z przewodnikiem.

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

3 dni 460 zł/os 505 zł/os 550 zł/os

4 dni 605 zł/os 665 zł/os 710 zł/os

5 dni 755 zł/os 830 zł/os 880 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników
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Karkonosze i Drezno
Dzień 1. Wrocław – spacer po Starym Mie
ście: Pl. Solny, Rynek, Uniwersytet, Hala Tar
gowa, Nowy Targ, Kurzy Targ, katedra św. Jana 
Chrzciciela.

Dzień 2. Muzeum Mineralogiczne, wędrówka 
z przewodnikiem górskim do schroniska pod 
Łabskim Szczytem, po drodze miniemy Wodo-
spad Kamieńczyk, Złote Jamy i Kukułcze Skały 
oraz Śnieżne Kotły.

Dzień 3. Drezno – wycieczka autokarowa po 
mieście i jego różnorodnych dzielnicach, Nowe 
Miasto, Mleczarnia Pfunda, spacer: Starówka 
drezdeńska – Zwinger, Opera Sempera przy 
Placu Tetralnym, Kościół Dworski, katolicka 

katedra, zwana również kościołem polskim. 
Kamienny Dzwon – Kościół Frauenkirche,

Dzień 4. Świątynia Wang, piesza wycieczka 
na Śnieżkę lub Równię pod Śnieżką.

Dzień 5. Unikatowy Kościół Pokoju w Świdni
cy wpisany na listę UNESCO

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

3 dni 470 zł/os 535 zł/os 580 zł/os

4 dni 590 zł/os 670 zł/os 715 zł/os

5 dni 705 zł/os 800 zł/os 850 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Karkonosze

Karkonosze i Praga

Dzień 1. Wrocław: Stare Miasto: Pl. Solny, 
Rynek, Uniwersytet, Hala Targowa, Nowy Targ, 
Kurzy Targ, katedra św. Jana Chrzciciela.

Dzień 2. Spacer ścieżką Kunegundy do Zamku 
Chojnik dalej do Zbójeckich Skał.

Dzień 3. Muzeum Mineralogiczne, wędrówka 
z przewodnikiem górskim do schroniska pod 
Łabskim Szczytem, po drodze miniemy Wodo-
spad Kamieńczyk, Złote Jamy i Kukułcze Skały 
oraz Śnieżne Kotły. Pokaz w leśnej hucie szkła.

Dzień 4. Świątynia Wang w Karpaczu. Wy-

cieczka na Śnieżkę lub Równię pod Śnieżką.

Dzień 5. Wizyta w Żelaznym Tyglu Waloń-
skim i historia walońskich poszukiwaczy skar
bów.

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

3 dni 420 zł/os 485 zł/os 530 zł/os

4 dni 540 zł/os 620 zł/os 665 zł/os

5 dni 655 zł/os 750 zł/os 800 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Dzień 1. Wrocław – spacer po Starym Mie
ście: Pl. Solny, Rynek, Uniwersytet, Hala Tar
gowa, Nowy Targ, Kurzy Targ, katedra św. Jana 
Chrzciciela.

Dzień 2. Muzeum Mineralogiczne, wędrówka 
z przewodnikiem górskim do schroniska pod 
Łabskim Szczytem, po drodze miniemy Wodo-
spad Kamieńczyk, Złote Jamy i Kukułcze Skały 
oraz Śnieżne Kotły.

Dzień 3. Praga – zwiedzanie miasta m.in Plac 
Wacława – miejsce ważne dla Prażan i historii 
Czech, spacer Drogą Królewską na Rynek Sta
rego Miasta, pomnik Husa, Kościół Marii Panny 

przed Tynem, Most Karola;wejście na Hradczany.

Dzień 4. Świątynia Wang, piesza wycieczka 
na Śnieżkę lub Równię pod Śnieżką.

Dzień 5. Unikatowy Kościół Pokoju w Świdni
cy wpisany na listę UNESCO.

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

3 dni 460 zł/os 525 zł/os 570 zł/os

4 dni 580 zł/os 660 zł/os 705 zł/os

5 dni 695 zł/os 790 zł/os 840 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Wycieczki wielodniowe

Szlak Piastowski
Dzień 1. Muzeum Archeologiczne w Bisku-
pinie, „Polskie Pompeje” – zwiedzanie oraz 
zajęcia w zrekonstruowanej chacie „Zostań 
mieszkańcem pradziejowej osady”. 

Dzień 2. Silverado City – klimat miasteczka 
westernowego. Przejazd koleją wąskotorową, 
Wenecja – Muzeum Kolejki Wąskotorowej.

Dzień 3. Gniezno – stolica państwa Piastów, 
bazylika archikatedralna z Drzwiami Gnieźnień

skimi, wizyta w Muzeum Początków Państwa 
Polskiego.

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

3 dni 405 zł/os 460 zł/os 500 zł/os

4 dni 545 zł/os 620 zł/os 665 zł/os

5 dni 690 zł/os 790 zł/os 835 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, podatek VAT
wyżywienie (3 posiłki). Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli. 
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Tajemnice zamków Dolnego Śląska
Dzień 1. Wałbrzych – spotkanie z górnikiem 
w dawnej kopalni węgla kamiennego Julia.

Dzień 2. Tajemnica Twierdzy Szyfrów w ulu
bionym przez fanów Harrego Potter’a Zamku 
Czocha, kopalnia złota w Złotoryi, Bolków – 
zamek rozbójnika.

Dzień 3. Sztolnie Walimskie – odkrywanie 
tajemnic podziemnego kompleksu „Riese”, 
Grodno – jeden z najbardziej malowniczych 
zamków Śląska. Książ – zwiedzanie trzecie
go co do wielkości zamku w Polsce, trasą: 
„Od Piastów do tajemnic II wojny świato
wej”.

Dzień 4. Sudecka Zagroda Edukacyjna – centrum 
edukacji geologicznej, Warsztaty poszukiwania 
i obrabiania Agatów, Zamek Grodziec – zamek 
położony na szczycie stożka wulkanicznego.

Dzień 5. Wrocław – spacer trasą wokół Sta
rego Miasta.

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

3 dni 430 zł/os 495 zł/os 540 zł/os

4 dni 565 zł/os 650 zł/os 690 zł/os

5 dni 690 zł/os 790 zł/os 835 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Wycieczki wielodniowe

Dla uczniów klas pierwszych wrzesień 
to nie tylko pierwszy miesiąc nauki, 
ale przede wszystkim pierwszy miesiąc 
w nowej szkole, z nowymi kolegami i no
wymi nauczycielami. Jest to też okres, 
w którym pojawiają się nowe plany i ma
rzenia, ale również obawy i niepewność. 
Aklimatyzacja w nowym otoczeniu musi 
trochę potrwać, a korzystając z oferty 
wyjazdów integracyjnych możemy ją 
w dużej mierze przyspieszyć. Początek 
roku nie zawsze musi się zatem źle ko
jarzyć, zwłaszcza gdy zajęcia odbywają 
się w otoczeniu łąk i lasów zapewniając 
uczestnikom wspaniałe widoki i nieza
pomniane wrażenia. Z nowymi kolegami 
z klasy uczniowie przeżyją niesamowitą 
przygodę, spędzą cztery lub pięć dni wy
pełnionych atrakcjami od śniadania do 
kolacji i poznają najpiękniejsze zakątki 
Polski ucząc się przy tym i bawiąc. 

Jeśli Waszym życzeniem jest integracja 
wszystkich klas pierwszych to zapra
szamy w Tatry lub Bieszczady – idealne 
miejsca na odpoczynek dla dużych grup. 
Oferujemy zakwaterowanie w pokojach 
z prywatnymi łazienkami w stylowych 
pensjonatach lub obiektach hotelowych 
mogących pomieścić od 100 do nawet 
300 osób, w których serwowane posiłki 
będą dopełnieniem tradycyjnej lokalnej 
gościnności. W programach wyjazdów 
proponujemy aktywności takie jak np. 
wycieczki z przewodnikiem, wieczorki 
przy ognisku, konkurencje sportowe, 
gry terenowe oraz zagadki i łamigłówki 
budujące relacje i zacieśniające więzi 
pomiędzy uczestnikami. 

Integracje jesienne dla klas pierwszych!

Zamawiając wycieczkę w maju lub czerwcu korzystasz z możliwie najlepszej bazy noclegowej!

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, podatek VAT
wyżywienie (3 posiłki). Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli. 

zamów szczegółowy program mailem: info@fokus.waw.pl
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Wrocław na wesoło

Wrocław na poważnie 

Wrocław i okolice 

Dzień 1. Wrocław – nazywane Wenecją pół
nocy, piąte miasto w Europie pod względem 
liczby mostów i kładek (12 wysp i ponad sto 
mostów), cenione za swoją bogatą historię 
przenikających się kultur oraz unikalny klimat. 
Możliwy standardowy spacer, spacer szlakiem 
legend albo historii z dreszczykiem sprzed se
tek lat.

Dzień 2. Świetna zabawa w strefie Wipe Out, 
w której sprawdzicie swoją wytrzymałość – do 
pokonania aż 100 metrów toru przeszkód, do 
przeskoczenia 4 ogromne kule, walka z ogrom
ną miotłą rodeo, która zmiata śmiałków – to 
wszystko na miękkich dmuchańcach. Integra
cyjny mecz na gigantycznym boisku do piłka
rzyków – sprawdźcie się w roli piłkarzyka, żeby 
wygrać trzeba współpracować. Wasze zma
gania skomentuje animator sportowy. Strefa 

wyścigów a w niej bieg po 60metrowym 
torze w alkogoglach, bieg w spodniach 3oso
bowych, wyścigi taśm gąsienicowych, druży
nowe zawody dojenia krowy, lustrzany labirynt 
i logiczny kwadrat. Park Szczytnicki z Ogro-
dem Japońskim. Hit turystyczny Wrocławia 
– znajdujące się na terenie wrocławskiego zoo 
Afrykarium. W olbrzymim pawilonie z kilkoma 
basenami poznamy mieszkańców środowisk 
wodnych różnych części Afryki, m.in. jeziora 
Tanganika, Morza Czerwonego i Kanału Mo
zambickiego.

Dzień 3. Hydropolis – jedyne tego typu w Pol
sce multimedialne (ponad 60 ekranów dotyko
wych) centrum wiedzy o wodzie. Tego jeszcze 
nie było: po drodze warsztaty z kuchni mo-
lekularnej.

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

3 dni 415 zł/os 475 zł/os 510 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Dzień 1. Wrocław – nazywane Wenecją pół
nocy, piąte miasto w Europie pod względem 
liczby mostów i kładek (12 wysp i ponad sto 
mostów), cenione za swój unikalny klimat. 
Zwiedzanie z przewodnikiem: Plac Solny, Ry
nek, Hala Targowa, Nowy Targ, Kościół Św. 
Marii Magdaleny, Kurzy Targ, Pręgierz, Ostrów 
Tumski. 

Dzień 2. Panorama Racławicka. Dzielnica 
Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań, 
Synagoga pod Białym Bocianem, dawna Dziel
nica Żydowska, domy handlowe i dawne pała
ce żydowskie, Stary Cmentarz Żydowski. Park 
Szczytnicki z Ogrodem Japońskim, Hala 
Ludowa; Pawilon Czterech Kopuł – dostoso

wane do wieku zajęcia przybliżające sztukę 
współczesną. 

Dzień 3. Jedną z głównych cech Wrocławia jest 
jego wielokulturowość. Weźmiemy udział 
w zajęciach związanych z kulturą mniejszości 
etnicznych i narodowych (zajęcia dostosowane 
do wieku). Uniwersytet Wrocławski – niezwy
kła, barokowa Aula Leopoldina. Dawne obser
watorium astronomiczne czyli Wieża Matema-
tyczna z tarasem widokowym.

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

3 dni 415 zł/os 475 zł/os 510 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Dzień 1. Wrocław – Stare Miasto: Plac Solny, 
Rynek, Uniwersytet, Hala Targowa, Nowy Targ 
i Kościół Św. Marii Magdaleny, Kurzy Targ, Prę
gierz. Ostrów Tumski z perłą architektury sa
kralnej – katedrą św. Jana Chrzciciela.

Dzień 2. Książ – zwiedzanie zamku. Palmiar
nia. Zamek Grodno – jeden z najbardziej 
malowniczo położonych zamków na Śląsku. 
Osówka – ostatnia, nigdy niedokończona kwa
tera Adolfa Hitlera na Dolnym Śląsku.

Dzień 3. Afrykarium – w olbrzymim pawilonie 
z kilkoma basenami poznamy mieszkańców 
środowisk wodnych różnych części Afryki, 
m.in. jeziora Tanganika, Morza Czerwonego, 
Kanału Mozambickiego. Park Szczytnicki 
z Ogrodem Japońskim. 

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

3 dni 425 zł/os 485 zł/os 525 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Wycieczki wielodniowe

www.fokus.waw.pl  ☎ 22 612 05 17, 22 612 04 42

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, podatek VAT
wyżywienie (3 posiłki). Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli. 
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Kotlina Kłodzka 

Kotlina Kłodzka i Praga 

Kotlina Kłodzka, Skalne Miasto, Ścieżka w koronach drzew 

Dzień 1. Afrykarium – w olbrzymim pawilonie 
z kilkoma basenami poznamy mieszkańców 
środowisk wodnych różnych części Afryki, 
m.in. jeziora Tanganika, Morza Czerwonego 
i Kanału Mozambickiego. Park Szczytnicki 
z Ogrodem Japońskim.

