Biuro Podróży PL TRAVEL
ul. Henryka Dąbrowskiego 1 lok. 6, 40-032 Katowice
www.pltravel.pl, www.wyjazdygrupowe.eu, vip.pltravel.pl
mateusz@pltravel.pl, info@pltravel.pl, info@pltravel.pl
tel./fax 32 256 45 77, tel. kom. 694 980 161, 798 431 346
licencja nr 782

WĘGRY – WYJAZD STUDYJNY
TERMIN: do uzgodnienia
I DZIEŃ Obiad i Kolacja
wyjazd z miejsca zbiórki o godz. 5.00. Przejazd do Tokaju na Węgrzech (planowany przyjazd ok. godz.
13.00). Zwiedzanie Tokaju (spacer). Obiad. Wizyta w winiarni Hetszolo. Degustacja kilku gatunków wina.
Prezentacja na temat wina i marketingu winnicy. Przejazd do Egeru, spacer po mieście. Przejazd do miejsca
zakwaterowania. Kolacja. Nocleg
II DZIEŃ Śniadanie, Obiad/Lunch, Kolacja
śniadanie. Przejazd do miejscowości Izsák. Zwiedzanie wytwórni wina musującego z degustacją oraz
zwiedzanie wytwórni lokalnego sera. Podczas zwiedzania prezentacja na temat produkcji oraz marketingu.
W godzinach popołudniowych przejazd w okolice miasta Kecskemet, wizyta w rodzinnym gospodarstwie
ekologicznym . Zwiedzanie gospodarstwa (hodowla zwierząt, roślin jadalnych oraz ziół leczniczych).
Podczas można zapoznać się ze środowiskiem rolniczym, rolnictwem ekologicznym na Węgrzech. Podczas
wizyty serwowany jest poczęstunek z domowych, naturalnych produktów wyhodowanych przez właścicieli
gospodarstwa. Ponadto możliwa jest degustacja domowej roboty napojów bezalkoholowych oraz lokalnego
alkoholowego Palinka. Podczas zwiedzania warto zwrócić uwagę na zabytkowe, odrestaurowane budynki
gospodarcze. Przejazd do miejsca zakwaterowania. Kolacja. Nocleg
III DZIEŃ Śniadanie, Obiad/Lunch, Kolacja
Śniadanie, przejazd do Biczó Csárda. Zwiedzanie jednej z największych węgierskich stadnin koni. Prelekcja
o turystyce i marketingu. Następnie wizyta na okolicznej farmie – hodowcy słynnego typowego dla Węgier
szarego bydła. Prelekcja. Wizyta w wytwórni napoju alkoholowego Palinka. Prezentacja. Przejazd do
miejsca zakwaterowania. Kolacja. Nocleg
IV DZIEŃ Śniadanie, Obiad/Lunch
śniadanie, przejazd do Demjen. Zwiedzanie winiarni. Prelekcja. Lunch. Następnie przejazd do Polski.
Planowany przyjazd ok. godz. 23.00 – 24.00
ŚWIADCZENIA
• przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, video, cafe-service)
• 3 noclegi w hotelu *** (pokoje 2-osobowe z
łazienkami),
Ilość os.
• 3 śniadania, 3 x ciepła kolacja, 4 x obiad
• pilot – przewodnik, tłumacz węgierskiego
Min. 42 os. płacące
• ubezpieczenie: NNW, KL i bagażu.
Cena dla wyjazdu z Aglomeracji
• Wizyta w winiarni w Tokaju (degustacja, linia
Górnośląskiej
produkcyjna, prelekcja)
• Wizyta w winiarni w Demjen (degustacja, prelekcja)
• Wizyta u producenta wina musującego z degustacją
Cena dla wyjazdu z pozostałych
• Wizyta u producenta lokalnego sera z degustacją
województw
• Wizyta na farmie ekologicznej z degustacją
• Zwiedzanie ekologicznej stadniny koni z prelekcją
• Zwiedzanie rancza bydła węgierskiego z prelekcją

Cena za 1 os.
wg. świadczeń

1699,00 zł
Na zlecenie
tel. 32 256 45 77

Szczegółowy program wycieczki realizuje pilot grupy! Program może ulec zmianie.
Powyższy program jest programem autorskim Biura PL TRAVEL z Katowic
Wykorzystywanie i kopiowanie jedynie za zgodą PL TRAVEL

Biuro Podróży PL TRAVEL
ul. Henryka Dąbrowskiego 1 lok. 6, 40-032 Katowice
www.pltravel.pl, www.wyjazdygrupowe.eu, vip.pltravel.pl
mateusz@pltravel.pl, info@pltravel.pl, info@pltravel.pl
tel./fax 32 256 45 77, tel. kom. 694 980 161, 798 431 346
licencja nr 782