Dzień 2. Wejście na Śnieżnik – doskonały 
punkt widokowy na Karkonosze (Śnieżkę), 
Ślężę, Jezioro Otmuchowskie, Góry Bystrzyc
kie i Orlickie. Rezerwat przyrody Wodospad 
Wilczki.

Dzień 3. Kłodzko – spacer najstarszymi ulicz
kami miasta: Plac Franciszkański, Kościół 
Matki Bożej Różańcowej, Rynek, Most Gotycki 
wzorowany na moście Karola w Pradze. Twier-
dza Kłodzka – szlak „górny” – bastiony, kaza
maty i Donżon, rozciąga się z nich wspaniały 

widok na Masyw Śnieżnika i Szczeliniec. Złoty 
Stok – dawna kopalnia złota, Muzeum Mine
rałów, ciekawa ekspozycja Przestróg, Uwag 
i Apeli. 

Dzień 4. Szczeliniec – najwyższy wierzchołek 
Gór Stołowych. Wędrówka labiryntem Błęd-
nych Skał. Kaplica czaszek w Czermnej.

Dzień 5. Wrocław – standardowy spacer albo 
jeden ze szlaków: szlak legend, krasnali, histo
rii z dreszczykiem sprzed setek lat albo zawo
dów ukrytych w nazwach ulic.

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

4 dni 565 zł/os 630 zł/os 675 zł/os

5 dni 665 zł/os 760 zł/os 810 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Dzień 1. Wrocław: Stare Miasto: Pl. Solny, 
Rynek, Uniwersytet, Hala Targowa, Nowy Targ, 
Kurzy Targ.

Dzień 2. Praga – Hradczany, Zamek Praski, 
katedra św. Wita, Złota Uliczka, most Karola, 
Rynek Starego Miasta wraz z Ratuszem. Plac 
Wacława.

Dzień 3. Szczeliniec – najwyższy wierzchołek 
Gór Stołowych. Wędrówka labiryntem Błęd-
nych Skał. Kaplica czaszek w Czermnej.

Dzień 4. Kłodzko – spacer najstarszymi ulicz
kami miasta: Plac Franciszkański, Kościół 
Matki Bożej Różańcowej, Rynek, Most Gotycki 
wzorowany na moście Karola w Pradze. Twier-
dza Kłodzka – szlak „górny”: bastiony, kaza
maty i Donżon, rozciąga się z nich wspaniały 
widok na Masyw Śnieżnika i Szczeliniec. Złoty 

Stok – podziemna trasa turystyczna w dawnej 
kopalni złota: Muzeum Minerałów, Chodnik 
śmierci”, skarbiec, „mądrości” Muzeum Prze
stróg i Apeli, laboratorium alchemika, „Sztolnia 
Gertrudy” i jedyny w Polsce podziemny wodo
spad.

Dzień 5. Afrykarium – w olbrzymim pawilonie 
z kilkoma basenami poznamy mieszkańców 
środowisk wodnych różnych części Afryki, 
m.in. jeziora Tanganika, Morza Czerwonego 
i Kanału Mozambickiego. Park Szczytnicki 
z Ogrodem Japońskim.

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

4 dni 590 zł/os 680 zł/os 725 zł/os

5 dni 725 zł/os 830 zł/os 880 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Dzień 1. Wrocław z przewodnikiem albo 
zamiennie spacer z edukatorem jednym 
ze szlaków: tropem legend albo śladem historii 
z dreszczykiem.

Dzień 2. Skalne Miasto – niezwykłe dzieło 
przyrody stworzone przez potężne skały, grze
bienie i skalne wieże, należy do największych 
zwartych masywów skalnych w Europie Środ
kowej. Ścieżka w koronach drzew – zniewa
lające widoki podczas wędrówki na wysokości 
łączącej elementy wesołej adrenaliny oraz 
edukacji z zakresu fauny i flory okolicznych 
lasów. Spacer obejmie elementy od koron po 
podziemną część przedstawiającą m.inn. sys
tem korzeniowy lasu.

Dzień 3. Kłodzko – spacer najstarszymi ulicz
kami miasta: Plac Franciszkański, Kościół 

Matki Bożej Różańcowej, Rynek, Most Gotycki 
wzorowany na moście Karola w Pradze. Twier-
dza Kłodzka – szlak „górny” – bastiony, kaza
maty i Donżon, rozciąga się z nich wspaniały 
widok na Masyw Śnieżnika i Szczeliniec. Złoty 
Stok – podziemna trasa turystyczna w dawnej 
kopalni złota: Muzeum Minerałów, Chodnik 
śmierci”, skarbiec, „mądrości” Muzeum Prze
stróg i Apeli, laboratorium alchemika, „Sztolnia 
Gertrudy” i jedyny w Polsce podziemny wodo
spad. 

Dzień 4. Szczeliniec – najwyższy wierzchołek 
Gór Stołowych, wędrówka labiryntem Błęd-
nych Skał. Spacer po Dusznikach Zdrój.

Dzień 5. Wrocław – Park Szczytnicki, Ogród 
Japoński, Hala Ludowa, Pawilon Czterech Ko
puł.

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

4 dni 590 zł/os 680 zł/os 725 zł/os

5 dni 725 zł/os 830 zł/os 880 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Wycieczki wielodniowe

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, podatek VAT
wyżywienie (3 posiłki). Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli. 

zamów szczegółowy program mailem: info@fokus.waw.pl
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Średniowieczna Przygoda 

Kaszuby

Dzień 1. Aktywny pobyt w jednym ze średnio-
wiecznych grodów z zawodami strzeleckimi 
i nauką rzemiosł (np: garncarstwo, bicie mo
net, mielenie zboża, wytop dziegciu, pieczenie 
podpłomyków).

Dzień 2. Zamek w Malborku – największy 
gotycki zespół zamkowy na świecie. Warsz-
tat pisarski cystersów: uczestnicy przy 
dębowych pulpitach poczują się jak średnio
wieczni skrybowie, zobaczą jak funkcjono
wało skryptorium, pod czujnym okiem ka

ligrafa poznają narzędzia pisarskie, zgłębią 
tajniki gotyckiej pisowni i zdobnictwa ksiąg. 
Gniew – spacer po Starówce, zwiedzanie 
zamku.

Dzień 3. Toruń – gra miejska i warsztaty z wy
robu pierników. 

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

3 dni 400 zł/os 460 zł/os 500 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Dzień 1. Szymbark – Centrum Edukacji i Pro
mocji Regionu Kaszub: Dom do góry nogami, 
Pociąg Do Nikąd, bunkier Gryfa Pomorskiego.

Dzień 2. Muzeum Hymnu Narodowego 
w Będominie, Ogród Botaniczny w Gołubiu, 
Muzeum Kaszubskie w Kartuzach – 7 sal 
wystawowych obejmujących tematykę podsta
wowych zajęć tutejszej ludności oraz wytwory 
sztuki ludowej Kaszubów. Chmielno – Mu-
zeum Ceramiki Neclów. Wieżyca – wieża 

widokowa na najwyższym, porośniętym lasem 
bukowym wzniesieniu, z którego roztacza się 
malowniczy widok na okolicę.

Dzień 3. Zwiedzanie skansenu i lekcja języka 
kaszubskiego w Parku Etnograficznym we 
Wdzydzach Kiszewskich.

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

3 dni 415 zł/os 475 zł/os 515 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Wycieczki wielodniowe

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, podatek VAT
wyżywienie (3 posiłki). Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli. 

Toruń dla najmłodszych

Toruń dla starszych 

Dzień 1. Toruń – zwiedzimy stare miasto 
szlakiem legend. Dom legend – połączenie 
interaktywnej edukacji i teatru. Gospodarzami 
pokazu są: Kostur – strażnik Domu Legend, za
błąkany średniowieczny kupiec Maurycy oraz 
cyganka o imieniu Azalia.

Dzień 2. W historycznych chatach weźmiecie 
udział w aktywnych zajęciach „Sto lat temu 
na wsi” – dowiecie się w praktyce jak spę
dzali czas wasi rówieśnicy sto lat temu. Młyn 
Wiedzy – interaktywne stanowiska w centrum 
nauki, wystawa o ważnej rzece przepływającej 

przez Toruń – Wiśle oraz o roli ruchu obrotowe
go – ze względu na słynnego mieszkańca tego 
miastaMikołaja Kopernika. Fort IV – pakiet 
gier i zabaw na świeżym powietrzu.

Dzień 3. Park Dinozaurów w Solcu Kujaw
skim. 

Cena 45-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

2 dni 240 zł/os 275 zł/os 305 zł/os

3 dni 375 zł/os 430 zł/os 470 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Dzień 1. Toruń – Zespół Staromiejski Torunia 
wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Naturalnego UNESCO: standar
dowe zwiedzanie albo w formie gry miejskiej. 
Centrum Astronomii w Piwnicach z najwięk
szym w Europie radioteleskopem o średnicy 
32 m. Tematem naszej wizyty będą fascynu
jące zagadnienia budowy i ewolucji wszech
świata oraz najnowsze osiągnięcia badawcze 
astronomii.

Dzień 2. Fort IV – warsztaty z wyrobu pier
ników, zwiedzanie połączone z żywą lekcją 
historii „System kar w armii pruskiej”, pod
chody na terenach fortecznych. Centrum No-
woczesności Młyn Wiedzy – interaktywne 

stanowiska w centrum nauki, wystawa o prze
pływającej przez Toruń Wiśle oraz o roli ruchu 
obrotowego w nawiązaniu do najsłynniejszego 
mieszkańca miasta Mikołaja Kopernika. 

Dzień 3. Zamek w Golubiu-Dobrzyniu – 
zwiedzanie z przewodnikiem. Warsztaty che-
miczne – w placówce działającej przy Pracow
ni Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii UMK.

Cena 45-40+3op 39-30+2op 29-25+2op

2 dni 240 zł/os 275 zł/os 305 zł/os

2 dni 375 zł/os 430 zł/os 470 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników
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Kaszuby – Trójmiasto 
Dzień 1. Szymbark – Centrum Edukacji i Pro
mocji Regionu Kaszub: Dom do góry nogami, 
Pociąg Do Nikąd, bunkier Gryfa Pomorskiego.

Dzień 2. Sopot – spacer po molo. Gdańsk – 
spacer po Głównym Mieście: Brama Wyżynna, 
Katownia, Złota Brama, Długi Targ, Fontan
na Neptuna, Dwór Artusa. Gdynia – Skwer 
Kościuszki i wejście na Dar Pomorza, zajęcia 
laboratoryjne dotyczące środowiska morskie
go np. rekinów, prowadzone przez naukowców 
Akwarium Gdyńskiego. Zamiast wizyty w Gdyni 

możliwa jedna z atrakcji np. blok 34 h zajęć 
aktywnych, Muzeum II Wojny Światowej, Euro
pejskie Centrum Solidarności.

Dzień 3. Zamek w Malborku – największy go
tycki zespół zamkowy na świecie, Interaktywne 
Muzeum Państwa Krzyżackiego.

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

3 dni 410 zł/os 475 zł/os 515 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Mierzeja – Frombork – Malbork

Mierzeja

Dzień 1. Krynica Morska – latarnia morska. 
Rejs statkiem po Zalewie Wiślanym. Ognisko 
z pieczeniem kiełbasek. 

Dzień 2. Frombork: Wzgórze Katedralne – Ba
zylika, pałac biskupi, dzwonnica z wahadłem 
Foucaulta, seans w Planetarium. Tolkmicko 
– miejsce kultu dawnych pogan.

Dzień 3. Zamek w Malborku – arcydzieło 

architektury obronnej i rezydencyjnej średnio
wiecza, największy gotycki zespół zamkowy 
na świecie, uważany za największą budowlę 
ceglaną wzniesioną rękami człowieka.

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

3 dni 360 zł/os 420 zł/os 460 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Dzień 1. Huta szkła w Olsztynku, spacer po 
plaży, ognisko z kiełbaskami lub grill.

Dzień 2. Tolkmicko – miejsce kultu dawnych 
pogan. Frombork: Wzgórze Katedralne – Ba
zylika, pałac biskupi, dzwonnica z wahadłem 
Foucaulta, seans w Planetarium.

Dzień 3. Rezerwat Kormoranów – miejsce 
przypominające scenerię filmów z dreszczy
kiem, emocjonujący spacer wśród drzew na 
których uwiły mnóstwo gniazd te niezwykłe 
ptaki. Muzeum Zalewu Wiślanego. Rejs stat-
kiem po Zalewie Wiślanym. Krynica Morska – 
latarnia morska.

Dzień 4. Trójmiasto: Gdynia – Skwer Kościusz
ki, Sopot – molo, Gdańsk Główne Miasto: uro

kliwa ulica Mariacka oddająca niepowtarzalny 
klimat i charakter dawnej zabudowy Gdańska, 
Brama Wyżynna, Katownia, Złota Brama, Długi 
Targ, Studnia Neptuna, Dwór Artusa, Zielona 
Brama, Żuraw, Brama Mariacka.

Dzień 5. Zamek w Malborku – arcydzieło 
architektury obronnej i rezydencyjnej średnio
wiecza, największy gotycki zespół zamkowy 
na świecie, uważany za największą budowlę 
ceglaną wzniesioną rękoma człowieka.

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

3 dni 360 zł/os 425 zł/os 465 zł/os

5 dni 610 zł/os 715 zł/os 760 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Pomorze 
Dzień 1. Toruń – poznamy ciekawostki o mieś
cie podczas spaceru z kartami pracy.

Dzień 2. Aquapark Reda z prawdziwymi reki
nami – bajkowe centrum wodnej rozrywki, je
den z najładniejszych i najnowocześniejszych 
aquaparków w Polsce, a tam: zjeżdżalnie, 
w tym jedna przechodząca przez akwarium 
z rekinami, najdłuższa w Polsce długa leniwa 
rzeka, pontony, jacuzzi. Władysławowo – port 
rybacki, spacer Aleją Gwiazd Sportu.

Dzień 3. Trójmiasto: Gdynia – Skwer 
Kościuszki, Dar Pomorza, molo w Sopocie, 
Gdańsk – Brama Wyżynna, Katownia, Złota 
Brama, Długi Targ, Fontanna Neptuna, Dwór 

Artusa, katedra.

Dzień 4. Wycieczka na Hel – Fokarium w któ
rym weźmiemy udział w pokazie karmienia fok 
oraz w lekcji na wybrany temat. Blok zajęć 
aktywnych – gry i zabawy. Zajęcia z pierw-
szej pomocy na wypadek pożaru prowadzone 
przez strażaka. 

Dzień 5. Zamek w Malborku – arcydzieło ar
chitektury obronnej wpisane na listę UNESCO. 

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

5 dni 645 zł/os 745 zł/os 795 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Wycieczki wielodniowe

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, podatek VAT
wyżywienie (3 posiłki). Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli. 
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Trójmiasto – Toruń 

Mierzeja – leniwie nad morzem dla zmęczonych nauką

Łeba 

Dzień 1. Toruń – Stare Miasto: standardowe 
zwiedzanie albo w formie gry miejskiej.

Dzień 2. Sopot – spacer Monciakiem, wej
ście na molo. Spacer po Skwerze Kościuszki 
w Gdyni, wejście na Dar Pomorza. Gdańsk 
– spacer po Głównym Mieście. Odwiedzimy 
urokliwą ulicę Mariacką znakomicie oddającą 
niepowtarzalny klimat i charakter dawnej za
budowy Gdańska. Na naszej trasie znajdą się: 
Brama Wyżynna, Katownia, Złota Brama, Długi 
Targ, Studnia Neptuna, Dwór Artusa, Zielona 

Brama, Żuraw, Brama Mariacka.

Dzień 3. Młyn Wiedzy w Toruniu – interak
tywne stanowiska w centrum nauki, wystawa 
nawiązująca do przepływającej przez Toruń Wi
sły oraz do najsłynniejszego mieszkańca tego 
miasta – Mikołaja Kopernika.

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

3 dni 405 zł/os 470 zł/os 510 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Dzień 1. Obiad, spacer po plaży, ognisko z kieł
baskami.

Dzień 2. Szukanie bursztynów u ujścia Wisły 
w Mikoszewie. Plaża. Krynica Morska, podzi
wianie krajobrazów z latarni morskiej. Wie
czorny rejs statkiem po Zalewie Wiślanym.

Dzień 3. Leniwy wypad do Trójmiasta: spa
cer Skwerem Kościuszki w Gdyni przy którym 
cumują zabytkowe okręty i statki żeglarskie, 
wejście na niszczyciel ORP Błyskawica albo na 
najsłynniejszy polski żaglowiec – Dar Pomorza. 
Chwila relaksu na sopockiej plaży, spacer Mo
niakiem i nadmorskim deptakiem pachnącym 
goframi i dziką różą. Wejście na molo. O ile 

czas pozwoli spacer po urokliwej ulicy Mariac
kiej w Gdańsku.

Dzień 4. Rezerwat Kormoranów – emocjo
nujący spacer wśród drzew na których uwiły 
mnóstwo gniazd te niezwykłe ptaki. Plaża. 
Park linowy. 

Dzień 5. Seans w Planetarium w Olsztynie. 
Huta szkła w Olsztynku.

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

3 dni 365 zł/os 420 zł/os 460 zł/os

5 dni 605 zł/os 710 zł/os 755 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Dzień 1. Toruń – standardowe zwiedzanie albo 
w formie gry miejskiej. 

Dzień 2. Sea Park – Fokarium, Oceanarium 
Prehistoryczne 3D, Muzeum Marynistyczne, 
Wrak na wspak, woliery z ptakami strefy przy
brzeżnej. Labirynt Park Łeba – prawdopo
dobnie największy naturalny labirynt w Polsce, 
zadania dostosowane do wieku poprowadzi 
animator. Spacer po Łebie, port rybacki, fa
lochron.

Dzień 3. Sopot – spacer Monciakiem wejście 
na molo. Gdańsk – spacer po Głównym Mie
ście: Brama Wyżynna, Katownia, Złota Brama, 

Długi Targ, Fontanna Neptuna, Dwór Artusa, 
katedra.

Dzień 4. Słowiński Park Narodowy, przejście 
Mierzeją Łebską na wędrujące wydmy, jezio
ro Łebsko. Spacer po plaży.

Dzień 5. Gdynia – Skwer Kościuszki, wejście 
na Dar Pomorza.

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

4 dni 550 zł/os 635 zł/os 680 zł/os

5 dni 645 zł/os 740 zł/os 790 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

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

Dzień 2. Karlskrona – spokojne miasteczko 
o typowo szwedzkim klimacie, malowniczo 
położone na 33 wyspach. Spacer z pilotem po 
Karlskronie: Bjorkholmen – zabytkowa część 
miasta czyli dzielnica kolorowych drewnianych 
domków; dawny Targ Rybny z pomnikiem Ry
baczki, Kościół Admiralicji. Muzeum Morskie 

– robiąca ogromne wrażenie na odwiedzają
cych nowoczesna, turystyczna wizytówka Karl
skrony. Widokowy rejs promem na wyspę 
Aspo, spacer po wyspie. Nocny rejs promem 
– czas wolny na zakupy i rozrywkę.

Dzień 3. Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku. Zamiennie Oceanarium w Gdyni.

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

3 dni 510 zł/os 560 zł/os 610 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Wycieczki wielodniowe

www.fokus.waw.pl  ☎ 22 612 05 17, 22 612 04 42

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, podatek VAT
wyżywienie (3 posiłki). Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli. 
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Lubelskie przyrodniczo

Kazimierz Lublin Kozłówka

Dzień 1. Kazimierz Dolny – krótki spacer 
po kazimierskim rynku. Spacer przyrodniczy 
z edukatorem do najpiękniejszego okolicznego 
wąwozu – Korzeniowego Dołu.

Dzień 2. Poleski Park Narodowy: zajęcia 
terenowe „Bobrowe mieszkanie”. Dowiecie 
się najważniejszych rzeczy o bobrach i o ich 
wpływie na środowisko, zobaczycie jak wyglą
da ich dom, z czego jest zbudowany, dowiecie 
się co gromadzą. Obejrzycie projekcję filmu 
o najcenniejszych elementach przyrody parku 
w kontekście czterech pór roku. Zwiedzicie 
Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego. Wizyta 
w Ośrodku Dydaktyczno – Muzealnym: terraria 
żywych przedstawicieli płazów i gadów parku, 

eksponaty kultury regionu w tym narzędzia 
rolnicze, rzemieślnicze oraz wiejskie wozy 
i bryczki. Ścieżka przyrodnicza „Dąb Domi
nik” – wędrówka edukacyjna z przewodnikiem 
po kładkach wśród bagien i torfowisk.

Dzień 3. Lublin – standardowe zwiedzanie 
starówki z przewodnikiem albo w formie gry 
miejskiej. Ogród botaniczny w Lublinie. 

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

2 dni 240 zł/os 275 zł/os 305 zł/os

3 dni 375 zł/os 430 zł/os 470 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Dzień 1. Kazimierz Dolny – spacer po rynecz
ku, Zamek i Baszta, Góra Trzech Krzyży, spacer 
najpiękniejszym z okolicznych wąwozów – Ko-
rzeniowym Dołem.

Dzień 2. Lublin – zwiedzanie starówki z prze
wodnikiem: Brama Krakowska, Rynek z ka
mienicami wzniesionymi w XVII w. w tzw. 
charakterystycznym stylu zwanym renesan
sem lubelskim, zespół kościelno – klasztorny 
Dominikanów, Plac Po Farze, Brama Grodzka. 
Kozłówka – pałac zbudowany w stylu późnego 
baroku, na przełomie XIX i XX wieku rozbudo

wany i urządzony przez Konstantego Zamoy
skiego. Wnętrza pałacowe zachowały swój 
układ architektoniczny, wystrój i autentyczne 
wyposażenie z przełomu wieków. Urodą za
chwyca pałacowa kaplica, była wzorowana 
na kaplicy królewskiej Wersalu. Powozownia 
i największa w Polsce kolekcja hipomobili, 
a naprzeciwko Galeria Sztuki Socrealizmu.

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

2 dni 240 zł/os 275 zł/os 305 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Wycieczki wielodniowe

Roztocze Lublin Zamość 

Przyrodnicze Roztocze 

Dzień 1. Lublin – zwiedzanie starówki z prze
wodnikiem. 

Dzień 2. Zwierzyniec – pełna uroku miejsco
wość Roztocza z malowniczo położonym na 
wodzie kościółkiem św. Jana Nepomucena, 
spacer na Górę Bukową, Stawy Echo. Zagro-
da Guciów – znany rodzinny skansen.

Dzień 3. Spacer fragmentem jednego z najpięk
niejszych szlaków Roztocza – Szlakiem Szu-
mów. Kamieniołom w Józefowie. Górecko Ko-
ścielne – klimatyczna, piękna roztoczańska wieś 
z kapliczką na wodzie i wiekową aleją dębów.

Dzień 4. Wizyta w rezerwacie Hamernia. Zoom 
Natury – laboratoria edukacyjne: zoom natury, 
runo leśne, Awifauna, Troposfera oraz Energia 

i Recycling. Wizyta u garncarza. 

Dzień 5. Olejarnia Świąteczna – dowiemy 
się jak powstawał olej metodą tradycyjną. 
Zamość – perła Renesansu – unikatowy przy
kład XVIwiecznej myśli urbanistycznej rodem 
z Włoch, miasto wpisane na listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO, z najpiękniej
szym w tej części Europy Rynkiem Wielkim 
i kamienicami kupców ormiańskich.

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

3 dni 375 zł/os 430 zł/os 470 zł/os

5 dni 645 zł/os 740 zł/os 790 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Dzień 1. Zwierzyniec – odkryjemy uroki prze
pięknej, zatopionej w zieleni miejscowości 
Roztocza z malowniczo położonym kościółkiem 
na wodzie i obiektami z czasów Ordynacji Za
mojskiej. Chwila relaksu na malowniczej plaży 
nad Stawami Echo.

Dzień 2. Górecko Kościelne – klimatycz
na, piękna, roztoczańska wieś z kapliczką na 
wodzie i wiekową aleją dębów. Spacer frag
mentem jednego z najpiękniejszych szlaków 

Roztocza – Szlaku Szumów (maleńkich wodo
spadów). Kamieniołom w Józefowie. 

Dzień 3. Olejarnia Świąteczna – dowiemy się 
jak powstawał olej metodą tradycyjną. Zamość.

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

3 dni 375 zł/os 430 zł/os 470 zł/os

4 dni 645 zł/os 740 zł/os 790 zł/os

Plus koszt biletów i przewodników

Cena zawiera: przejazd autokarem, miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota, noclegi, podatek VAT
wyżywienie (3 posiłki). Koszty realizacji programu: zgodnie z informacją w tabeli. 

zamów szczegółowy program mailem: info@fokus.waw.pl
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Ryga Sztokholm Turku Helsinki Tallin
Dzień 1. Godz. 22.00 wyjazd w kierunku Rygi.

Dzień 2. Przyjazd do Rygi, zwiedzanie: Sta-
re Miasto: kościół św. Piotra, Dom Bractwa 
Czarnogłowych, Ratusz, protestancka katedra 
NMP (największy kościół w krajach bałtyc
kich), plac Katedralny, zespół średniowiecz
nych kamieniczek – Trzej Bracia, Mała i Wielka 
Gildia Kupiecka, Parlament – dawny budynek 
rycerstwa inflanckiego, fragmenty murów 
obronnych z Basztą Prochową. Obiad. Późnym 
popołudniem zaokrętowanie na prom z Rygi 
do Sztokholmu (rejs nocny).