AUSTRIA – WYJAZD STUDYJNY
TERMIN: do uzgodnienia
I DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki. Nocny przejazd do Austrii.
II DZIEŃ
Postój na śniadanie (we własnym zakresie). Wizyta w Austriackiej Izbie Rolniczej w Wiedniu. Obiad.
Wizyta w ekologicznym gospodarstwie warzywniczym prowadzącym sprzedaż bezpośrednią z
gospodarstwa. Wieczorny spacer po Wiedniu. Przejazd do miejsca zakwaterowania. Kolacja. Nocleg
III DZIEŃ
Śniadanie, wizyta w gospodarstwie z produkcją roślinną (zboża, ziemniaki, kukurydza) zgodnie z zasadami
integrowanej ochrony, połączona z degustacją potraw z gospodarstwa (np. chleb regionalny, pieczone
ziemniaki itp.). Następnie wizyta w gospodarstwie sadowniczym stosującym zasady integrowanej ochrony
roślin oraz zajmującym się małym przetwórstwem owoców z gospodarstwa. Obiad. Spotkanie w
Austriackiej Izbie Rolniczej z producentami zbóż, owoców i warzyw. Podczas trwania spotkania dostępny
bufet kawowy. Kolacja. Nocleg
IV DZIEŃ
Śniadanie, wizyta w gospodarstwie sadowniczym ukierunkowanym na integrowaną produkcję i
przetwórstwo winogron. Degustacja produktów lokalnych. Następnie wizyta w gospodarstwie
wytwarzającym i przetwarzającym mleko na sery regionalne. Degustacja produktów lokalnych. Obiad.
Spotkanie merytoryczne w Austriackiej Izbie Rolniczej z producentami wyrobów regionalnych pochodzenia
mleczarskiego (mleko krowie, owcze, kozie). Podczas trwania spotkania dostępny bufet kawowy. Kolacja.
Nocleg
V DZIEŃ
śniadanie, Zwiedzanie Wiednia. Lunch. Następnie przejazd do Polski. Planowany przyjazd ok. godz. 23.00 –
24.00
ŚWIADCZENIA
• przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, video,
cafe-service)
• 3 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2-3-osobowe z
łazienkami),
• 3 śniadania, 3 x ciepła kolacja, 4 x obiad
• pilot – przewodnik, tłumacz niemieckiego
• ubezpieczenie: NNW, KL i bagażu.
• Wizyty w gospodarstwach z degustacją
•

produktów lokalnych – 5 gospodarstw
Prelekcje wymienione w programie

Cena za 1 os.
Ilość os.

wg. świadczeń

Min. 42 os. płacące
Cena dla wyjazdu z Aglomeracji
Górnośląskiej

1577,00 zł

Cena dla wyjazdu z pozostałych
województw

Na zlecenie
tel. 32 256 45 77

Szczegółowy program wycieczki realizuje pilot grupy! Program może ulec zmianie.
Powyższy program jest programem autorskim Biura PL TRAVEL z Katowic
Wykorzystywanie i kopiowanie jedynie za zgodą PL TRAVEL

Biuro Podróży PL TRAVEL
ul. Henryka Dąbrowskiego 1 lok. 6, 40-032 Katowice
www.pltravel.pl, www.wyjazdygrupowe.eu, vip.pltravel.pl
mateusz@pltravel.pl, info@pltravel.pl, info@pltravel.pl
tel./fax 32 256 45 77, tel. kom. 694 980 161, 798 431 346
licencja nr 782