Dzień 3. Śniadanie na statku, wyokrętowanie 
w Sztokholmie. Zwiedzanie miasta z przewod
nikiem: ratusz miejski, Pałac Królewski, stare 
miasto Gamla Stan, muzeum Vasa przybliżają
ce historię XVIIwiecznego okrętu wojennego, 
który zatonął w trakcie swojego pierwszego 
rejsu. Wieczorem zaokrętowanie na statek do 
Turku. Obiadokolacja na statku.

Dzień 4. Po wczesnym śniadaniu wyokrętowa
nie w fińskim porcie Turku. Spacer po starów
ce najstarszego fińskiego miasta i historycznej 

stolicy Finlandii, które w XVI wieku było sie
dzibą Jana III Wazy i jego żony Katarzyny Ja
giellonki: zamek Turun Linna, gotycka katedra, 
główny plac targowy. Przejazd do Helsinek: 
zwiedzanie z przewodnikiem współczesnej sto
licy Finlandi: aleja Mannerheima i budynek Par
lamentu, wykuty w skale kościół protestancki 
Temppeliauko, Park Sibeliusa z oryginalnym 
pomnikiem kompozytora przypominającym 
gigantyczne organy i słynny stadion olimpijski 
z pomnikiem Paavo Nurmiego, najwybitniej
szego długodystansowca świata lat 30tych 
XX wieku. Spacer po centrum: Plac Senacki 
z Katedrą Luterańską i pomnikiem cara Alek
sandra II, prawosławny Sobór Uspienski. Za
okrętowanie, obiadokolacja na statku, nocny 
rejs do Tallina.

Dzień 5. Po śniadaniu wyokrętowanie w por
cie w Tallinie. Piesze zwiedzanie Tallińskiej 
Starówki: Górne Miasto (Wzgórze Tompea, 
zamek z wieżą Długi Herman, katedra Alek
sandra Newskiego, Katedra Domska, baszta 
Kiek in de Kok i mury miejskie) i Dolne Miasto 
(rynek, ratusz, kamieniczki Trzy Siostry, baszta 

Gruba Małgorzata, obwarowania miejskie). Po 
południu objazd po mieście: pałac i park w Ka
driorgu (z zewnątrz) i nadmorska dzielnica Piri
ta. Czas na obiad we własnym zakresie. Wyjazd 
w drogę powrotną w kierunku

Polski.

Dzień 6. Przyjazd do miejsca zbiórki ok 7.00
8.00

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

6 dni/3HB 1050 zł/os 1210 zł/os 1300 zł/os

Kopenhaga Oslo
Dzień 1. Zwiedzanie: Gdańsk – spacer z prze
wodnikiem .Obiad. Zakwaterowanie na promie.

Dzień 2. Śniadanie bufetowe na promie. Przy
płynięcie do Karlskrony. Przejazd 16 kilome
trowym mostem Øresund łączącym Szwecję 
z Danią. Przyjazd do Kopenhagi. Kopenhaga:  
spacer po centrum – Pałac Królewski Amalien
borg, cytadela Kastelet aż po pomnik Syrenki 
Kopenhaskiej stanowiący symbol miasta. Za
okrętowanie na prom do Oslo. Obiadokolacja 
w formie bufetu. 

Dzień 3. Śniadanie bufetowe na promie. Wpły
nięcie promem przez Oslofjord do stolicy Nor
wegii. Oslo wita przyjezdnych „lodowcowym” 
budynkiem Opery swoją kameralną atmosferą 
przyjaznej stolicy. Na trasie zwiedzania: Ka
tedra w Oslo,Ratusz – miejsce wręczania Na
grody Nobla, Twierdza Akershus – narodowy 
symbol Norwegii, park rzeźb Vigelanda. Powrót 
na prom, możliwość korzystania ze wszystkich 
atrakcji dostępnych na promie. Obiadokolacja 
w formie bufetu. Wypłynięcie w stronę Kopen

hagi.

Dzień 4. Śniadanie bufetowe na promie, wy
okrętowanie godzina 10.00. Rejs tramwajem 
wodnym – prawie godzinny rejs daje nam pod
gląd na wiele atrakcji miasta, zlokalizowanych 
przy brzegu, jak np. Copenhagen Opera House, 
czyli jedną z najnowocześniejszych oper na ca
łym  świecie. Zwiedzanie Kopenhagi – spacer 
po Nyhavn, czyli Nowym Porcie, następnie Plac 
Ratuszowy, fontanna bogini Gefion, Katedra, 
Christiansborg. Wyjazd do Karlskrony. Spacer 
po Karlskronie. Zaokrętowanie na prom do 
Gdańska. Obiadokolacja.

Dzień 5. Śniadanie bufetowe na promie. Przy
płynięcie do Gdyni i wyokrętowanie Gdańsk. 
Europejskie Centrum Solidarności. Czas na 
posiłek. Przyjazd do miejsca zbiórki ok. godzi
ny 20.00  

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

5 dni/4HB 1180 zł/os 1250 zł/os 1350 zł/os

Cena uzależniona od dostępności kabin

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

www.fokus.waw.pl  ☎ 22 612 05 17, 22 612 04 42
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Ryga Sztokholm Wilno

Ryga Sztokholm Ryga

Ryga Sztokholm Tallin

Dzień 1. Wyjazd szkoły około godz. 22.00.

Dzień 2. Przejazd do Rygi, zwiedzanie m.in.: 
Stare Miasto, Dom Bractwa Czarnogłowych, 
Ratusz, kościół św. Jakuba, kościół św. Piotra, 
budynek Parlamentu, zespół średniowiecznych 
kamieniczek tzw. Trzej Bracia, Mała i Wielka 
Gildia Kupiecka, Katedra Luterańska. Obiad. 
Zaokrętowanie na prom do Sztokholmu.

Dzień 3. Śniadanie na statku, przypłynięcie 
do Sztokholmu, spotkanie z przewodnikiem, 
zwiedzanie stolicy Szwecji m.in.: ratusz miej
ski, Pałac Królewski, stare miasto Gamla Stan 
z brukowanymi uliczkami, muzeum Vasa – po
święcone okrętowi wojennemu, który zatonął 
w trakcie swojego pierwszego rejsu w 1628 r. 
Nocny rejs do Rygi, kolacja na statku. Katedra 
Luterańska, obiad. Zaokrętowanie na prom do 
Sztokholmu.

Dzień 4. Śniadanie na statku, wyokrętowanie. 
Troki – nazywane perełką w koronie Litwy: za
mek na wyspie. Wilno – „Republika Zarzecza” 
– wileńska dzielnica artystów o niekonwen
cjonalny klimacie, do której dostaniemy się 

przekraczając most na rzece Wilejce. Zakwa
terowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 5. Śniadanie. Zwiedzanie Wilna: Cmen
tarz na Rossie, Kościół św. Piotra i Pawła, Góra 
Trzech Krzyży z panoramą Wilna, Katedra Wi
leńska, Cerkiew św. Ducha z czasów Zygmunta 
III Wazy, Plac Ratuszowy, Klasztor Bazylianów 

(Cela Konrada), Kaplica Matki Boskiej Ostro
bramskiej z cudownym obrazem. Wyjazd 
w drogę powrotną do Polski. Powrót ok. godz 
2223.00.

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

5 dni/3HB 850 zł/os 990 zł/os 1120 zł/os

Dzień 1. Godz. 22.00 wyjazd w kierunku Rygi.

Dzień 2. Pałac Rundale, który ze względu na 
przepych nazywany bywa łotewskim wersalem. 
– zwiedzanie parku pałacowego. Przejazd do 
Rygi. Obiad. Po obiedzie zaokrętowanie na 
prom z Rygi do Sztokholmu (rejs nocny).

Dzień 3. Śniadanie na statku, wyokrętowanie 
w Sztokholmie. Zwiedzanie miasta z przewod
nikiem: ratusz miejski, Pałac Królewski, stare 
miasto Gamla Stan, muzeum Vasa przybliża
jące historię XVII wiecznego okrętu wojenne
go, który zatonął w 1628 r. w trakcie swojego 
pierwszego rejsu. Wieczorem zaokrętowanie

na statek do Rygi. Obiadokolacja na statku.

Dzień 4. Śniadanie, wyokrętowanie. Zwiedza-

nie Rygi: Stare Miasto: kościół św. Piotra, Dom 
Bractwa Czarnogłowych, Ratusz, protestancka 
katedra NMP (największy kościół w krajach 
bałtyckich), plac Katedralny, zespół średnio
wiecznych kamieniczek – Trzej Bracia, Mała 
i Wielka Gildia Kupiecka, Zamek Ryski, Parla
ment – dawny budynek rycerstwa inflanckiego, 
fragmenty murów obronnych z Basztą Procho
wą. Przerwa na obiad we własnym zakresie.

Dzień 5. Przyjazd pod szkołę we wczesnych 
godzinach porannych.

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

5 dni/2 HB 730 zł/os 860 zł/os 990 zł/os

Dzień 1. Godz. 22.00 wyjazd w kierunku Rygi.

Dzień 2. Przyjazd do Rygi, zwiedzanie: Sta-
re Miasto: kościół św. Piotra, Dom Bractwa 
Czarnogłowych, Ratusz, protestancka katedra 
NMP, plac Katedralny, zespół średniowiecz
nych kamieniczek – Trzej Bracia, Mała i Wiel
ka Gildia Kupiecka, Zamek Ryski, fragmenty 
murów obronnych z Basztą Prochową. Obiad. 
Po objedzie zaokrętowanie na prom z Rygi do 
Sztokholmu (rejs nocny).

Dzień 3. Śniadanie na statku, wyokrętowanie 
w Sztokholmie. Zwiedzanie miasta z prze
wodnikiem: ratusz miejski, Pałac Królewski, 
stare miasto Gamla Stan, muzeum Vasa 
przybliżające historię XVIIwiecznego okrętu 
wojennego, który zatonął w 1628 r. w trakcie 

swojego pierwszego rejsu. Wieczorem zaokrę
towanie na statek do Tallina. Obiadokolacja 
na promie.

Dzień 4. Po śniadaniu wyokrętowanie w por
cie w Tallinie. Piesze zwiedzanie Tallińskiej 
Starówki: Górne Miasto (Wzgórze Tompea, za
mek z wieżą Długi Herman, katedra Aleksandra 
Newskiego, Katedra Domska, baszta Kiek in de 
Kok i mury miejskie) i Dolne Miasto (rynek, 
ratusz, kamieniczki Trzy Siostry, baszta Gruba 
Małgorzata, obwarowania miejskie). Wyjazd 
w drogę powrotną w kierunku Polski.

Dzień 5. Przyjazd miejsca zbiórki ok 7.00

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

5 dni/2HB 860 zł/os 1010 zł/os 1150 zł/os

zamów szczegółowy program mailem: info@fokus.waw.pl

UWAGA! Przy wyjazdach zagranicznych każdy uczestnik musi posiadać na terenie UE dowód osobisty lub paszport.  
Poza krajami UE paszport. 
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Karlskrona – Szwecja w pigułce
Dzień 1. Wyjazd spod szkoły o godz. 7.00 Prze
jazd do Gdyni. Spacer po Skwerze Kościuszki, 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni prezen
tujące bogate dzieje oręża polskiego na morzu, 
wejście na statek Muzeum – Błyskawicę. Zaję
cia laboratoryjne w Oceanarium (bez zwiedza
nia oceanarium) – tematyka zajęć uzależniona 
jest od wieku uczestników. Obiadokolacja 
w Gdyni. Przejazd na terminal morski, odpra
wa biletowa, zakwaterowanie w kabinach, czas 
wolny na zakupy i rozrywkę. Nocleg.

Dzień 2. Śniadanie, przyjście statku do Karl-
skrony. Zwiedzanie zabytkowej części miasta 
z przewodnikiem; Wyspa Stoczniowców z wizy
tówką Szwecji – małymi, kolorowymi domkami, 
Muzeum Morskie, stara wyspa, Targ Rybny, 
koszary, kościół Garnizonowy, kościół Św. 
Trójcy, skalny taras widokowy, 1h rejs promem 
na wyspę Aspo. Powrót na terminal promowy. 

Wejście na pokład statku. Obiadokolacja– Da
nie Dnia z napojem. Czas wolny. Nocleg.

Dzień 3. Przyjście statku do portu w Gdyni. 
Śniadanie w Gdyni. Przejazd do Gdańska. Spa
cer po gdańskiej starówce z pilotem (bez opro
wadzania przez przewodnika): Długi Targ, Długie 
Pobrzeże, Złota i Zielona Brama, Fontanna Nep
tuna, Dwór Artusa, Kościół Mariacki (wszystkie 

obiekty z zewnątrz). Spacer po terenach daw
nej Stoczni Gdańskiej im. Lenina organizowany 
przez Europejskie Centrum Solidarności. Obiad. 
Orientacyjna godzina powrotu 21.00.

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

3 dni/2HB 510 zł/os 560 zł/os 610 zł/os

Wycieczki promem Szwecja, Rosja

Petersburg
Dzień 1. Godz. 17.00 wyjazd w kierunku Tal-
lina.

Dzień 2. Przyjazd do Tallina. Spacer po Tal-
lińskiej Starówce: Górne Miasto (Wzgórze 
Tompea, zamek z wieżą Długi Herman, kate
dra Aleksandra Newskiego, Katedra Domska, 
baszta Kiek in de Kok i mury miejskie) i Dolne 
Miasto (rynek, ratusz, kamieniczki Trzy Siostry, 
baszta Gruba Małgorzata, obwarowania miej
skie). Przeprawa promem TallinHelsinki (prze
prawa do Helsinek i Petersburga bez autoka
ru). Zaokrętowanie na prom do Petersburga 
– kabiny 4 osobowe wewnętrzne z łazienkami. 
Na promie możliwość skorzystania z oferowa
nych atrakcji – restauracje, bary, dyskoteki, 
sklep bezcłowy.

Dzień 3. Śniadanie, odprawa graniczna. Prze
jazd autokarem do Peterhofu – Wielki Pałac 
Peterhof jest nie bez przesady nazywany jed
nym z najpiękniejszych i najbogatszych pała
ców całego świata. Wokół pałacu rozciąga się 
park o powierzchni blisko 600 ha. Znajdują się 
tam 144 fontanny, często złote, o 2000 stru
mieni wodnych. Cały zespół fontann wyrzuca 
łącznie 34 tys. litrów wody na sekundę (bez 
zwiedzania wnętrz pałacowych). Zwiedzanie 

Petersburga: Twierdza Pietropawłowska naj
starsza budowla w mieście, założona przez Pio
tra I w roku 1703 na Wyspie Zajęczej. Nocleg.

Dzień 4. Śniadanie. Spacer po Newskim Pro-
spekcie – katedra Kazańska, Cerkiew Zbawi
ciela na Krwi (wewnątrz). Obiad. Rejs statkiem 
po rzekach i kanałach Petersburga, zwanego 
„Wenecją Północy” (miasto położone jest na 
42 wyspach, przepływa przez jego obszar po
nad 100 kanałów). Plac św. Izaaka, Sobór św. 
Izaaka, Plac Senacki ze słynnym pomnikiem 
Piotra I – „Miedziany Jeździec”, nabrzeże Uni
wersyteckie i Pałacowe. Gmach Sztabu Gene
ralnego oraz Pałacu Zimowego. Obiadokolacja. 
Nocleg.

Dzień 5. Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Peters-
burga – Ermitaż. Petersburgu to jedno z naj
większych i najstarszych muzeów na świecie. 
Jego zbiory to wspaniała wizytówka rosyjskiej 
kultury i historii oraz wkład Rosji w globalną 
kolekcję sztuki. Newski Prospekt. Obiad. Za
okrętowanie na nocny prom do Tallina. Noc
leg.

Dzień 6. Śniadanie na statku, wyokrętowanie 
w Tallinie. Przejazd do Rygi. Krótki spacer po 

Rydze. Czas wolny na obiad we własnym za
kresie. Wyjazd do Polski.

Dzień 7. Przyjazd w godzinach rannych.

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

7 dni/4HB 1780 zł/os 1940 zł/os 2150 zł/os

Gdańsk-Sztokholm Gdańsk
Dzień 1. Zwiedzanie: Gdańsk – spacer z prze
wodnikiem. Zakwaterowanie na promie. Obia
dokolacja.

Dzień 2. Śniadanie. Seans filmowy na pro
mie. Wejście promu w Nynashamn. Przejazd 
do Sztokholmu. Autokarowe zwiedzanie mia
sta– punkt widokowy Fjallgatan z przepiękną 
panoramą na centrum Sztokholmu, przejazd 
Soder Malarstrand– jezioro Malaren, Dom 
Nobla, przejazd najdłuższym Sztokholmskim 
mostem na wyspę Kungsholmen, panorama 
Sodermalm, Ratusz.Spacer po Starym Mie

ście– Gamla Stan– Zamek Królewski, Storkyr
kakatedra, najwęższa ulica w Sztokholmie, 
Stortorgetrynek starego miasta.Wyjazd ze 
Sztokholmu.Zaokrętowanie na prom. Obiado
kolacja na promie. Wieczór rozrywki– dysko
teka.

Dzień 3. Przyjście promu do Gdańska. Zwie
dzanie Muzeum II Wojny Światowej. Powrót na 
miejsce zbiórki.

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

3 dni/2HB 690 zł/os 790 zł/os 1080 zł/os

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

www.fokus.waw.pl  ☎ 22 612 05 17, 22 612 04 42
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Wilno Troki Kowno
Dzień 1. Wyjazd około 6.00. Druskienniki – 
spacer po uzdrowisku którego miłośnikiem był 
Józef Piłsudski. 

Dzień 2. Zwiedzanie Wilna: Cmentarz na 
Rossie, Kościół św. Piotra i Pawła, Góra Trzech 
Krzyży z panoramą Wilna, Katedra Wileńska, 
Cerkiew św. Ducha z czasów Zygmunta III 
Wazy, Plac Ratuszowy, Klasztor Bazylianów 
(Cela Konrada), Kaplica Matki Boskiej Ostro
bramskiej z cudownym obrazem. 

Dzień 3. Troki – nazywane perełką w koronie 
Litwy: zamek na wyspie, kienesa – świątynia 
karaimska, spacer dawną ulicą Karaimską. 
Degustacja Kibinów – najpopularniejszej ka
raimskiej potrawy. Dalsze zwiedzanie Wilna: 

Góra Zamkowa z Basztą Giedymina, Kościół 
św. Anny, Dom Adama Mickiewicza, Uniwersy
tet Wileński. „Republika Zarzecza” – wileńska 
dzielnica artystów o niekonwencjonalnym kli
macie, do której dostaniemy się przekraczając 
most na rzece Wilejce. 

Dzień 4. Kowno – Stare Miasto z ratuszem 
zwanym „białym łabędziem”, katedra, ruiny 
zamku kowieńskiego (sceneria Konrada Wal
lenroda), dom Perkuna. Powrót około 21.00.

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

3 dni/2 HB 520 zł/os 600 zł/os 660 zł/os

4 dni/3HB 650 zł/os 730 zł/os 770 zł/os

Wilno Ryga
Dzień 1. Wyjazd ok. 6.00. Troki: zamek na 
wyspie – dawna rezydencja Wielkich Książąt 
Litewskich, spacer dawną ulicą karaimską, 
Kienesa. 

Dzień 2. Wilno: Cmentarz na Rossie, Kościół 
św. Piotra i Pawła, Góra Trzech Krzyży, Katedra 
Wileńska, Kościół św. Anny, Dom Adama Mic
kiewicza, Cerkiew św. Ducha, Uniwersytet Wi
leński, historia Celi Konrada w Klasztorze Bazy
lianów, Kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Dzień 3. Pałac Rundale – najcenniejszy zaby
tek barokowy Łotwy. Przejazd do Rygi. Jurma
ła– bałtycka riwiera. Spacer po plaży.

Dzień 4. Ryga: Stare Miasto, Dom Bractwa 
Czarnogłowych, Kościół św. Jakuba i św. Pio
tra, Mała i Wielka Gilda Kupiecka. Powrót ok 
23.0024.00.

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

4 dni/3 HB 720 zł/os 820 zł/os 880 zł/os

Litwa, Łotwa, Rumunia

Rumunia
Dzień 1. Wyjazd ok. 22.00

Dzień 2. Przyjazd do Oradei. Zwiedzanie hi
storycznego centrum: ratusz miejski, kościół 
‚’księżycowy’’, Plac Unirii, secesyjny hotel 
Czarny Orzeł, Teatr Miejski, Bulwary nad rzeką 
Szybki Keresz. Nocleg w Oradei lub okolicach.

Dzień 3. Zwiedzanie jednego z najstarszych 
miast Rumunii, starożytnego Apulum – Alba 
Iulia. Dawne ważne centrum polityczne i go
spodarcze Dacji, w latach 1541 – 1690 stolica 
Siedmiogrodu. Zwiedzanie imponującej cyta
deli Alba Carolina, w której znajdują się najcen
niejsze obiekty miasta: romańsko – gotycka 
katedra, Pałac Książęcy, sobór prawosławny, 
spacer po bastionach. Nocleg w okolicy Alba 
Iulia.

Dzień 4. Zwiedzanie Sibiu, spacer po zabyt
kowym centrum. Zobaczymy: mury miejskie, 
Most Kłamców, Duży i Mały Rynek, Oczy 
miasta, kościół ewangelicki. Przejazd doliną 
rzeki Wielka Tarnawa, zwiedzanie Sighisoary 
miasta, w którym mieszkał rozsławiony przez 
Brama Stockera – Vlad Dracula. Doskonale 
zachowany średniowieczny, ufortyfikowany 
gród wpisany na listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, w którym można obejrzeć XIV wiecz
ne gotyckie mury obronne, liczne baszty, wieżę 

zegarową, kościół na wzgórzu. Przejazd do ho
telu w Braszowie. Nocleg.

Dzień 5. Wyjazd na zwiedzanie, przejazd w wy-
sokie partie Karpat. Zamek Bran – legendar
ny zamek Draculi. Sinaia – miasto położone 
w Karpackiej dolinie, słynące z okazałych XIX 
wiecznych pałaców współczesnej Rumunii – 
Peles i Pelisor. Letnie rezydencje rumuńskiej 
rodziny królewskiej, pięknie położone u stóp 
pasma Bucegi od strony wschodniej w dolinie 
potoku Peles. Spacer ok 2 km. Powrót do hote
lu w Braszowie. Nocleg.

Dzień 6. Wykwaterowanie z hotelu. Zwiedza
nie Braszowa, jednego z najładniejszych miast 
Rumunii, zobaczymy: Czarny Kościół, ratusz, 
mury miejskie, XIV wieczną cerkiew św. Mi
kołaja, możliwość wejścia lub wjazdu kolejką 
na królujący nad miastem szczyt góry Tampa 
z piękną panoramą na miasto i okolicę. Posiłek 
we własnym zakresie. Po południu wyjazd do 
Polski.

Dzień 7. Przyjazd do Warszawy w godzinach 
południowych.

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

7 dni/4 HB 1090 zł/os 1290 zł/os 1390 zł/os

zamów szczegółowy program mailem: info@fokus.waw.pl

UWAGA! Przy wyjazdach zagranicznych każdy uczestnik musi posiadać na terenie UE dowód osobisty lub paszport.  
Poza krajami UE paszport. 
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Praga Skalne Miasto Ścieżka w Chmurach
Dzień 1. Wyjazd ok. 6.00. Wizyta w Skalnym 
Mieście w Czechach. Przejazd do Pragi. Noc
leg.

Dzień 2. Wyjazd ok. 6.00, Wyszehrad: spa
cer po murach obronnych, widok na Wełtawę, 
cmentarz. Nocleg.

Dzień 3. Petrin, Strachov: klasztor i taras 
widokowy, widok na Małą Wieżę Eiffla. Hrad-
czany: Loreta, Pałac Czerninów, uroczysta 
zmiana warty przed Pałacem Prezydenckim, 
Zamek Praski, Katedra św. Jerzego, Złota Ulicz
ka, Mala Strana: Ogrody Wallensteina, Kościół 
św. Mikołaja, Praskie Jezulatko, Most Karola, 
Plac Krzyżowców, Stare Miasto: Droga Kró
lewska, Rynek Starego Miasta, Ratusz z Orlo
jem, pomnik Jana Husa, Pałac GolzKinskich, 
Kościół Marii Panny przed Tynem, Teatr Stano

wy, Obecni Dum. Nocleg.

Dzień 4. Nowe Miasto: Plac Wacława, Pomnik 
Ofiar Komunizmu, Muzeum Narodowe, pomnik 
św. Wacława, Pasaż Rokoko, Josefov: Syna
gogi: Stranova, Wysoka oraz Pinkasa (z ze
wnątrz), cmentarz żydowski, Ratusz, Ogrody 
przy klasztorze Franciszkanów, Pomnik Franza 
Kafki autorstwa Alfonsa Muchy. Nocleg.

Dzień 5. Ścieżka w chmurach – niezapo
mniany spacer w kompleksie Dolna Morawa 
połączony z zabawą na bezpiecznych zjeżdżal
niach. Powrót ok. 23.00.

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

4 dni/3HB 750 zł/os 860 zł/os 970 zł/os

5 dni/4HB 880 zł/os 1010 zł/os 1130 zł/os

Czechy

Praga

Praga Skalne Miasto

Dzień 1. Wyjazd ok. 6.00, Wyszehrad: spa
cer po murach obronnych, widok na Wełtawę, 
cmentarz. Nocleg.

Dzień 2. Petrin, Strachov: klasztor i taras 
widokowy, widok na Małą Wieżę Eiffla. Hrad-
czany: Loreta, Pałac Czerninów, uroczysta 
zmiana warty przed Pałacem Prezydenckim, 
Zamek Praski, Katedra św. Jerzego, Złota Ulicz
ka, Mala Strana: Ogrody Wallensteina, Kościół 
św. Mikołaja, Praskie Jezulatko, Most Karola, 
Plac Krzyżowców, Stare Miasto: Droga Kró
lewska, Rynek Starego Miasta, Ratusz z Orlo

jem, pomnik Jana Husa, Pałac GolzKinskich, 
Kościół Marii Panny przed Tynem, Teatr Stano
wy, Obecni Dum. Nocleg.