DOLNOŚLĄSKIE
TERMIN: DO UZGODNIENIA
I DZIEŃ
Zbiórka uczestników. Wyjazd z miejsca zbiórki, przejazd do Walimia. Przyjazd do Walimia. Zwiedzanie
Muzeum Sztolni Walimskich, przejazd na spotkanie z przedstawicielami LGD okręgu Wałbrzyskiego –
Stowarzyszenie. LGD Partnerstwo Ducha Gór. Spotkanie z przedstawicielami LGD okręgu Wałbrzyskiego –
Stowarzyszenie. LGD Partnerstwo Ducha Gór. Wizyta w Skarbcu Ducha Gór, Tajemnice Karkonoskie.
Poczęstunek. Zakwaterowanie w hotelu. Obiad, Spacer po Karpaczu z przewodnikiem. Czas wolny. Prelekcja
prowadzona przez LGD Ducha Gór w Sali konferencyjno-bankietowej, czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg
II DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Świeradowa Zdr. Przyjazd do Świeradowa-Zdrój. Spotkanie z przedstawicielem LGD
„Partnerstwo Izerskie”. Zapoznanie się ze ścieżką tematyczną Świeradowa. Zapoznanie się z projektem
„Śladem Izerskich Tajemnic”. Prelekcja (prelekcja może zostać przeniesiona do sali konferencyjno-bankietowej
w miejscu zakwaterowania). Przejazd do Lubomierza. Zwiedzanie Muzeum Serialu Sami – Swoi. Przejazd do
miejscowości Pławna. Spotkanie i zwiedzanie z LGD Zamek Legend Śląskich rekonstrukcji Arki Noego oraz
muzeum Przesiedleńców i Wypędzonych. Obiad. Powrót do miejsca zakwaterowania. czas wolny.
Obiadokolacja. Nocleg
III DZIEŃ
Śniadanie. Wyjazd do Zamku Czocha. Zwiedzanie Zamku Czocha. Przejazd do Henrykowa Lubańskiego.
Wizyta w wiosce tematycznej. Poczęstunek. Przejazd w okolice Kraśnika Dolnego. Zwiedzanie wioski
tematycznej „Wioska Sześciu Zbóż” i uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych dot. tradycji rolniczej,
rzemiosła i kultury wiejskiej. Obiad. Przejazd do miejsca zakwaterowania. czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg
IV DZIEŃ
Śniadanie. Wyjazd w okolice miejscowości Gromadka. Zwiedzanie Ekomuzeum LGD Wrzosowej Krainy
„Wrzosowa Chata”, prezentacja gospodarstwa, warsztaty zielarskie. Prelekcja prowadzona przez reprezentanta
LGD Wrzosowa Kraina. Obiad na trasie do miejsca zbiórki. Dalszy powrót do miejsca zbiórki (trasa przez
Leśno, Śrem, Gniezno). Zakończenie imprezy w godzinach nocnych (godzina powrotu jest orientacyjna i zależy
od warunków drogowych)
ŚWIADCZENIA:
Ilość os.
• przejazd autokarem (klimatyzacja, WC,
minibarek, DVD / Video)
• 3 x nocleg (pokoje 2 – 3 os. z łazienkami)
Min. 42 os. płacące
• 3 x śniadanie, 3 x obiadokolacja/kolacja,
Cena dla wyjazdu z Aglomeracji
• 4 x obiad / lunch poza obiektem hotelowym
Górnośląskiej
• opieka pilota-przewodnika
• ubezpieczenie
• Bilety wstępu: Muzeum Przesiedleńców, Arka Cena dla wyjazdu z pozostałych
województw
Noego, Zamek Czocha, Wioska 6 zbóż, Wioska
tematyczna
w Henrykowie
Lubanskim,
Wrzosowa Kraina, Muzeum Serialu Sami Swoi, Muzeum Sztolni Walimskich

Cena za 1 os.
wg. świadczeń

877,00 zł
Na zlecenie
tel. 32 256 45 77

Szczegółowy program wycieczki realizuje pilot grupy! Program może ulec zmianie.
Powyższy program jest programem autorskim Biura PL TRAVEL z Katowic
Wykorzystywanie i kopiowanie jedynie za zgodą PL TRAVEL

Biuro Podróży PL TRAVEL
ul. Henryka Dąbrowskiego 1 lok. 6, 40-032 Katowice
www.pltravel.pl, www.wyjazdygrupowe.eu, vip.pltravel.pl
mateusz@pltravel.pl, info@pltravel.pl, info@pltravel.pl
tel./fax 32 256 45 77, tel. kom. 694 980 161, 798 431 346
licencja nr 782