Dzień 3. Nowe Miasto: Plac Wacława, Mu
zeum Narodowe, pomnik św. Wacława, Jose-
fov: Synagogi: Stranova, Wysoka oraz Pinkasa 
(z zewnątrz), cmentarz żydowski, Ratusz. Po
wrót ok. 24.00

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

3 dni/2 HB 590 zł/os 710 zł/os 800 zł/os

Dzień 1. Wyjazd ok. 6.00, Wyszehrad: spa
cer po murach obronnych, widok na Wełtawę, 
cmentarz. Nocleg.

Dzień 2. Petrin, Strachov: klasztor i taras 
widokowy, widok na Małą Wieżę Eiffla. Hrad-
czany: Loreta, Pałac Czerninów, uroczysta 
zmiana warty przed Pałacem Prezydenckim, 
Zamek Praski, Katedra św. Jerzego, Złota Ulicz
ka, Mala Strana: Ogrody Wallensteina, Kościół 
św. Mikołaja, Praskie Jezulatko, Most Karola, 
Plac Krzyżowców, Stare Miasto: Droga Kró
lewska, Rynek Starego Miasta, Ratusz z Orlo
jem, pomnik Jana Husa, Pałac GolzKinskich, 
Kościół Marii Panny przed Tynem, Teatr Stano
wy, Obecni Dum. Nocleg.

Dzień 3. Nowe Miasto: Plac Wacława, Pomnik 

Ofiar Komunizmu, Muzeum Narodowe, pomnik 
św. Wacława, Pasaż Rokoko, Josefov: Syna
gogi: Stranova, Wysoka oraz Pinkasa (z ze
wnątrz), cmentarz żydowski, Ratusz, Ogrody 
przy klasztorze Franciszkanów, Pomnik Franza 
Kafki autorstwa Alfonsa Muchy. Nocleg.

Dzień 4. Skalne Miasto w Czechach – spa
cer. Wspaniałe dzieło przyrody tworzone przez 
potężne piaskowcowe skały, grzebienie i skal
ne wieże. Powrót ok. 23.00.

Opcjonalnie: wycieczka do Kutnej Hory za
miast Skalnego Miasta.

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

4 dni/3HB 730 zł/os 840 zł/os 950 zł/os

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

www.fokus.waw.pl  ☎ 22 612 05 17, 22 612 04 42
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Wiedeń

Wenecja Wiedeń

Wiedeń Morawski Kras

Wiedeń Bratysława

Dzień 1. Wyjazd ok. 6.00. Kahlenberg – wzgó
rze, z którego Jan III Sobieski dowodził bitwą 
z Turkami podczas Odsieczy Wiedeńskiej. Spa
cer po starówce wiedeńskiej. Nocleg.

Dzień 2. Wiedeń: Ringstrasse, Opera, Parla
ment, Teatr, Muz. Historii Sztuki lub Muzeum 
Historii Naturalnej, Katedra św. Szczepana, 
Hofburg – Alte Burg, Heldenplatz i Neue 
Burg. Dom Mozarta, dzielnica grecka. Noc
leg.

Dzień 3. Wiedeń: Belweder, Schonbrunn – 
była rezydencja letnia rodziny cesarskiej z pa

łacowymi ogrodami, Hundertwasserhaus, 
Kunst Haus Wien. Nocleg.

Dzień 4. Prater – rozrywka w wesołym mia
steczku lub dalsze zwiedzanie według wyboru 
grupy. Powrót ok. 23.00.

W wersji 4dni/2HB – powrót nocą do Polski po 
zwiedzaniu dnia 3go.

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

4 dni/2 HB 760 zł/os 880 zł/os 970 zł/os

4 dni/3HB 990 zł/os 1120 zł/os 1250 zł/os

Dzień 1. Wyjazd ok. 22.00. Przejazd nocny do 
Wenecji.

Dzień 2. Zakwaterowanie. Popołudniowy wypo
czynek na plaży. Nocleg.

Dzień 3. Wenecja: Plac św. Marka, Kana
le– Grande, Bazylika św. Marka, Wieża Zega
rowa, Dzwonnica, pałac Dożów, Most Wes
tchnień, Most Rialto. Nocleg.

Dzień 4. Wieczorny spacer wiedeńskim Rin-
giem. Nocleg.

Dzień 5. Wiedeń: MariaTheresien– Platz, 

Parlament, Ratusz, Burgtheater. Przejście 
przez Volksgarten na teren Hofburga. Hofburg 
– zimowa rezydencja Habsburgów. Spacer 
najelegantszymi ulicami Wiednia: Kohlmarkt 
i Graben na Stefansplatz, zwiedzanie katedry 
św. Stefana. Kahlenberg – kościół Św. Józefa, 
panorama Wiednia, Schönbrunn – letnia rezy
dencja Habsburgów. Przejazd nocny do Polski.

Dzień 6. Powrót ok. 6.00.

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

6 dni/3HB 1090 zł/os 1290 zł/os 1420 zł/os

Dzień 1. Wyjazd ok. 6.00. Zwiedzanie 
Brna– historycznej stolicy Moraw oraz Oło
muńca z wpisaną na listę UNESCO Kolumną 
Przenajświętszej Trójcy. Nocleg.

Dzień 2. Wiedeń: Innere Stadt – Ringstrasse, 
Opera, Parlament, Teatr, Katedra św. Szcze
pana 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 naj
piękniejszych 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 naj
popularniejszej jaskini Morawskiego Krasu 
– J. Punkwy z przepaścią Macochy, przeprawa 
łódkami przez podziemną rzekę. Powrót ok. 
23.00.

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

4 dni/2HB 630 zł/os 770 zł/os 860 zł/os

4 dni/3HB 750 zł/os 880 zł/os 1010 zł/os

W wersji 4dni/2HB – powrót nocą do Polski po 
zwiedzaniu dnia 3go.

Dzień 1. Wyjazd ok. 6.00. Bratysława: Stare 
Miasto – Brama Michalska, Pałac Prymasowski 
i Prezydencki, Synagoga, Letni Pałac Biskupi, 
Kościół Franciszkański, Teatr Narodowy, Za
mek, katedra św. Marcina, kościół św. Elżbiety. 
Nocleg.

Dzień 2. Wiedeń: Ringstrasse, Opera, Par
lament, Teatr, Muz. Historii Sztuki lub Muz. 
Historii Naturalnej, Katedra św. Szczepana, 
Hofburg – Alte Burg, Heldenplatz i Neue Burg. 
Dom Mozarta. Nocleg.

Dzień 3. Wiedeń: Belweder, Schonbrunn 
– była rezydencja letnia rodziny cesarskiej 
z pałacowymi ogrodami, Hundertwasser Haus, 

Kahlenberg – wzgórze, z którego Jan III Sobie
ski dowodził bitwą z Turkami podczas Odsieczy 
Wiedeńskiej. Nocleg.

Dzień 4. Pobyt na basenach termalnych 
w Senecu lub zwiedzanie Devin. Powrót ok. 
23.00.

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

4 dni/2 HB 690 zł/os 830 zł/os 870 zł/os

4 dni/3 HB 840 zł/os 990 zł/os 1100 zł/os

W wersji 4dni/2HB – powrót nocą do Polski po 
zwiedzaniu dnia 3go.

Austria, Słowacja

zamów szczegółowy program mailem: info@fokus.waw.pl

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

Bratysława Wiedeń Budapeszt

Praga Wiedeń Bratysława Budapeszt

Dzień 1. Wyjazd ok. 6.00, Estergom – bazy
lika kolebka katolicyzmu na ziemiach węgier
skich. Nocleg.

Dzień 2. Budapeszt – Wzgórze Zamkowe – Pa
łac Aleksandra, Teatr Królewski, Pałac Sandor, 
Plac Disz, Kościół Macieja, Baszta Rybacka, 
dawny ratusz Budy, Góra Gellerta – pomnik 
Wolności i Cytadela. Nocleg.

Dzień 3. Peszt: gmach Parlamentu, ulica Vaci, 
Bazylika z relikwią św. Stefana, Pałacyk Vajda

hunad, baseny termalne. Nocleg.

Dzień 4. Szentendre – miasto artystów z Muz. 
Marcepana Powrót ok. 24.00

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

4 dni/2 HB 730 zł/os 860 zł/os 980 zł/os

4 dni/3 HB 880 zł/os 1000 zł/os 1120 zł/os

W wersji 4dni/2HB – powrót nocą do Polski po 
zwiedzaniu dnia 3go.

Dzień 1. Wyjazd ok. 6.00. Bratysława – Za
mek Bratysławski, katedra św. Marcina, Stare 
Miasto,

Stary Ratusz, Wieża i Brama Michalska, Pałac 
Prymasowski. Nocleg.

Dzień 2. Wiedeń: Ringstrasse, Opera, Parla
ment, Teatr, Katedra św. Szczepana, Hofburg 
– Alte Burg, Heldenplatz i Neue Burg. Dom 
Mozarta. Nocleg.

Dzień 3. Wiedeń: Schonbrunn – była rezyden
cja letnia rodziny cesarskiej, jest jednym z naj
piękniejszych pałaców barokowych w Europie, 
Hundertwasserhaus. Zamiennie tego dnia 
Kahlenberg wzgórze pod Wiedniem, z którego 

w 1683 roku Jan III Sobieski dowodził zwycię
ską bitwą z Turkami. Nocleg.

Dzień 4. Budapeszt: zwiedzanie Budy – Wzgó
rze Zamkowe – Zamek Królewski, Pałac Alek
sandra, Teatr Królewski, Pałac Sandor, Plac 
Disz, Baszta Rybacka, Kościół Macieja, dawny 
ratusz Budy, Góra Gellerta uważana w czasach 
Świętej Inkwizycji za miejsce spotkań czarow
nic, statua Wolności, Cytadela. Nocny przejazd 
do Polski.

Dzień 5. Powrót ok. 7.00.

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

5 dni /3 HB 950 zł/os 1090 zł/os 1240 zł/os

Dzień 1. Wyjazd ok. 6.00. Praga – Hradczany, 
Katedra św. Wita, Złota Uliczka.

Dzień 2. Praga – Plac Wacława, Stare Miasto. 
Nocleg.

Dzień 3. Wiedeń: Ringstrasse, Opera, Parla
ment, Teatr, Katedra św. Szczepana, Schon
brunn – była rezydencja letnia rodziny cesar
skiej, jest jednym z najpiękniejszych pałaców 
barokowych w Europie, Hundertwasserhaus. 
Nocleg.

Dzień 4. Bratysława – Zamek Bratysławski, 
katedra św. Marcina, Stare Miasto, Stary Ra
tusz, Wieża i Brama Michalska, Pałac Pryma

sowski. Nocleg.

Dzień 5. Budapeszt: zwiedzanie Budy – Wzgó
rze Zamkowe – Zamek Królewski, Pałac Alek
sandra, Teatr Królewski, Pałac Sandor, Plac 
Disz, Baszta Rybacka, Kościół Macieja, dawny 
ratusz Budy, Góra Gellerta uważana w czasach 
Świętej Inkwizycji za miejsce spotkań czarow
nic, statua Wolności, Cytadela. Nocny przejazd 
do Polski.

Dzień 6. Powrót ok. 7.00.

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

6 dni/4 HB 1060 zł/os 1240 zł/os 1400 zł/os

Austria, Węgry, Czechy

Bratysława Wiedeń Brno Praga
Dzień 1. Wyjazd ok. 5.00. Bratysława – zwie
dzanie Starego Miasta. Nocleg.

Dzień 2. Wiedeń: Innere Stadt – Ringstrasse, 
Opera, Parlament, Teatr, Katedra św. Szczepa
na, Hofburg – siedziba cesarzy Schonbrunn. 
Nocleg.

Dzień 3. Brno – wpisane na listę UNESCO Sta
re Miasto, Morawski Kras – zwiedzanie Jaskini 
Punkwy z przepaścią Macochy z podziemnym 
spływem łodziami. Nocleg.

Dzień 4. Praga: Hradczany – Zamek Królew

ski, katedra św. Wita, Złota Uliczka, Most Karo
la, Stare Miasto – Ratusz ze słynnym Orlojem. 
Nocleg.

Dzień 5. Dalsze zwiedzanie Pragi. Powrót ok. 
23.00.

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

5 dni/3 HB 810 zł/os 960 zł/os 1080 zł/os

5 dni/4 HB 930 zł/os 1070 zł/os 1190 zł/os

W wersji 5dni/3HB – powrót nocą do Polski po 
zwiedzaniu Pragi dnia 4tego.

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

www.fokus.waw.pl  ☎ 22 612 05 17, 22 612 04 42
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Berlin Poczdam/Wyspa Tropikalna

Poznań Berlin Wyspa Tropikalna

Poznań Berlin Gniezno

Dzień 1. Wyjazd ok. 6.00. Berlin: Nikolaiviertel 
– najstarsza dzielnica Berlina, Alexanderplatz: 
zegar „Urania” Czerwony Ratusz, Kościół Ma
riacki, Aleja Unter den Linden: Uniwersytet 
Humboldta, Warownia, Opera Narodowa. Noc
leg.

Dzień 2. Berlin: Wyspa Muzealna (UNESCO), 
Katedra, KuDamm: Kościół Pamięci Cesarza 
Wilhelma, Wittenbergplatz, Dzielnica Rządowa: 
Reichstag, Urząd Kanclerza, Brama Branden
burska, Dom Kultur Świata, Siegessäule. 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 par
ku oraz relaksu nad Morzem Południowym 
i w tropikalnym lesie. Na gości czeka także 
zewnętrzna strefa Amazonia. Powrót ok. 24.00 
lub przejazd nocny jeśli grupa chce dłużej zo
stać na wyspie. 

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

4 dni/2 HB 740 zł/os 820 zł/os 940 zł/os

4 dni/3 HB 980 zł/os 1080 zł/os 1180 zł/os

W wersji 4dni/2HB – powrót do Polski ok. 24.00. 
Zwiedzanie dnia 3go do wyboru Wyspa Tropikalna 

lub Poczdam.

Dzień 1. Wyjazd ok. 8:00. Poznań –interak
tywne zwiedzanie w formie terenowej gry miej
skiej z użyciem smartfona– to trzy w jednym: 
poznawanie miasta, wykorzystanie multi-
mediów i rywalizacja zespołowa, warsztaty 
w Rogalowym Muzeum Poznania z elementami 
gwary i historii Poznania. Nocleg w Polsce.

Dzień 2. Berlin – Alexanderplatz, Aleja Unter 
den Linden, Wyspa Muzealna, Katedra, Dziel
nica Rządowa: Reichstag, Urząd Kanclerza, 
Brama Brandenburska, Dom Kultur Świata, 
East Side Gallery, Cherlie Check Point, Pomnik 
Holocaustu. Nocleg w Polsce.

Dzień 3. Tropical Island – „jeden dzień 
w raju” – masa atrakcji, wśród nich największy 
na świecie tropikalny las pod dachem, zjeżdżal
nie wodne, Morze Południowe, laguna z Bali 
z podziemnymi ślizgawkami wodnymi, sztucz
ną rzeką, jacuzzi i wodospadami, to wszystko 
gwarantuje świetną zabawę. Przejazd nocą do 
Polski.

Dzień 4. Powrót ok. 56.00.

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

4 dni/2 HB 580 zł/os 700 zł/os 810 zł/os

Dzień 1. Wyjazd ok. 8:00. Poznań –interak
tywne zwiedzanie w formie terenowej gry miej
skiej z użyciem smartfona– to trzy w jednym: 
poznawanie miasta, wykorzystanie multi-
mediów i rywalizacja zespołowa, warsztaty 
w Rogalowym Muzeum Poznania z elementami 
gwary i historii Poznania. Nocleg w Polsce.

Dzień 2. Berlin – Alexanderplatz, Aleja Unter 
den Linden, Wyspa Muzealna, Katedra, Dziel
nica Rządowa: Reichstag, Urząd Kanclerza, 
Brama Brandenburska, Dom Kultur Świata, 
East Side Gallery, Cherlie Check Point, Pomnik 

Holocaustu. Nocleg w Polsce.

Dzień 3. Gniezno – legendarne „gniazdo”, 
stolica państwa Piastów: bazylika archikate
dralna pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP 
z XII wiecznymi Drzwiami Gnieźnieńskimi – naj
wspanialsze dzieło sztuki romańskiej w Polsce. 
Spacer po starym mieście położonym jak głosi 
legenda na siedmiu wzgórzach. 

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

3 dni/2 HB 540 zł/os 660 zł/os 760 zł/os

Niemcy

zamów szczegółowy program mailem: info@fokus.waw.pl

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

Szklarska Poręba Drezno Wrocław

Poznań Berlin Tropikalna Wyspa Rogalin

Poznań Berlin Tropikalna Wyspa Poczdam Poznań

Dzień 1. Wyjazd ok. 8:00. Poznań –interak
tywne zwiedzanie w formie terenowej gry miej
skiej z użyciem smartfona– to trzy w jednym: 
poznawanie miasta, wykorzystanie multi-
mediów i rywalizacja zespołowa, warsztaty 
w Rogalowym Muzeum Poznania z elementami 
gwary i historii Poznania. Nocleg w Polsce.

Dzień 2. Berlin – Alexanderplatz, Aleja Unter 
den Linden, Wyspa Muzealna, Katedra, Dziel
nica Rządowa: Reichstag, Urząd Kanclerza, 
Brama Brandenburska, Dom Kultur Świata, 
East Side Gallery, Cherlie Check Point, Pomnik 
Holocaustu. Nocleg w Polsce.

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. Międzyrzecki Rejon Umocniony 
– zwiedzanie z przewodnikiem jednej z naj
wspanialszych budowli fortyfikacyjnych XX w. 
w Europie.

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

4 dni/3HB 680 zł/os 820 zł/os 930 zł/os

Dzień 1: Szklarska Poręba – spacer czarnym 
szlakiem do wodospadu Szklarki, powrót 
szlakiem zielonym wzdłuż rzeki Kamiennej, po 
drodze miniemy dawną Chatę Walońską.

Dzień 2: Drezno – słynna Szklana Manufaktu
ra Volkswagena (z okien autokaru), wycieczka 
autokarowa po mieście i jego różnorodnych 
dzielnicach, Nowe Miasto, Starówka – Zwinger, 
Opera Sempera przy Placu Teatralnym, Kościół 
Dworski, katolicka katedra, zwana również ko
ściołem polskim, Kamienny Dzwon – Kościół 
Frauenkirche.

Dzień 3: Wrocław – przejście z pilotem tra
są wokół Starego Miasta: Plac Solny – Kościół 
Garnizonowy – Rynek – Uniwersytet – Hala 
Targowa – Nowy Targ – Kościół Św. Marii Mag
daleny – Kurzy Targ – Pręgierz lub na Ostrów 
Tumski będący sercem Wrocławia i najstarszą 
zamieszkaną częścią miasta z perłą architektu
ry sakralnej katedrą św. Jana Chrzciciela.

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

3 dni/2HB 560 zł/os 680 zł/os 790 zł/os

Dzień 1. Wyjazd ok. 8:00. Poznań –interak
tywne zwiedzanie w formie terenowej gry miej
skiej z użyciem smartfona– to trzy w jednym: 
poznawanie miasta, wykorzystanie multi-
mediów i rywalizacja zespołowa, warsztaty 
w Rogalowym Muzeum Poznania z elementami 
gwary i historii Poznania. Nocleg w Polsce.

Dzień 2. Berlin – Alexanderplatz, Aleja Unter 
den Linden, Wyspa Muzealna, Katedra, Dziel
nica Rządowa: Reichstag, Urząd Kanclerza, 
Brama Brandenburska, Dom Kultur Świata, 
East Side Gallery, Cherlie Check Point, Pomnik 

Holocaustu. Nocleg w Polsce.

Dzień 3. Tropical Island – „jeden dzień 
w raju” – masa atrakcji, wśród nich największy 
na świecie tropikalny las pod dachem, zjeżdżal
nie wodne, Morze Południowe, laguna z Bali 
z podziemnymi ślizgawkami wodnymi, sztucz
ną rzeką, jacuzzi i wodospadami, to wszystko 
gwarantuje świetną zabawę.

Dzień 4. Park w Rogalinie i zamek w Kórniku.

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

4 dni/3 HB 680 zł/os 820 zł/os 930 zł/os

Dzień 1. Wyjazd ok. 8:00. Poznań –interak
tywne zwiedzanie w formie terenowej gry miej
skiej z użyciem smartfona– to trzy w jednym: 
poznawanie miasta, wykorzystanie multi-
mediów i rywalizacja zespołowa, warsztaty 
w Rogalowym Muzeum Poznania z elementami 
gwary i historii Poznania. Nocleg w Polsce.

Dzień 2. Berlin – Alexanderplatz, Aleja Unter 
den Linden, Wyspa Muzealna, Katedra, Dziel
nica Rządowa: Reichstag, Urząd Kanclerza, 
Brama Brandenburska, Dom Kultur Świata, 
East Side Gallery, Cherlie Check Point, Pomnik 
Holocaustu. Nocleg w Polsce.

Dzień 3. Tropical Island – „jeden dzień 
w raju” – masa atrakcji, wśród nich największy 

na świecie tropikalny las pod dachem, zjeżdżal
nie wodne, Morze Południowe, laguna z Bali 
z podziemnymi ślizgawkami wodnymi, sztucz
ną rzeką, jacuzzi i wodospadami, to wszystko 
gwarantuje świetną zabawę.

Dzień 4. Poczdam: Dwór Cecilienhof, Pałacyk 
Marmurowy, Ogrody Sanssouci: Pałac, Grób 
cesarza Fryderyka II. Stary Wiatrak. Dzielnica 
holenderska, Brama Brandenburska, Katedra 
Św. Mikołaja. Nocleg.

Dzień 5. Poznań– zwiedzanie Palmiarni oraz 
stadionu Inea.

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

5 dni/4 HB 840 zł/os 960 zł/os 1080 zł/os

Niemcy, Słowacja, Ukraina

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

www.fokus.waw.pl  ☎ 22 612 05 17, 22 612 04 42



Drezno Szwajcaria Saksońska

Słowacja

Lwów

Dzień 1: Wrocław – przejście z pilotem tra
są wokół Starego Miasta: Plac Solny – Kościół 
Garnizonowy – Rynek – Uniwersytet – Hala 
Targowa – Nowy Targ – Kościół Św. Marii Mag
daleny – Kurzy Targ – Pręgierz lub na Ostrów 
Tumski będący sercem Wrocławia i najstarszą 
zamieszkaną częścią miasta z perłą architek
tury sakralnej katedrą św. Jana Chrzciciela. 
Nocleg.

Dzień 2: Drezno – słynna Szklana Manufaktu
ra Volkswagena (z okien autokaru), wycieczka 
autokarowa po mieście i jego różnorodnych 
dzielnicach, Nowe Miasto, Starówka – Zwinger, 
Opera Sempera przy Placu Teatralnym, Kościół 
Dworski, katolicka katedra, zwana również ko
ściołem polskim, Kamienny Dzwon – Kościół 

Frauenkirche. Nocleg w Polsce.

Dzień 3: Szwajcaria Saksońska – Twierdza 
Koeningstein – zapierające dech założenie 
budowli militarnej, ogromna twierdza, która 
dostarczy wszystkim niezapomnianych wido
ków i poszerzy wiedzę historyczną o czasach 
Zygmunta II Mocnego, Bastei – obok Twier
dzy Koeningstein jedna z najpopularniejszych 
atrakcji Szwajcarii Saksońskiej – to nie tylko 
piękne formacje skalne, ale także most i ruiny 
zamku. Nocleg w Polsce.

Dzień 4: Książ – zwiedzanie zamku trasą: Od 
Piastów do tajemnic II wojny światowej. 

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

4 dni/3 HB 680 zł/os 820 zł/os 930 zł/os

Dzień 1. Czerwony Klasztor to jedna z naj
słynniejszych budowli sakralnych usytuowa
nych w Pieninach po Słowackiej stronie. Noc
leg w Polsce.

Dzień 2. Zwiedzanie Jaskini Bielańskiej nale
żącej do najpiękniejszych udostępnionych do 
zwiedzania turystom jaskiń w całych Tatrach. 
Stary Smokowiec – wjazd kolejką linową na 
Hrebienok, przejście malowniczym szlakiem 
do Wodospadów Zimnej Wody, zjazd do 
Smokowca. Powrót do Polski. Nocleg.

Dzień 3. Ścieżka w Koronach Drzew Ba-
chledka: usytuowana na granicy Pienińskiego 
i Tatrzańskiego Parku Narodowego. Aquapark 
AquaCity Poprad – wodny świat u podnóża 
Tatr Wysokich. Powrót do Polski. Nocleg.

Dzień 4. Zamek Spiski– kompleks zamkowy 

zaliczany do największych tego typu w środ
kowej Europie. Po okolicy Zamku Spiskiego 
prowadzi spacerowa ścieżka dydaktyczna Sivá 
Brada – Dreveník. Lewocza– dawna stolica 
Spiszu: Kościół św. Jakuba, Rynek zwany Pla
cem Mistrza Pawła, kamienice wokół rynku, 
mury obronne. Powrót do Polski. Nocleg.

Dzień 5. Zamek w Niedzicy– jedyny po wę
gierski zamek na terenie Polski. Zapora wodna 
na jeziorze Czorsztyńskim. Zamek w Czorszty
nie. 

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

4 dni/3HB 550 zł/os 640 zł/os 760 zł/os

5 dni /4 HB 660 zł/os 780 zł/os 900 zł/os

W wersji 4 dni/3 HB program realizowany bez 
dnia 4-go.

Dzień 1. Wyjazd o godz. 06.00. Po drodze 
zwiedzanie Zamościa. Granica państwa (for
malności + przesunięcie zegarków o 1 godz. do 
przodu). Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 2. Śniadanie. Przejazd do Lwowa i zwie
dzanie z polskojęzycznym przewodnikiem, 
m.in.: Rynek Starego Miasta, Kamienica Kró
lewska, katedra łacińska, kościół Dominika
nów, cerkiew Wołoska, kośció Bernardynów, 
katedra Ormiańska, opera i Wały Hetmańskie 
z pomnikiem Adama Mickiewicza, Uniwersytet, 
katedra p.w. św. Jura. Powrót do hotelu. Obia
dokolacja i nocleg.