POMORSKIE – WYJAZD STUDYJNY
TERMIN: do uzgodnienia
I DZIEŃ
wyjazd z miejsca zbiórki o godz. 0.30. Przejazd do miejscowości Gostycyn. Wizyta w wiosce tematycznej –
Wioska Miodowa. W programie m.in.: warsztaty rękodzielnicze z wosku pszczelego (ponad 30 kształtów do
wyboru, wykonaną świeczkę uczestnik zabiera ze sobą), opowiadanie o powstaniu wioski tematycznej,
poczęstunek - kawa , qest – gra terenowa „Wyprawa Odkrywców po Wiosce Miodowej”, zwiedzanie
pasieki. Następnie wizyta w wiosce górniczego. Warsztaty TRADYCYJNE ZAWODY m.in.: kowalstwo
tradycyjne i artystyczne - zajęcia w kuźni, kucie gwoździ ozdobnych, garncarstwo - toczenie garnków i
naczyń na kole garncarskim, szkliwienie. Spotkanie z pracownikami / twórcami wioski. Przejazd do miejsca
zakwaterowania. Czas wolny. Kolacja. Nocleg
II DZIEŃ
śniadanie. Przejazd do miejscowości Kęsowo. Wizyta w wiosce tematycznej - Adamkowo Ptasia Wioska. W
programie m.in.: prelekcja o wiosce, muzeum Ptaka, spacer śladami Leona Wyczółkowskiego, spacer
ścieżką ornitologiczną, spacer ścieżką mówiących kamieni, plener malarski malowany ptak (w cenie
zapewniamy materiały malarskie potrzebne do plenerów). Następnie przejazd do miejscowości Żalno.
Wizyta w wiosce tematycznej – Wioska Kwiatowa. W programie m.in. GRA TERENOWA „OBUDZIMY
KSIĘŻNICZKĘ RÓŻYCZKĘ” 1,5 godz., WARSZTATY RĘKODZIELNICZE - kompozycje z żywych
kwiatów w formie obrazka. Przejazd do miejsca zakwaterowania. Kolacja. Nocleg
III DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Sierakowa. Wizyta w wiosce tematycznej – Wioska Hobbitów. W programie m.in
Terenowa Gra Fabularna - “Hobbit, czyli tam i z powrotem” – uczestnicy gry wyruszają na niebezpieczną
wyprawę napotykając na swojej drodze tajemnicze postacie z twórczości Tolkiena. Jest to tajemnicza
wyprawa śladami Bilbo Bagginsa oraz: Odwiedzenie Kuźni Krasnoludów, Palantiru, czyli poznanie Świata
Śródziemia,
Hobbickie gry i zabawy. Poczestunek. Prelekcja. Następnie przejazd do miejsca
zakwaterowania w okolicy Trójmiasta. Opcjonalnie spacer po Sopocie. Czas wolny. Kolacja. Nocleg
IV DZIEŃ
śniadanie, przejazd miejscowości Czaple. Wizyta w wiosce tematycznej – Wioska Piasku i Kamieni. W
programie m.in. warsztaty Cuda na kamieniu malowane lub Piaskowe kartki okolicznościowe, Questing Wyprawa Odkrywców „Szlakiem kamiennych krzyży". Powrót do miejsca zbiórki. Zakończenie imprezy w
późnych godzinach nocnych.
ŚWIADCZENIA
• przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, video,
cafe-service)
• 3 noclegi w hotelu / pensjonacie (pokoje 2 i 3osobowe z łazienkami),
• 3 śniadania, 3 x ciepła kolacja, 4 x obiad
• pilot – przewodnik,
• ubezpieczenie
• Wizyta w wioskach tematycznych (wg programu)
• 2 prelekcje

Cena za 1 os.
Ilość os.

wg. świadczeń

Min. 42 os. płacące
Cena dla wyjazdu z Aglomeracji
Górnośląskiej

927,00 zł

Cena dla wyjazdu z pozostałych
województw

Na zlecenie
tel. 32 256 45 77

Szczegółowy program wycieczki realizuje pilot grupy! Program może ulec zmianie.
Powyższy program jest programem autorskim Biura PL TRAVEL z Katowic
Wykorzystywanie i kopiowanie jedynie za zgodą PL TRAVEL

Biuro Podróży PL TRAVEL
ul. Henryka Dąbrowskiego 1 lok. 6, 40-032 Katowice
www.pltravel.pl, www.wyjazdygrupowe.eu, vip.pltravel.pl
mateusz@pltravel.pl, info@pltravel.pl, info@pltravel.pl
tel./fax 32 256 45 77, tel. kom. 694 980 161, 798 431 346
licencja nr 782

LUBELSKIE – WYJAZD STUDYJNY
TERMIN: do uzgodnienia
I DZIEŃ
wyjazd z miejsca zbiórki o godz. 4.00. Przejazd do miejscowości Wojcieszyn. Wizyta w wiosce tematycznej
– Wioska Don Kichota. W programie m.in.: Przywitanie uczestników, prezentacja słowno – medialna
Wojcieszyna „Wioski Don Kichota” - słodki poczęstunek (kawa, herbata), projekcja filmu fabularnego z
udziałem wojcieszynian, pt.: „Międzypokoleniowa wojcieszyńska inscenizacja wybranych fragmentów
Dzieła M.Cervantesa Don Kichot”- podział gości na dwie grupy zajęciowe, manualne zajęcia warsztatowe:
„Wiatrakowe wariacje”, (wiatraki z tektury, pianki i opakowań po produktach spożywczych, pejzaże z
kastylijskiej La Manchy, wachlarz Dulcynei, wojcieszyńska (praktyczna) ‘pamiątka niespodzianka’; quest
„W krainie Don Kichota”, przejście dwóch ścieżek turystycznych: ‘Don Kichot i przyjaciele” oraz „Walki i
przygody Don Kichota” (12 wiatraków ozdobnych i 12 tablic tematycznych, gry terenowe i zabawy
ruchowe: „Śladami Don Kichota”, „Kolanko Sancho Pansy”, „podróż Don Kichota”(relaks, humor, zabawa).
Kastylijski ciepły poczęstunek: zupa, tapas, tortilla. Czas trwania ok. 5 godz. Przejazd do miejsca
zakwaterowania. Czas wolny. Kolacja. Nocleg
II DZIEŃ
śniadanie. Przejazd do miejscowości Horodyszcze. Wizyta w parku historycznym – Słowiańska Wioska. W
programie m.in.: zwiedzanie wioski, prelekcja, STANOWISKO BOJOWE - pokaz uzbrojenia i
wykonywania pancerzy, przymierzalnia; POSZUKIWANIE SKARBU ŚWIĘTOWITA - pokaz prac
wykopaliskowych, TKACTWO - krosno pionowe, bardo, tabliczki; KUCHNIA SŁOWIAŃSKA - degustacja
(kotły żelazne, blachy, ceramika, wędzarka, piec); Widowiska plenerowe (walki rytualne, sojusz plemion,
tańce i taniec z ogniem, słowiański poczęstunek). W godzinach popołudniowych przejazd do Lublina.
Zwiedzanie m.in.: zamek, spacer uliczkami Starego Miasta, gdzie zobaczymy m.in.: Ratusz z XV w.,
Bazylika oo. Dominikanów i okoliczny Teatr im. Andersena, Brama Krakowska, spacer deptakiem
miejskim, Nowy Ratusz. Przejazd do miejsca zakwaterowania. Kolacja. Nocleg
III DZIEŃ
śniadanie, przejazd miejscowości Podedwórze. Wizyta w wiosce tematycznej – Kraina Rumianku.
W programie m.in. prezentacja działalności Stowarzyszenia, dzielenie się doświadczeniami ( prelekcja,
prezentacje multimedialne, filmy ), Obiad złożony z potraw regionalnych, wybrane warsztaty etnograficzne:
od ziarna do chleba, od włókna do tkaniny, dawne zajęcia domowe. Powrót do miejsca zbiórki. Zakończenie
imprezy w późnych godzinach nocnych.

ŚWIADCZENIA
• przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, video,
cafe-service)
• 2 noclegi w hotelu / pensjonacie (pokoje 2 i 3osobowe z łazienkami),
• 2 śniadania, 2 x ciepła kolacja
• 3 x poczęstunek
• pilot – przewodnik,
• ubezpieczenie
• Wizyta w wioskach tematycznych (wg programu)
• 2 prelekcje

Cena za 1 os.
Ilość os.

wg. świadczeń

Min. 42 os. płacące
Cena dla wyjazdu z Aglomeracji
Górnośląskiej

699,00 zł

Cena dla wyjazdu z pozostałych
województw

Na zlecenie
tel. 32 256 45 77

Szczegółowy program wycieczki realizuje pilot grupy! Program może ulec zmianie.
Powyższy program jest programem autorskim Biura PL TRAVEL z Katowic
Wykorzystywanie i kopiowanie jedynie za zgodą PL TRAVEL

Biuro Podróży PL TRAVEL
ul. Henryka Dąbrowskiego 1 lok. 6, 40-032 Katowice
www.pltravel.pl, www.wyjazdygrupowe.eu, vip.pltravel.pl
mateusz@pltravel.pl, info@pltravel.pl, info@pltravel.pl
tel./fax 32 256 45 77, tel. kom. 694 980 161, 798 431 346
licencja nr 782

LUBELSKIE II – WYJAZD STUDYJNY
TERMIN: do uzgodnienia
I DZIEŃ
wyjazd z miejsca zbiórki o godz. 4.00. Przejazd do miejscowości Podedwórze. Wizyta w wiosce
tematycznej – Kraina Rumianku. W programie m.in. zakwaterowanie, zwiedzanie, serwis kawowy lub lekki
lunch, prezentacja działalności Stowarzyszenia, dzielenie się doświadczeniami ( prelekcja, prezentacje
multimedialne, filmy), Obiad złożony z potraw regionalnych, wybrane warsztaty etnograficzne: od ziarna do
chleba, od włókna do tkaniny, dawne zajęcia domowe, Występ grupy cyrkowej – produktu turystycznego
wioski dyniowej, Spektakl zespołu obrzędowego „ RUMENOK” w lokalnej gwarze. Biesiada, ognisko,
tańce w stodole. Przejazd do miejsca zakwaterowania. Nocleg
II DZIEŃ
śniadanie. Wizyta w wiosce tematycznej – Kraina Rumianku. W programie m.in.: Udział w fabularnej grze
terenowej „ Awantura w Krainie Rumianku” lub „ Wyprawa po bursztyn”, warsztaty zielarskie, obiad,
wybrane warsztaty rękodzielnicze: ceramika, garncarstwo, wyplatanie kwiatów ze słomy. Wieczorem
możliwość skorzystania z zabiegów w Wiejskim SPA: sauna, masaż olejkiem rumiankowym ( sauna i
masaż w cenie). Pozostałe zabiegi dodatkowo płatne. Przejazd do miejsca zakwaterowania. Nocleg
III DZIEŃ
śniadanie. Przejazd do Lublina. Zwiedzanie m.in.: zamek, spacer uliczkami Starego Miasta, gdzie
zobaczymy m.in.: Ratusz z XV w., Bazylika oo. Dominikanów i okoliczny Teatr im. Andersena, Brama
Krakowska, spacer deptakiem miejskim, Nowy Ratusz. Powrót do miejsca zbiórki. Zakończenie imprezy w
późnych godzinach nocnych.

ŚWIADCZENIA
• przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, video,
cafe-service)
• 2 noclegi w hotelu / pensjonacie (pokoje 2 i 3osobowe z łazienkami),
• 2 śniadania, 2 x ciepła kolacja
• 3 x obiad
• pilot – przewodnik,
• ubezpieczenie
• Wizyta w wioskach tematycznych (wg programu)

Cena za 1 os.
Ilość os.

wg. świadczeń

Min. 42 os. płacące
Cena dla wyjazdu z Aglomeracji
Górnośląskiej

849,00 zł

Cena dla wyjazdu z pozostałych
województw

Na zlecenie
tel. 32 256 45 77

Szczegółowy program wycieczki realizuje pilot grupy! Program może ulec zmianie.
Powyższy program jest programem autorskim Biura PL TRAVEL z Katowic
Wykorzystywanie i kopiowanie jedynie za zgodą PL TRAVEL

Biuro Podróży PL TRAVEL
ul. Henryka Dąbrowskiego 1 lok. 6, 40-032 Katowice
www.pltravel.pl, www.wyjazdygrupowe.eu, vip.pltravel.pl
mateusz@pltravel.pl, info@pltravel.pl, info@pltravel.pl
tel./fax 32 256 45 77, tel. kom. 694 980 161, 798 431 346
licencja nr 782

LUBELSKIE

III – WYJAZD STUDYJNY
TERMIN: do uzgodnienia

I DZIEŃ
wyjazd z miejsca zbiórki o godz. 4.00. Przejazd do miejscowości Horodyszcze. Wizyta w parku
historycznym – Słowiańska Wioska. W programie m.in.: zwiedzanie wioski, prelekcja, STANOWISKO
BOJOWE - pokaz uzbrojenia i wykonywania pancerzy, przymierzalnia; POSZUKIWANIE SKARBU
ŚWIĘTOWITA - pokaz prac wykopaliskowych, TKACTWO - krosno pionowe, bardo, tabliczki; KUCHNIA
SŁOWIAŃSKA – degustacja (kotły żelazne, blachy, ceramika, wędzarka, piec); Widowiska plenerowe
(walki rytualne, sojusz plemion, tańce i taniec z ogniem, słowiański poczęstunek). W godzinach
popołudniowych przejazd do Lublina. Zwiedzanie m.in.: zamek, spacer uliczkami Starego Miasta, gdzie
zobaczymy m.in.: Ratusz z XV w., Bazylika oo. Dominikanów i okoliczny Teatr im. Andersena, Brama
Krakowska, spacer deptakiem miejskim, Nowy Ratusz. Przejazd do miejsca zakwaterowania. Kolacja.
Nocleg
II DZIEŃ
śniadanie. przejazd miejscowości Podedwórze. Wizyta w wiosce tematycznej – Kraina Rumianku.
W programie m.in. prezentacja działalności Stowarzyszenia, dzielenie się doświadczeniami ( prelekcja,
prezentacje multimedialne, filmy ), Obiad złożony z potraw regionalnych, wybrane warsztaty etnograficzne:
od ziarna do chleba, od włókna do tkaniny, dawne zajęcia domowe. Przejazd do Zamościa. Zwiedzanie
miasta. Przejazd do miejsca zakwaterowania. Kolacja. Nocleg
III DZIEŃ
śniadanie. przejazd miejscowości Podedwórze. Wizyta w wiosce tematycznej – Olejarnia Świąteczna.
W programie m.in.: zwiedzanie wioski, prelekcja, Widowisko "Jak drzewiej biło się olej". Obiad. Powrót do
miejsca zbiórki. Zakończenie imprezy w późnych godzinach nocnych.

ŚWIADCZENIA
• przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, video,
cafe-service)
• 2 noclegi w hotelu / pensjonacie (pokoje 2 i 3osobowe z łazienkami),
• 2 śniadania, 2 x ciepła kolacja
• 2 x poczęstunek, 1 x obiad
• pilot – przewodnik,
• ubezpieczenie
• Wizyta w wioskach tematycznych (wg programu)
• 2 prelekcje

Cena za 1 os.
Ilość os.

wg. świadczeń

Min. 42 os. płacące
Cena dla wyjazdu z Aglomeracji
Górnośląskiej

769,00 zł

Cena dla wyjazdu z pozostałych
województw

Na zlecenie
tel. 32 256 45 77

Szczegółowy program wycieczki realizuje pilot grupy! Program może ulec zmianie.
Powyższy program jest programem autorskim Biura PL TRAVEL z Katowic
Wykorzystywanie i kopiowanie jedynie za zgodą PL TRAVEL

Biuro Podróży PL TRAVEL
ul. Henryka Dąbrowskiego 1 lok. 6, 40-032 Katowice
www.pltravel.pl, www.wyjazdygrupowe.eu, vip.pltravel.pl
mateusz@pltravel.pl, info@pltravel.pl, info@pltravel.pl
tel./fax 32 256 45 77, tel. kom. 694 980 161, 798 431 346
licencja nr 782

PODLASKIE – WYJAZD STUDYJNY
TERMIN: do uzgodnienia
I DZIEŃ
wyjazd z miejsca zbiórki o godz. 4.00. Przejazd do miejscowości Wojcieszyn. Wizyta w wiosce tematycznej – Wioska
Don Kichota. W programie m.in.: Przywitanie uczestników, prezentacja słowno – medialna Wojcieszyna „Wioski Don
Kichota” - słodki poczęstunek (kawa, herbata), projekcja filmu fabularnego z udziałem wojcieszynian, pt.:
„Międzypokoleniowa wojcieszyńska inscenizacja wybranych fragmentów Dzieła M.Cervantesa Don Kichot”- podział
gości na dwie grupy zajęciowe, manualne zajęcia warsztatowe: „Wiatrakowe wariacje”, (wiatraki z tektury, pianki i
opakowań po produktach spożywczych, pejzaże z kastylijskiej La Manchy, wachlarz Dulcynei, wojcieszyńska
(praktyczna) ‘pamiątka niespodzianka’; quest „W krainie Don Kichota”, przejście dwóch ścieżek turystycznych: ‘Don
Kichot i przyjaciele” oraz „Walki i przygody Don Kichota” (12 wiatraków ozdobnych i 12 tablic tematycznych, gry
terenowe i zabawy ruchowe: „Śladami Don Kichota”, „Kolanko Sancho Pansy”, „podróż Don Kichota”(relaks, humor,
zabawa).
Kastylijski ciepły poczęstunek: zupa, tapas, tortilla. Czas trwania ok. 5 godz. Przejazd do miejsca zakwaterowania.
Czas wolny. Kolacja. Nocleg
II DZIEŃ
śniadanie. Przejazd do miejscowości Krypno. Wizyta w wiosce tematycznej – Pacowa Chata. W programie m.in.:
Zwiedzanie Muzeum historyczno-etnograficznego, Zabawy i konkurencje szlacheckie na świeżym powietrzu,
Prezentacja multimedialna „Jak założyć wioskę tematyczną?" omówienie tematu i dyskusja( dla grup studyjnych),
Spacer z kijkami Nordic-Walking malowniczą trasą, Mała Galeria Królów Polskich- ciekawe opowiastki i anegdoty o
królach, Profesjonalne stanowisko łucznicze z ruchomym drewnianym koniem, Jak to z monetami było?-wybijanie
monet mennicą ręczną. Czas trwania ok. 3 godz. Następnie przejazd w okolice miejscowości Czarna Białostocka.
Wizyta w wiosce tematycznej – Czarna Wieś Kościelna – „Wieś Ducha Puszczy”. W programie m.in.: „Duch zaklęty w
glinie” – wizyta w pracowni garncarskiej - warsztaty wyrobów z gliny /naczynia i gwizdki, „Turniej rycerski o nagrodę
Ducha Puszczy” – zawody sprawnościowe rycerzy średniowiecza (kopie rycerskie, rzut toporkiem, itp.)- pasowanie na
rycerza, Wizyta w „Duchowej Galerii” – zwiedzanie Galerii rękodzieła ludowego (możliwość zakupu wyrobów),
„Koncert dla Ducha” - występ Kabaretu „Zryw”, Niespodzianka kulinarna – kuchnia regionalna, Ognisko i pieczenie
kiełbasek (kiełbasa wiejska). Czas trwania ok. 4-5 godz. Przejazd do miejsca zakwaterowania. Kolacja. Nocleg
III DZIEŃ
śniadanie, Przejazd do Bohonik by zwiedzić jedne z dwóch meczetów w Polsce (magnesem ściągającym tu ciekawskich
jest jeden z dwóch czynnych na Podlasiu meczetów i cmentarzy muzułmańskich w Polsce. Świątynia znajdująca się w
centrum Bohonik jest drewnianą, sześcienną budowlą o stożkowatym dachu z wieżyczką zakończoną półksiężycem.
Wnętrze podzielone jest na dwie części: większą dla mężczyzn, mniejszą dla kobiet. Przed wejściem do obu części
znajduje się przedsionek, w którym modlący się wierni, jak i odwiedzający to miejsce turyści mogą pozostawić swoje
obuwie, gdyż do sal modlitw nie można wejść w butach. Część męską od żeńskiej oddziela drewniana ściana,
wyposażona w podłużny otwór przykryty firaną). Kolejny punkt programu to Kruszyniany - słynących z drugiego w
Polsce meczetu oraz Jurty tatarskiej znanej z wyśmienitego lokalnego jedzenia; 1h przerwa obiadowa (we własnym
zakresie). Powrót do miejsca zbiórki. Zakończenie imprezy w późnych godzinach nocnych.

ŚWIADCZENIA
• przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, video,
cafe-service)
• 2 noclegi w hotelu / pensjonacie (pokoje 2 i 3osobowe z łazienkami),
• 2 śniadania, 2 x ciepła kolacja
• 3 x poczęstunek
• pilot – przewodnik,
• ubezpieczenie
• Wizyta w wioskach tematycznych (wg programu)
• 2 prelekcje

Cena za 1 os.
Ilość os.

wg. świadczeń

Min. 42 os. płacące
Cena dla wyjazdu z Aglomeracji
Górnośląskiej

727,00 zł

Cena dla wyjazdu z pozostałych
województw

Na zlecenie
tel. 32 256 45 77

Szczegółowy program wycieczki realizuje pilot grupy! Program może ulec zmianie.
Powyższy program jest programem autorskim Biura PL TRAVEL z Katowic
Wykorzystywanie i kopiowanie jedynie za zgodą PL TRAVEL

Biuro Podróży PL TRAVEL
ul. Henryka Dąbrowskiego 1 lok. 6, 40-032 Katowice
www.pltravel.pl, www.wyjazdygrupowe.eu, vip.pltravel.pl
mateusz@pltravel.pl, info@pltravel.pl, info@pltravel.pl
tel./fax 32 256 45 77, tel. kom. 694 980 161, 798 431 346
licencja nr 782

CHRZANÓW – WYJAZD STUDYJNY
TERMIN: do uzgodnienia
I DZIEŃ
wyjazd z miejsca zbiórki o godz. 8.00. Przejazd do miejscowości Chrzanów. Wizyta w wiosce tematycznej – Wioska
Ostrego Smaku. W programie m.in.: „Kulinarna podróż przez tradycyjne smaki Chrzanowa” – warsztaty kulinarne,
„Ostry decor” – warsztaty artystyczne np. wyszywanie , Quest „Rolnicze życie na chrzanowskiej ziemi” – edukacyjna
gra terenowa, „NieOstry poczęstunek” - ciasto + herbatka, „MałoOstre potyczki” – gry i zabawy na świeżym
powietrzu, Geocaching – gra terenowa przy wykorzystaniu GPS. Obiad/ognisko. Powrót do miejsca zbiórki.
Zakończenie imprezy w późnych godzinach wieczornych.

ŚWIADCZENIA
• przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, video,
cafe-service)
• 1 x Obiad
• pilot – przewodnik,
• ubezpieczenie
• Wizyta w wiosce tematycznej (wg programu)
• Prelekcja

Cena za 1 os.
Ilość os.

wg. świadczeń

Min. 42 os. płacące
Cena dla wyjazdu z Aglomeracji
Górnośląskiej

199,00 zł

Cena dla wyjazdu z pozostałych
województw

Na zlecenie
tel. 32 256 45 77

ŁAWSZOWA – WYJAZD STUDYJNY
TERMIN: do uzgodnienia
I DZIEŃ
wyjazd z miejsca zbiórki o godz. 4.00. Przejazd do miejscowości Ławszowa. Wizyta w wiosce tematycznej – Leśna
Wieś nad Kwisą. W programie m.in.: PAKIET – ŻUBR tj. Warsztaty rękodzielnicze, Gry i zabawy ruchowe,
Poczęstunek drwala, Spływy pontonowe. Czas trwania ok. 6 godz. Prelekcja. Obiad. Powrót do miejsca zbiórki.
Zakończenie imprezy w późnych godzinach wieczornych.

ŚWIADCZENIA
• przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, video,
cafe-service)
• 1 x Obiad
• pilot – przewodnik,
• ubezpieczenie
• Wizyta w wiosce tematycznej (wg programu)
• Prelekcja

Cena za 1 os.
Ilość os.

wg. świadczeń

Min. 42 os. płacące
Cena dla wyjazdu z Aglomeracji
Górnośląskiej

277,00 zł

Cena dla wyjazdu z pozostałych
województw

Na zlecenie
tel. 32 256 45 77

Szczegółowy program wycieczki realizuje pilot grupy! Program może ulec zmianie.
Powyższy program jest programem autorskim Biura PL TRAVEL z Katowic
Wykorzystywanie i kopiowanie jedynie za zgodą PL TRAVEL