Dzień 3. Śniadanie. Przejazd do Lwowa i cd. 
zwiedzania: Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz 
Orląt, Park Stryjski, muzeum broni dawnej 
w Arsenale Miejskim, Wzgórza Wuleckie (miej
sce rozstrzelania profesorów lwowskich), pałac 

Potockich, ul. Akademicka, Ossolineum, Wyso
ki Zamek, Kopiec Unii Lubelskiej, czas wolny. 
Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 4. Śniadanie, wykwaterowanie. Zwie
dzanie Żółkwi: siedziby rodów Żółkiewskich 
i Sobieskich (spacer po zabytkowym rynku, 
pozostałości zamku, kolegiata św. Wawrzyńca 
Męczennika, klasztor o.o. Bazylianów, ruiny 
synagogi, klasztor i kościół franciszkanów). 
Wyjazd w drogę powrotną. Granica państwa 
(formalności + przesunięcie zegarków o 1 go
dzinę do tyłu), przerwa na posiłek w okolicach 
Lublina (we własnym zakresie). Powrót w go
dzinach nocnych (ostateczna godzina powrotu 
zależy od czasu poświęconego na formalności 
na granicy).

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

4 dni/3 HB 670 zł/os 760 zł/os 880 zł/os

Niemcy, Słowacja, Ukraina

41zamów szczegółowy program mailem: info@fokus.waw.pl

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

Chorwacja

Wenecja Rzym Florencja

Dzień 1. Wyjazd ok. 14.00. Przejazd nocny do 
Paryża.

Dzień 2. Paryż: Ile de la Cite z perłami archi
tektury gotyckiej katedrą Notre Dame i Sainte 
– Chapelle, Pałac Sprawiedliwości i Cocierge
rie – pierwsza siedziba królów i więzienie kró
lewskie z czasów rewolucji, ogrody Tuilleries 
i plac Concorde, wieczorny spacer po Champs 
Elysees, Łuk Triumfalny. Nocleg.

Dzień 3. Najsłynniejszy cmentarz świata Pere 
Lachaise (F. Chopin, Edith Piaf, Balzac, Mor
rison), wzgórze Montmartre i bazylika Sacre 
Coeur, przejście na Plac Pigalle, wieża Eiffla. 
Nocleg.

Dzień 4. Eurodisneyland – całodzienny po

byt. Zabawa w krainie baśni, krainie odkryw
ców i poszukiwaczy przygód. Obowiązkowo 
należy odwiedzić największe atrakcje parku: 
Big Thunder Mountain to pędząca kolejka przez 
opuszczoną kopalnię, Indiana Jones – kolejka 
z pętlą śmierci 360°, Space Mountain, Star 
Tours i wiele innych. Wyjazd do Polski w godzi
nach wieczornych, przejazd nocny.

Dzień 5. Powrót ok. 11.00.

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

5 dni /3 HB 1200 zł/os 1400 zł/os 1600 zł/os

6 dni/3HB 1420 zł/os 1660 zł/os 1840 zł/os

Możliwość rozszerzenia wycieczki o dodatko
wy dzień w Paryżu

Dzień 1. Wyjazd ok. 17.00. Przejazd nocny.

Dzień 2. Park Narodowy Krka z licznymi ka
skadami na wapiennych progach. Nocleg.

Dzień 3. Omis – dawne miasteczko piratów, 
rejs statkiem na największą dalmatyńską wy
spę Bracz – słynną z braczkiego marmuru. 
Nocleg.

Dzień 4. Split – stare miasto, antyczny pałac 
cesarza Dioklecjana – jeden z najpiękniejszych 
w Europie przykładów rzymskiej architektury 
obronnej (IVV wiek), ratusz miejski i malowni
czy port. Trogir z malowniczą starówką i kate
drą z XIII wieku. Nocleg.

Dzień 5. Dubrownik – miasto wpisane na listę 
UNESCO, Mala Braca – klasztor franciszkanów 
z przełomu XIV i XV wieku, Muz. Apteki oraz 
mury miejskie. Nocleg.

Dzień 6. Zwiedzanie Zagrzebia – katedra, 
plac bana Jelačića, Kamienne Wrota, kościół 
św. Marka, chorwacki Parlament. Wyjazd do 
Polski.

Dzień 7. Powrót w godzinach popołudniowych.

Ceny w czerwcu, lipcu i sierpniu na zapytanie.

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

7 dni/4 HB 1400 zł/os 1650 zł/os 1860 zł/os

Dzień 1. Wyjazd ok. 22.00

Dzień 2. Przejazd przez Czechy, Austrię. Za
kwaterowanie w hotelu pod Wenecją.

Dzień 3. Wenecja – spacer po dzielnicy San 
Marco – plac Św. Marka z przepiękną bazyliką, 
Pałacem Dożów i Wieżą Zegarową, Most Wes
tchnień i Rialto. Przejazd pod Rzym, zakwate
rowanie..

Dzień 4. Rzym barkowy: Plac Navona, Plac 
Hiszpański z fontanną Barcaccia w kształcie 
łodzi, schody hiszpańskie, słynna Fontanna 
di Trevi. Ślady starożytnych Rzymian w części 
antycznej stolicy Włoch: Panteon, Kapitol, Fo
rum Romanum, Koloseum i Łuk Konstantyna. 
Bazylika na Lateranie.

Dzień 5. Watykan – bazylika Św. Piotra – ze 

słynną Pietą Michała Anioła, wspaniałym bal
dachimem wykonanym przez Berniniego oraz 
posągiem Św. Piotra, groty Watykańskie z gro
bem Jana Pawła II. Przejazd pod Florencję, za
kwaterowanie.

Dzień 6. Florencja: Kościół św. Krzyża, Plac 
Ratuszowy, malowniczy Most Złotników, Ka
tedra Santa Maria del Fiore, Baptysterium 
i Rajskie Wrota, Piazza della Signoria, Pałac 
Vecchio, fontanna Neptuna, posągi Kosmy 
i Dawida, Kościół Santa Croce. Po południu 
wyjazd do Polski, przejazd nocny.

Dzień 7. Powrót w godzinach wieczornych.

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

7 dni/4 HB 1290 zł/os 1560 zł/os 1690 zł/os

Francja, Chorwacja, Włochy 

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

www.fokus.waw.pl  ☎ 22 612 05 17, 22 612 04 42
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Skarby Toscani

Rimini

Dzień 1. Wyjazd ok. 22.00

Dzień 2. Przejazd przez Czechy, Austrię. Za
kwaterowanie w hotelu pod Wenecją.

Dzień 3. Zwiedzanie Wenecji: przepłynięcie 
do Placu Św. Marka, następnie zwiedzanie 
z przewodnikiem lokalnym Piazza San Marco, 
Basilica, Palac Dożów, Most Rialto.

Dzień 4. Wycieczka do Werony – spacer z pilo
tem. Antyczne Colosseum – Arena di Werona, 
Dom Julii, Grobowiec Scaligerow. Po południu 
przejazd do Sirmione – zbudowanego przez 
Starożytnych Rzymian, którzy przyjeżdżali 
na swój wypoczynek właśnie nad jez Garda, 
wąskie uliczki, malutkie sklepiki i oczywiście 
twierdza średniowieczna stanowią wizytówkę 
jeziora Garda.

Dzień 5. Poznajemy Toskanię – przejazd do 
SIENY, średniowiecznego miasta – państwa, 

idealnie zachowanych monumentów, i oczy
wisście słynnego Il Palio, rok rocznie odbywa
jącego się w tym mieście. Następnie przejazd 
do San Gimigliano – miasto wież, malowniczo 
położone skąd rozpościera się przepiękna pa
norama na całą Toskanię.

Dzień 6. Przejazd do Florencji – stolicy Toska
nii, zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem mia
sta: Kościół Santa Croce, Bazylika i Baptyste
rium, Ponte Vecchio i Piazza dei Signiori. Czas 
wolny na ostatnie zakupy i obiad we własnym 
zakresie. Przejazd nocny do Polski.

Dzień 7. Powrót we wczesnych godzinach po
południowych.

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

7 dni/4 HB 1330 zł/os 1600 zł/os 1790 zł/os

Dzień 1. Wyjazd z miejsca zbiórki ok 10.00 
Nocny przejazd przez Czechy, Austrię (w trak
cie jazdy posiłki we własnym zakresie).

Dzień 2. Rejs statkiem z Chioggi do We-
necji. Spacer po dzielnicy San Marco, która 
skupia najważniejsze zabytki miasta: Bazylikę 
św. Marka, Pałac Dożów i Wieżę Dzwonniczą 
– najwyższą budowlę w mieście. Zwiedzanie 
zakończymy przy słynnym Moście Rialto. Czas 
wolny. Rejs statkiem z Chioggi do Wenecji. 
Przejazd do Rimini ok 160 km. Zakwaterowa
nie w hotelu ok. 19.0020.00. Obiadokolacja. 
Nocleg.

Dzień 3. Śniadanie. Wizyta na Targu w hi-
storycznej części Rimini. Rimini – dawniej 
Ariminium – powstało już w III wieku przed 
naszą erą! Za czasów Cesarstwa Rzymskiego 
cieszyło się sławą ważnego miasta imperium. 
Każdy z nas słyszał o słynnych rzymskich dro
gach. Tutaj kończyła się jedna z nich – Via Fla
minia. Do tej pory w mieście znajduje się łuk, 
który stanowił zakończenie drogi. Zwiedzanie 
z pilotem oraz czas wolny. San Marino: Jedno 
z najmniejszych Państw świata i jedyne takie 
państwomiasto we Włoszech. Położone wyso
ko na wzgórzu Monte Titano słynie z przepięk
nej starówki, ogromnego zamku i faktu, iż jest 
najstarszą republiką świata. Obiadokolacja. 
Nocleg.

Dzień 4. Śniadanie. Czas na plażowanie bądź 
wycieczka fakultatywna. Obiadokolacja. Noc
leg

Dzień 5. Śniadanie. Mirabilandia: Największy 
włoski park rozrywki w Savio w regionie Emi
liaRomania, w pobliżu Rawenny. Park zajmuje 
obszar 30 ha, a dodatkowe 10 ha powierzchni 
przypada na obszar parku wodnego. Oferuje 
łącznie 36 atrakcji, w tym 8 kolejek górskich. 
Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 6. Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd 
w drogę powrotna do Polski ok. godz 13.00

Dzień 7. Powrót do Polski. Powrót do Warsza
wy w godzinach popołudniowych.

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

7 dni/4 HB 1040 zł/os 1230 zł/os 1390 zł/os

Wycieczki Fakultatywne

Florencja i Piza: wyjazd ok 3.004.00 rano 
(lunch box zamiast śniadania). Zwiedzanie 
Florencji: Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od 
Kościoła św. Krzyża z nagrobkami sławnych 
Florentyńczyków, Placu Ratuszowego, malow
niczego Mostu Złotników oraz Katedry Santa 
Maria del Fiore przykrytej wspaniałą kopułą 
zaprojektowaną przez Brunelleschiego i naj
starszego budynku miasta, czyli Baptysterium, 
do którego prowadzą słynne Rajskie Wrota. 
Przejazd do Pizy: zwiedzanie: Campo dei Mira
coli (czyli Pola Cudów) z katedrą o przepięknej 
wielopoziomowej fasadzie, koliste Baptyste
rium oraz słynna Krzywa Wieża, czyli dawna 

katedralna dzwonnica, budowana prawie przez 
200 lat (podziwiana z zewnątrz). Czas wolny. 
Powrót ok. 20.00 

Cena wycieczki: 35 Euro/os

Rzym: wyjazd ok 1.00. Przejazd do Watyka
nu. Zwiedzanie Bazyliki św. Piotra, z wizytą 
w grotach Watykańskich przy grobie św. Jana 
Pawła II. Zwiedzanie Rzymu: Plac Navona, Plac 
Hiszpański z fontanną Barcaccia w kształcie 
łodzi, Schody Hiszpańskie z kaskadą balustrad 
i balkonów oraz słynna Fontanna di Trevi. Ko
lejno zabytki antyczne, przejdziemy śladami 
starożytnych Rzymian przez Panteon, Kapitol, 
Forum Romanum, Koloseum (z zewnątrz) i Łuk 
Konstantyna. Powrót ok. 20.00 

Cena wycieczki: 40 Euro/os

Dyskoteka: Zabawa w bezpiecznej dyskotece 
przeznaczonej dla młodzieży. 

Cena wycieczki: 6 Euro/os (napój w cenie)

Francja, Chorwacja, Włochy

zamów szczegółowy program mailem: info@fokus.waw.pl

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



ul. Nasielska 44, 04-342 Warszawa
Biuro czynne: 8.30-16.30
www.fokus.waw.pl, info@fokus.waw.pl
tel. 22 612 04 42, 22 213 90 90, 22 612 05 17
kom. 690 630 043, 535 477 157, 530 595 707
fax. 22 213 93 93 
Ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego


