
INFORMATOR

Biuro Podróży i Turystyki GLOBTOUR
Aleja Papieża Jana Pawła II 32

70-453 Szczecin
Tel. 91 43 43 173/ 91 43 44 206

biuro@globtour.pl, www.globtour.pl

o wycieczkach szkolnych

mailto:biuro@globtour.pl
mailto:biuro@globtour.pl
http://www.globtour.pl


I.

II.

III.

   

   WYCIECZKI  JEDNODNIOWE………………………………………………………….....

1.1  
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

   WYCIECZKI WIELODNIOWE…………… ……………………………………………….

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10 
2.11

   ZIELONE SZKOŁY………………………………...……………………………………......

3.1 
3.2
3.3 �
�

���WAŻNE INFORMACJE………………………………………………...…………………...

Spis treści:

2 Biuro Podróży i Turystyki GLOBTOUR            Szczecin

str. 3

str. 4
str. 4
str. 4
str. 4
str. 4
str. 5
str. 5
str. 5
str. 5
str. 5
str. 5
str. 6
str. 6

str. 7

str. 8
str. 8
str. 8
str. 9
str. 9

str. 10
str. 10
str. 11
str. 11
str. 12
str. 12

str. 13

str. 14
str. 14
str. 15

str. 16

Szczecin wczoraj i dziś……………………………………………………………...…….....
Wyspa Wolin …………………………………………………………………………...…....
Świnoujście i truskawkowa wioska Karls……………………….………………….…….....
Militarna przygoda- Wyspa Wolin………………………………………………………......
Niezapomniana przygoda w Kołobrzegu……………………………………………..….….
Morska przygoda- Niechorze i Rewal………………………………………………….……
Park Rozrywki Majaland……………………………………………………………….....…
Bożonarodzeniowe tradycje „W krainie bombek choinkowych”...........................................
Wielkanocne tradycje w Dworku Tradycja ............................................................................
Poczdam- stolica Brandenburgii………………………………………………………..…...
Stralsund………………………………………………………………………………..……
Berlin – z wizytą u sąsiadów  ………………………………………………………..……...
Wycieczka do Zoo w Ueckerm nde i truskawkowa wioska Karls……………………..…...ü

Toruń- miasto Kopernika (2 dni)……………………………………………………...……..
Ruchome wydmy, Fokarium i Park Dinozaurów nad Bałtykiem- Łeba i okolice (2/3 dni)…
Szwajcaria Kaszubska (3 dni)………………………………………………………………..
Poznań i Szlak Piastowski  (2/3 dni)………………………………………………….......…
Wrocław- w poszukiwaniu krasnali (3 dni)……………………..……………………...……
Trójmiasto i Malbork (3 dni)……………………………………………………………….
Zwiedzamy stolicę- Warszawa  (4 dni)……………………………………………….…….
W krainie Ducha Gór Karkonosza- Karpacz, Szklarska Poręba i okolice (4 dni)…….……
Kraków- historyczna stolica Polski, Wieliczka, Oświęcim (4/5 dni)……………….…...…
Kotlina Kłodzka (4/5 dni)…………………………………………………………….…….
Kraków, Zakopane + park rozrywki Energylandia (5 dni) ……………………..….………

Kaszubska Zielona Szkoła………………………………………………………….………
Aktywny wypoczynek na Farmie Kalina…………………………………………….……..
Niezapomniana przygoda w Starym Kaleńsku…………………………………….……….



01

 WYCIECZKI
JEDNODNIOWE
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Wycieczki
jednodniowe

Ramowy program: Szczecin- zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in. Podziemny Szczecin 
(trasa II Wojny Światowej lub trasa Zimnej Wojny), katedra-wjazd na wieżę widokową, Zamek Książąt 
Pomorskich, pobyt w „słodkim” muzeum Wały Chrobrego, Be Happy Sweet Art & Illusion Museum, 
rejs statkiem po Odrze, Muzeum Techniki i Komunikacji- Zajezdnia Sztuki + objazd miasta m.in. 
Jasne Błonia, Place Gwieździste, najstarsze na świecie kino Pionier, Brama Portowa.

SZCZECIN WCZORAJ I DZIŚ1.1

WYSPA WOLIN 1.2

Ramowy program: Lubin- wejście na punkt widokowy Zielonka na terenie Wolińskiego Parku 
Narodowego (punkt widokowy na wsteczną deltę Świny), spacer do Wapnicy- jezioro Turkusowe, 
Międzyzdroje -zwiedzanie rezerwatu żubrów, Aleja Gwiazd i molo, pobyt w nowoczesnym 
multimedialnym Oceanarium z okazami z najdalszych zakątków świata lub pobyt w Bałtyckim Parku 
Miniatur (budowle z państw leżących nad Morzem Bałtyckim w skali 1;25) lub seans w Planetarium lub 
zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych. 

ŚWINOUJŚCIE I TRUSKAWKOWA WIOSKA KARLS1.3

Ramowy program: Świnoujście- zwiedzanie z przewodnikiem Fortu Gerharda (uczestnicy poznają jego 
historię, przechodząc  jednocześnie  kilka prób, które sprawdzą czy kandydat nadaje się do służby 
wojskowej), wejście na najwyższą nad Bałtykiem latarnie morską, przejazd do Koserow pobyt 
w truskawkowej wiosce m.in. manufaktura: marmolady, czekolady, cukierków, ślizgawki, kino polowe, 
tor traktorowy, naleśnikowa kuźnia, mokra piaskownica, wybieg z kozami i osłami, park linowy, 
wykopaliska, wybieg z kucykami oraz wiele innych atrakcji.

MILITARNA PRZYGODA - WYSPA WOLIN 1.4

Ramowy program: Świnoujście- zwiedzanie z przewodnikiem Fortu Gerharda (uczestnicy poznają jego 
historię, przechodząc  jednocześnie  kilka prób, które sprawdzą czy kandydat nadaje się do służby 
wojskowej), wejście na najwyższą nad Bałtykiem latarnie morską, zwiedzanie Podziemnego Miasta na 
wyspie Wolin, Zalesie - zwiedzanie z przewodnikiem bunkrów i poligonu wyrzutni pocisków V3 
z czasów II Wojny Światowej, Lubin - wejście na punkt widokowy Zielonka na terenie Wolińskiego 
Parku Narodowego (punkt widokowy na wsteczną deltę Świny), spacer do Wapnicy, jezioro 
Turkusowe. 

NIEZAPOMNIANA PRZYGODA W KOŁOBRZEGU 1.5

Ramowy program: Kołobrzeg- spacer po molo, Pomnik Zaślubin z Morzem, wejście na latarnie morską, 
Oceanarium, Muzeum 6D (muzeum w technologii 3D połączone z efektami specjalnymi m.in. mgła, 
zapach, wiatr, bańki mydlane, ruchoma podłoga) lub w Muzeum Myszy + pobyt w Ukrytej Krainie-  
sekretnego miejsca dla dzieci, pełnego zaczarowanych zwierząt, magii i zabawy, gdzie mieszkają 
m.in. zabawny Pan Wiewiór, olbrzymi 5 metrowy krokodyl Zębuś, rozmaite wróżki, skrzaty i krasnale 
alternatywnie + do wyboru:
‑ 2 godzinna zabawa edukacyjno – rozrywkowa „Piracka Przygoda” m.in. konkurs ciesielski (kilka 

sposobów wbijania gwoździ), wyścig po plankach, konkursy z linami – wyplątywanie z więzów, 
cumowanie okrętu, nauka szant, zabawa przy muzyce morskiej, lekcja fechtunku,

‑ pobyt na „Dziki Zachodzie” w Zieleniewie m.in. przejażdżka bryczką, strzelanie z łuku, zwiedzanie 
mini zoo, pokazy artystyczne,

‑ pobyt w parku rozrywki Pomerania Fun Park m.in. karuzele, rollercoaster, dmuchańce 
Wioska Wikingów.  
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Wycieczki
jednodniowe

Ramowy program: Niechorze - zwiedzanie motylarni, miejsca swobodnie latających motyli 
egzotycznych lub wejście na latarnię morską, zwiedzanie Parku Miniatur Latarni Morskich, 
Rewal- pobyt w Bajkowej Chacie, zwiedzanie świata baśni i iluzji, pobyt w Parku Wieloryba 
(zwiedzanie 4 krain tematycznych: Bałtyku, Gigantów z Oceanów, Potworów z Głębin oraz strefy Piraci 
i Papugi), Trzęsacz – zwiedzanie Multimedialnego Muzeum 15 Południa ruiny kościoła na klifie. 

MORSKA PRZYGODA – REWAL I NIECHORZE 1.6

PARK ROZRYWKI MAJALAND 1.7

Ramowy program: Park Rozrywki Majaland w Kownatach - największy tego typu park rozrywki 
w Polsce, zbudowany wokół postaci Wikinga Vica, Hedi, pszczółki Mai i jej przyjaciół. Majaland łączy 
w sobie magię tych postaci z przyjemnością odkrywania pięknych atrakcji w bajkowej atmosferze. 
Na uczestników czeka wiele niezapomnianych atrakcji a także eksperymenty, fantastyczne pokazy 
edukacyjne i warsztaty.

BOŻONARODZENIOWE TRADYCJE „W KRAINIE BOMBEK CHOINKOWYCH”1.8

Ramowy program: zwiedzanie zakładu produkującego ozdoby choinkowe i okazyjne (cykl od 
wydmuchiwania, srebrzenia, lakierowania poprzez dekorację i pakowanie ozdób), uczestnictwo 
 w warsztatach i własnoręczne dekorowanie bombek. 

WIELKANOCNE TRADYCJE W DWORKU TRADYCJA 1.9

Ramowy program: Warsztaty świąteczne w Dworku Tradycja w Bełcznej pt. „Co było pierwsze: 
jajko czy kura?” m.in.  spotkanie z mistrzynią wyplatania palm wielkanocnych, tworzenie ozdób  
świątecznych z bibuły, zajęcia kulinarne: wypiekanie babeczek wielkanocnych, odkrywanie tajemnic 
spiżarni pastora.

POCZDAM- STALICA BRANDENBURGII  1.10

Ramowy program: Poczdam- spacer po Parku Sanssouci, zwiedzanie ogrodu tarasowego, grobu 
Fryderyka Wielkiego, przejazd przez miasto (m.in. zabytkowa kolonia rosyjska Aleksandrowka, bramy 
starego miasta), spacer po dzielnicy holenderskiej, + atrakcja do wyboru:
‑ zwiedzanie Pałacu Cecilienhof, w którym odbyła się słynna Konferencja Poczdamska,
‑ wizyta w Biosferze Poczdam,  nowoczesnej palmiarni, w której utworzono równikową dżunglę, 
‑ Park Filmowy Babelsberg - zwiedzanie miasteczka filmowego. 
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STRALSUND1.11

Ramowy program: Stralsund- zwiedzanie Ozeaneum (oceanarium z prawie 40-stoma akwariami 
z organizmami żyjącymi w Bałtyku, Morzu Północnym i Atlantyku, centrum nauki i figurami 
największych na świecie zwierząt w skali 1:1), następnie spacer po mieście, m.in. ratusz z siedmioma 
sterczynami, stary rynek, monumentalny kościół mariacki + atrakcja do wyboru:
‑ zwiedzanie Muzeum Morza,  
‑ zwiedzanie Muzeum Lotnictwa Otto Lilienthal Museum w Anklam,
‑ pobyt w truskawkowej wiosce Karls m.in. manufaktura: marmolady, cukierków oraz place zabaw: 

ślizgawki, tor traktorowy, mokra piaskownica, wybieg z kozami i osłami, park linowy, wykopaliska, 
wybieg z kucykami oraz wiele innych atrakcji.
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Wycieczki
jednodniowe

Ramowy program: Berlin- wjazd na nowy puntk widokowy w budynku Humboldt Forum, spacer po 
mieście: Aleksander Platz, Katedra, Wyspa Muzeów, Bebelsplatz (na którym hitlerowcy spalili 25 tys. 
Książek), Aleja Unter den Linden, fragment Muru Berlińskiego, Brama Brandenburska, Reichstag, 
Pomnik Pomordowanych Żydów Europy (Pomnik Ofiar Holocaustu) + atrakcja do wyboru:
‑ zwiedzanie Aqua Dom Sea Life z największym na świecie cylindrycznym akwarium (ponad 

25 metrów wysokości), które zwiedza się przejeżdżając przez środek w zamkniętej kapsule,
‑ zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej,
‑ wjazd na Wieżę Telewizyjną – taras widokowy 208 metrów nad ziemią,
‑ zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds,
‑ zwiedzanie Muzeum Techniki,
‑ zwiedzanie interaktywnego Muzeum Przyszłości Futurium,
‑ zwiedzanie Muzeum Pergamońskiego,
‑ zwiedzanie Neues Muzeum, 
‑ zwiedzanie wystawy zabytkowych samochodów – Classic Remise,
‑ godzinny rejs statkiem po historycznej części miasta,
‑ zwiedzanie Muzeum Body Worlds,
‑ zwiedzanie Muzeum NRD,
‑ zwiedzanie Muzeum Muru Berlińskiego,
‑ zwiedzanie Little Big City Berlin (Berlin w miniaturze, 7 interaktywnych makiet, które opowiadają 

historię Berlina),
‑ zwiedzanie Muzeum Terroru, 
‑ spacer w okolicach Dworca Zoo (Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma, Centrum Handlowe Europa z 

nietypowym zegarem wodnym, słynna ulica handlowa Ku'dam).

BERLIN- Z WIZYTĄ U SĄSIADÓW1.12
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WYCIECZKA DO ZOO W UECKERM NDE I TRUSKAWKOWA WIOSKA KARLS Ü1.13

Ramowy program: Ueckerm nde- pobyt w Ogrodzie Zoologicznym, nastepnie przejazd do Koserow, ü
pobyt w truskawkowej wioscce m.in. manufaktura: marmolady, cukierków oraz place zabaw: ślizgawki, 
tor traktorowy, mokra piaskownica, wybieg z kozami i osłami, park linowy, wykopaliska, wybieg 
z kucykami oraz wiele innych atrakcji.
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Wycieczki
wielodniowe

Ramowy program: Toruń – zwiedzanie miasta z przewodnikiem: rynek, ratusz, katedra św. Jana, 
Krzywa Wieża, warsztaty w Żywym Muzeum Piernika, Kamienica "Pod Gwiazdą", Dom Mikołaja 
Kopernika, seans w planetarium + atrakcje do wyboru:
‑ warsztaty w Centrum Chemii w Małej Skali (własnoręczne eksperymentowanie zgodnie 

z wybranym zagadnieniem i wiekiem uczestników),
‑ warsztaty z wyrobu mydła i świeczek w Mydlarnii i Świeczkarni Mydło i Pachnidło,  
‑ spektakl w Teatrze Baj (wg aktualnego repertuaru), 
‑ wizyta w Jura Parku w Solcu Kujawskim, zwiedzanie z przewodnikiem ścieżki z dinozaurami 

i owadami, Muzeum Ziemi oraz krótki seans w kinie 3D,
‑ zwiedzanie interaktywnego muzeum - Dom Legend Toruńskich,
‑ pobyt w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy m.in. dwie stałe wystawy - ,,O Obrotach" - 

poświęcona idei koła i ruchu obrotowego, także w odniesieniu do dzieła Mikołaja Kopernika 
,,O obrotach sfer niebieskich" oraz ,,Rzeka" - nawiązująca do przepływającej przez Toruń Wisły, 
obejmująca model rzeki od źródeł po ujście,

‑ zwiedzanie Muzeum Zabawek i Bajek, 
‑ zwiedzanie Obserwatorium  Astronomicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w miejscowości 

Piwnice koło Torunia,
‑ zwiedzanie Muzeum Podróżników im. Tony'ego Halika,
‑ Muzeum Toruńskiego Piernika,
‑ warsztaty w Muzeum Historii Partaczy (do wyboru: warsztaty kaligrafii, warsztat partackich 

opowieści, warsztat rycerski, warsztat mincerski, warsztat kaletniczy, warsztat szczytniczy, 
warsztaty wypieku pierników),

‑ zwiedzanie Fortu IV (uczestnicy przeniosą się w czasie do wieku pary i telegrafu, trasa zwiedzania 
wiedzie poprzez część koszarową podziemnymi tunelami do części bojowej, w której można 
zobaczyć stanowiska ochrony dna fosy). 

 TORUŃ -MIASTO KOPERNIKA (2 DNI)2.1

RUCHOME WYDMY, FOKARIUM I PARK DINOZAURÓW NAD BAŁTYKIEM 
- ŁEBA I OKOLICE (2/3 DNI)

2.2

Ramowy program: Sarbsk- pobyt w w Sea Parku m.in. oceanarium 3D, muzeum marynistyczne, park 
zwierząt morskich, Rąbka - rejs statkiem lub przejazd melexem do Muzeum Wyrzutni Rakiet, spacer na 
ruchome wydmy z Łącką Górą, Łeba- pobyt w parku rozrywki Łeba Park m.in. ścieżka edukacyjna 
z parkiem prehistorycznych gadów, galeria bursztynu, minerałów i skamieniałości, dinozaury w skali 
1:1, mini zoo, wioska indiańska, kino 7D, pojazdy Flinstonów, plac zabaw oraz wiele inny atrakcji, 
Charbowo- pobyt w Parku Rozrywki i Edukacji Farma Alexa- jedyny park rolniczy w Polsce 
m.in. przejazd traktorami, język i zwyczaje kaszubskie, historia maszyn rolniczych i wiele innych 
atrakcji + ognisko z pieczeniem kiełbasek.  

SZWAJCARIA KASZUBSKA (3 DNI)2.3

Ramowy program: Węsiory- zwiedzanie rezerwatu archeologicznego „Kamienne Kręgi”, 
Szymbark - Centrum Edukacji i Promocji Regionu m.in. Krzywy Dom, najdłuższa deska świata, Dom 
Sybiryka, wejście na wieżę widokową na Wieżycy 329 m.n.p.m., Gołubie - ogród botaniczny, 
Chmielno - Muzeum Kaszubskiej Ceramiki Neclów, Kartuzy - zwiedzanie Muzeum Kaszubskiego, 
Wdzydze Kiszewskie - zwiedzanie Muzeum- Kaszubski Parku Etnograficzny, Będomin - Muzeum 
Hymnu Narodowego, Ostrzyce - przejażdżka wozami drabinistymi. 
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Wycieczki
wielodniowe

Ramowy program: Poznań- zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in. Stary Rynek, Ostrów Tumski, 
Palmiarnia + atrakcje do wyboru:
‑ zwiedzanie Nowego Zoo,
‑ zwiedzanie interaktywnego muzeum- Brama Poznania (centrum interpretacji dziedzictwa, które 

przy pomocy nowych technologii łączy opowieść o dziejach katedralnej wyspy, rozwoju miasta 
Poznania z narracją o początkach Państwa Polskiego),

‑ zwiedzanie z przewodnikiem stadionu piłkarskiego Poznań, 
‑ pobyt na Termach Maltańskich (aquapark),
‑ przejazd kolejką- Maltanka, malowniczą trasą wzdłuż jeziora Malta, 
‑ pobyt w Rogalowym Muzeum Poznania (pokazy o tajemnicach i wypieku Rogali 

Świętomarcińskich),
‑ Makieta Grodu Pierwszych Piastów lub Makieta Dawnego Poznania lub Makieta Starego Rynku, 

(widowisko światła, dźwięku, efektów specjalnych z unikatowym pokazem laserowym 
i komentarzem),

‑ wycieczka animowana Szlakiem Powstania Wielkopolskiego,
‑ zwiedzanie Muzeum- Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera oraz Ogrodu Tolerancji, z  replikami 

słynnych zabytków różnych kultur m.in.: posąg z Wyspy Wielkanocnej, totem indiański z Kanady, 
egipski Sfinks i posąg Buddy z doliny Bamjan, model piramidy Cheopsa (o wysokości 6,36 m),

‑ warsztaty w Muzeum Czekolady Warsztatownia,
‑ Biskupin- zwiedzanie Muzeum Archeologicznego, 
‑ Gniezno - zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego, 
‑ Pobiedziska - wizyta w Skansenie Miniatur Szlaku Piastowskiego, 
‑ przejazd kolejką wąskotorową na wybranym odcinku: Żnin- Wenecja (Muzeum Kolei 

Wąskotorowej) - Biskupin - Gąsawa. 

 POZNAŃ I SZLAK PIASTOWSKI  (2/3 DNI)2.4
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WROCŁAW- W POSZUKIWANIU KRASNALI (3 DNI)2.5

Ramowy program: Wrocław- zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in.  Ostrów Tumski i Most 
Grunwaldzki, nowa Biblioteka Uniwersytecka, Katedra Św. Jana Chrzciciela, Uniwersytet Wrocławski 
(Aula Leopoldyna), Rynek, Ratusz, spacer Parkiem Szczytnickim (Pergola, Hala Stulecia), 
multimedialny spektakl z udziałem wody, kolorowych świateł i muzyki + atrakcje do wyboru:
‑ zwiedzanie multimedialnego Centrum Wiedzy i Nauki o Wodzie – Hydropolis + wybrane warsztaty,  
‑ wjazd na punkt widokowy (49 piętro) znajdujący się na najwyższym budynku we Wrocławiu- 

SKY TOWER,
‑ zwiedzanie z przewodnikiem stadionu piłkarskiego Wrocław, 
‑ pobyt w Zoo wraz z Afrykarium, 
‑ spacer po Ogrodzie Japońskim,
‑ rejs statkiem po Odrze,
‑ Kolejkowo- największa w Polsce makieta kolejowa, z jeżdżącymi miniaturowymi pociągami 

i samochodami wśród budowli z terenu Górnego Śląska i Dolnego Śląska.
‑ zwiedzane Moviegate- miejsca mieszczącego się w idealnie zachowanym prawdziwym schronie, 

eksploatowanym podczas drugiej wojny światowej, gdzie znajduje się m.in. trasa prezentująca 
niemalże 100 eksponatów z największych produkcji filmowych, takich jak “James Bond” czy 
“Gwiezdne wojny” + „Pokaz Szalonego Naukowca”.

http://www.globtour.pl


Wycieczki
wielodniowe

Ramowy program: Gdynia- zwiedzanie Akwarium Gdyńskiego, spacer Skwerem Kościuszki, Sopot- 
molo, „Krzywy Domek”, Gdańsk - zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in. zwiedzanie katedry 
oliwskiej z prezentacją organów, Długi Targ, fontanna Neptuna, ratusz, kościół NMP, Żuraw, rejs 
tramwajem wodnym z Gdańska na Westerplatte, zwiedzanie półwyspu, Malbork- zwiedzanie Zamku 
Krzyżackiego i Muzeum Bursztynu (dzieci uczestniczą aktywnie w zamkowej przygodzie, uzyskują 
in formację  o  twierdzy  nad  Nogatem,  zakonie  krzyżackim,  Kró les twie  Polsk im 
i kulturze wieków średnich poprzez otrzymane zadanie odnalezienia ukrytego hasła) + atrakcje do 
wyboru:
‑ zwiedzanie z przewodnikiem stadionu piłkarskiego Polsat Plus Arena Gdańsk, 
‑ zwiedzanie Muzeum Bursztynu,
‑ zwiedzanie Dworu Artusa, 
‑ pobyt w interaktywnym Centrum Nauki Hewelianum (warsztaty + interaktywna wystawa),
‑ pobyt w Aquaparku Sopot, 
‑ pobyt w Centrum Nauki Experyment (interaktywne zajęcia realizujące zagadnienia podstawy 

programowej dostosowane do wieku uczestników),
‑ rejs tramwajem wodnym na półwysep Helski m.in. fokarium i latarnia morska,
‑ zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum II Wojny Światowej,
‑ zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności, 
‑ pobyt w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym,
‑ interaktywne Muzeum Emigracji w Gdyni. 

TRÓJMIASTO I MALBORK (3 DNI)2.6
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ZWIEDZAMY STOLICĘ- WARSZAWA  (4 DNI)2.7

Ramowy program: Warszawa - zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in. Zamek Królewski, Rynek 
Starego i Nowego Miasta, Barbakan, pomnik Małego Powstańca, katedra św. Jana Chrzciciela, kolumna  
Zygmunta, przejazd do Łazienek Królewskich, Pałac na Wodzie i Stara Pomarańczarnia, spacer po 
parku, Belweder, Pałac Kultury i Nauki- wjazd na taras widokowy zlokalizowany na XXX piętrze, 
spacer po Ogrodzie Saskim, Pomnik Nieznanego Żołnierza, Wilanów - zwiedzanie kompleksu pałacowo - 
parkowego m.in. park, Oranżeria, + atrakcje do wyboru:
‑ pobyt w Centrum Nauki Kopernik (wystawa, planetarium),
‑ zwiedzanie Cmentarza na Starych Powązkach lub spacer po nowej części cmentarza, 
‑ zwiedzanie z przewodnikiem Stadionu Narodowego + możliwość wejścia na punk widokowy, 
‑ zwiedzanie Niewidzialnej Wystawy (wyjątkowa interaktywna podróż w niewidzialny świat, 

podczas której można poruszać się wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, dotyku, węchu), 
‑ zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego,
‑ zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich Pollin,
‑ zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego, 
‑ pobyt w Muzeum Świat Iluzji,
‑ pobyt w muzeum sztuki iluzji Magic Mind, 
‑ zwiedzanie ogrodu na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego,  
‑ zwiedzanie Muzeum Neonów,
‑ zwiedzanie Muzeum Ewolucji, 
‑ zwiedzanie  dworku, gdzie urodził się Fryderyk Chopin w Żelazowej Woli. 
‑ zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, 
‑ zwiedzanie Sejmu RP,
‑ zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego.



2.8

Wycieczki
wielodniowe

Ramowy program: Karpacz - zwiedzanie miasta m.in. Świątynia Wang, Muzeum Lalek, wjazd 
wyciągiem krzesełkowym na Kopę i wędrówka na Śnieżkę, Szklarska Poręba - wjazd wyciągiem 
krzesełkowym na Szrenicę, zejście przez Halę Szrenicką do wodospadu Kamieńczyk, zwiedzanie Huty 
Szkła, wystawa „Wirtualne Karkonosze”, Zakręt Śmierci, wędrówka na Zamek Chojnik + atrakcje do 
wyboru:
‑ Muzeum Karkonoskie Tajemnice,
‑ pobyt w Termach Cieplickich, 
‑ zwiedzanie zamku Książ w Wałbrzychu, 
‑ wędrówka nad wodospad Szklarki,
‑ pobyt w parku dinozaurów Dinopark Szklarska Poręba,
‑ wycieczka zagraniczna do miejscowości Liberec,  pobyt w nowoczesnym interaktywnym Centrum 

Nauki iQlandia + planetarium, pobyt w Aquaparku Babylon, 
‑ wycieczka zagraniczna do Pragi, zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in. wejście na Wzgórze 

Petřin, spacer po tarasach z widokiem na Pragę, Hradczany, Droga Królewska, Most Karola, Rynek 
Staromiejski z zegarem Orloj, rejs po Wełtawie. 

W KRAINIE DUCHA GÓR KARKONOSZA 
- KARPACZ,  SZKLARSKA PORĘBA I OKOLICE (4 DNI)
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KRAKÓW - HISTORYCZNA STOLICA POLSKI, WIELICZKA I OŚWIĘCIM (4/5 DNI)2.9

Ramowy program: Kraków – zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in. Bazylika Mariacka, Barbakan, 
Sukiennice, Katedra na Wawelu z dzwonem Zygmunta, Smok Wawelski, dzielnica żydowska 
Kazimierz, Kopiec Kościuszki, Wieliczka- zwiedzanie Kopalni Soli, Oświęcim - Muzeum Auschwitz-
Birkenau + atrakcje do wyboru:
‑ całodzienny pobyt w największym w Polsce parku rozrywki Energylandia m.in. 30 nowoczesnych 

urządzeń i atrakcji, gry i zabawy interaktywne, 4 sceny widowiskowe: dwa teatry i dwa amfiteatry,
‑ „Kraków w 15 min.”- multimedialny pokaz historii Krakowa na makiecie o wielkości 4 x 5m.
‑ zwiedzanie podziemi Rynku Głównego, 
‑ zwiedzanie Fabryki Emalia Oskara Schindlera, 
‑ pobyt w Muzeum Iluzji, 
‑ pobyt w Lustrzanym Labiryncie,
‑ rejs statkiem po Wiśle, 
‑ zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego, 
‑ zwiedzanie Muzeum Witrażu, 
‑ warsztaty w Żywym Muzeum Obwarzanka,
‑ zwiedzanie WOMAI – Centrum Nauki i Zmysłów,
‑ Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema - park pełen drzew i  urządzeń do eksperymentów 

z dziedziny mechaniki, akustyki i optyki, 
‑ wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego - Dolina Prądnika, Maczuga Herkulesa, zamek 

w Pieskowej Skale,
‑ zwiedzanie oraz spływ łódkami pod ziemią w Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach.

http://www.globtour.pl


Wycieczki
wielodniowe

KOTLINA KŁODZKA (4/5 DNI)2.10
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KRAKÓW, ZAKOPANE  + PARK ROZRYWKI ENERGYLANDIA (5 DNI)2.11

Ramowy program: Książ - zwiedzanie zamku, Palmiarnia w Lubiechowie, Kudowa Zdrój - zwiedzanie 
Parku Zdrojowego, Czermna - Kaplica Czaszek, wędrówka z przewodnikiem do rezerwatu Błędne 
Skały i na Szczeliniec Wielki, Wambierzyce - zwiedzanie bazyliki, ruchoma szopka, Kletno - jaskinia 
Niedźwiedzia, Dusznik Zdrój - park zdrojowy, Muzeum Papiernictwa, kolorowa fontanna, 
Kłodzko - zwiedzanie Twierdzy Kłodzko, Złoty Stok- zwiedzanie Kopalni Złota, Polanica Zdrój - 
park zdrojowy, muzyczna fontanna + atrakcje do wyboru:
– Srebrna Góra - zwiedzanie Fortu Donjon, spotkanie z żołnierzem 33 Historycznego Regimentu 

Srebrnogórskiego, pokaz strzelania z broni czarno prochowej, zwiedzanie izby pamiątek,
– wycieczka zagraniczna do Czech do Adrspadskiego Skalnego Miasta, wędrówka po labiryncie, rejs 

łodzią po jeziorku, 
– wycieczka zagraniczna do Czech, zwiedzanie największego w Czechach ogrodu zoologicznego 

ZOO Safari Dvur Kralove (m.in. Ptasi Świat, Świat Dinozaurów, Świat Flamingów, Okapi, 
Surykatki, Małpy, Orangutany, Wodny Świat, Świat Słoni oraz przejazd przez Afrykańskie Safari),

– zwiedzanie parku miniatur Minieuroland.

Ramowy program: Kraków – zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in. Bazylika Mariacka, Barbakan, 
Sukiennice, Katedra na Wawelu z dzwonem Zygmunta, Smok Wawelski, dzielnica żydowska 
Kazimierz, Zakopane - spacer przez Krupówki, Stary Cmentarz na Pęksowym Brzyzku, Muzeum 
Tatrzańskie, wjazd na skocznie narciarską Wielka Krokiew, wjazd kolejką na Gubałówkę, wędrówka na 
Halę Kondratową, wyjazd do Doliny Kościeliskiej, Jaskinia Mroźna, Zator - całodzienny pobyt 
w największym w Polsce parku rozrywki Energylandia m.in. 30 nowoczesnych urządzeń i atrakcji, 
20 gier i zabaw interaktywnych, 4 sceny widowiskowe: dwa teatry i dwa amfiteatry + atrakcje do 
wyboru:
‑ zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce,
‑ zwiedzanie Muzeum Oscypka, 
‑ zwiedzanie Skansenu Kolejnictwa w Chabówce, 
‑ wycieczka zagraniczna do Aquaparku Tatralandia na Słowacji, 
‑ wycieczka zagraniczna na Słowację, zwiedzanie zamku- Oravski Podzamok, rejs statkiem na wyspę 

na jeziorze Orawskim. 



03

ZIELONE
SZKOŁY
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Zielone Szkoły

Ramowy program: przejażdżka wozami drabiniastymi, jazda konna, ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
kaszubska pogawędka, rejs statkiem, spotkanie z leśniczym i spacer Wdzydzką Ścieżką Przyrodniczą, 
wyrób mydełek ekologicznych, wypiek chleba, warsztaty plastyczne, gry łucznicze, zabawy ruchowe, 
survival, lekcja muzyczna – muzyczne narzędzia i instrumenty obrzędowe, haftowanie, toczenie naczyń 
na kole Gancarskim, zwiedzanie Muzeum Etnograficznego we Wdzydzach, nauka pisania gęsim 
piórem, rozgrywki sportowe, pobyt na basenie, dyskoteka, seans 6D, wycieczka autokarowa do Centrum 
Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, zwiedzanie Kaszubskiego Parku Miniatur w Stryszej 
Budzie.

KASZUBSKA ZIELONA SZKOŁA 3.1

AKTYWNY WYPOCZYNEK NA FARMIE KALINA  3.2

Ramowy program: zajęcia sportowo- integracyjne w dowolnej kombinacji:

Zajęcia sportowo- rekreacyjne: 
– park linowy (trzy trasy),
– paintball laserowy,
– wędkarstwo,
– wspinaczka na skrzynkach,
– zajęcia na wodzie: budowanie tratwy, rowerki wodne, kajaki, windsurfing, żeglarstwo,
– podchody, maskowanie,
– rozgrywki piłkarskie,
– turniej siatkówki,
– zajęcia kulinarne: kuchnia włoska, węgierska, polska (do wyboru),
– gry terenowe,
– podchody, geocaching, maskowanie,
– sztuka przetrwania w lesie korzystając z darów przyrody – survival,
– ognisko, dyskoteka,
– team building,
– olimpiada (bieg farmera, bieg ratownika, bieg kosmonauty),
– paintball wodny,
– rysunek 3d,
– robotyka,
– łucznictwo,
– strzelectwo,
– jazda konna,
– wyjazd na kręgielnie,
– spływy kajakowe,
– taniec,
– poszukiwanie skarbów z wykrywaczem metali.

Ścieżki edukacyjne: 
– Drawieński Park Narodowy,
– Tajemnice II Wojny Światowej na Ziemi Lubuskiej, 
– Park Narodowy Ujęcie Warty, 
– Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie,
– wizyta w Gospodarstwie Pasieznym.
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Zielone Szkoły

Ramowy program: gry i zabawy ruchowe, zajęcia i turniej w mini-golfa, strzelanie z łuku, zabawy 
grupowe z przeciąganiem liny i torem przeszkód, wycieczka rowerowa, siatkówka plażowa, baloniada, 
piłka nożna i koszykówka, wieczór dyskusyjny kąpiel i plażowanaie, zajęcia w wodzie: kajaki, łódki, 
rowery wodne, pływająca trampolina (zajęcia wyłącznie pod opieką ratownika WOPR), piesza 
wycieczka z mapą i kompasem do największego w gminie Czaplinek głazu Tempelburg, dyskoteka,  
strzelanie z wiatrówek na strzelnicy - turniej z nagrodami, ping-pong, piłkarzyki, gry planszowe, turniej 
szachowy, wycieczka edukacyjna, ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Zajęcia do wyboru: 

Zajęcia wodne:
‑ wycieczka kajakami po Jeziorze Kaleńsko, 
‑ zajęcia żeglarskie, trening i wycieczka na smoczych łodziach, 
‑ pływanie na deskach z wiosłem - SUP, 
‑ wycieczka platformą pływającą (zajęcia wodne pod opieką ratownika WOPR).
Zajęcia wspinaczkowe: 
‑ ścianka wspinaczkowa, 
‑ miasteczko linowe, 
‑ wchodzenie na skrzynki.
Zajęcia grupowe:
‑ taniec fitness lub aerobic, 
‑ podstawy samoobrony, 
‑ zajęcia i zabawy sprawnościowe.
Zajęcia edukacyjne:
‑ „Las, natura i ochrona przyrody” - leśna ścieżka edukacyjna, 
‑ „Kamienne kręgi Gotów” - archeologia na Pomorzu Zachodnim, 
‑ zajęcia strażackie z wozem gaśniczym i podstawy udzielania pierwszej pomocy, 
‑ zajęcia „Papier czerpany i budownictwo drewniane”.
Wycieczki edukacyjne:
‑ wycieczka piesza do Żelisławskiego Zapiecka - rękodzieło i sztuka ludowa - tkactwo, 
‑ wycieczka rowerowa i zwiedzanie pałacu w Siemczynie, 
‑ wycieczki autobusem: do Starego Drawska i zwiedzanie Zamku Drahim, 
‑ wycieczka do Sławogrodu - życie w osadzie wczesnośredniowiecznej, 
‑ wycieczka do Bornego Sulinowa - dawna kwatera wojsk niemieckich i radzieckich,  
‑ wycieczka „Pasieka Fujarskich”, 
‑ wycieczka wędkarska „Łowisko - Nad Drawą”, 
‑ wycieczka krajoznawcza „Spływ kajakowy rzeką Drawą”.

NIEZAPOMNIANA PRZYGODA W STARYM KALEŃSKU 3.3

15www.globtour.pl      Tel. 91 43 44 206      biuro@globtour.pl 

http://www.globtour.pl


04

WAŻNE 
INFORMACJE
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Ważne 
informacje

W celu wyceny wycieczki należy skontaktować się z pracownikiem naszego biura, osobiście w siedzibie 
biura, mailowo na adres: lub telefonicznie: 91 43 43 173 lub 91 43 44 206. Cena biuro@globtour.pl 
uzależniona jest od terminu, ilości osób oraz ostatecznego programu. Zgodnie z Ustawą o usługach 
turystycznych z 29.08.1997r. cena wycieczki nie może zostać zmieniona na 20 dni przed jej 
rozpoczęciem. Wpłaty należy dokonywać w 2 ratach:
‑  zaliczka w wysokości 30% ceny imprezy do 2 tyg. od potwierdzenia zamówienia, 
‑ dopłata do całości na 21 dni przed wyjazdem. 

Najpóźniej całość musi być uregulowana w terminie uzgodnionym z pracownikiem biura. Dla szkół 
stale współpracujących z naszym biurem oferujemy warunki płatności na indywidualnych zasadach.

Wpłat można dokonywać gotówką w biurze lub przelewem na konto:

Biuro Podróży i Turystyki GLOBTOUR

Aleja Papieża Jana Pawła II 32

70-453 Szczecin

Alior Bank: 78 2490 0005 0000 4530 4943 2691

ZLECENIE WYCENY I ORGANIZACJI WYCIECZKI

TRANSPORT2

Korzystamy z usług sprawdzonych przewoźników autokarowych, których baza transportowa spełnia 
wymogi unijne dotyczące przewozu dzieci i młodzieży, dodatkowo autokary są dezynfekowane 
i ozonowane przed każdym wyjazdem. Autokary posiadają zróżnicowana liczbę miejsc w zależności od 
liczebności grupy. Możliwe jest również zorganizowanie przejazdu pociągiem.

WYŻYWIENIE3

Podczas wycieczek jednodniowych zalecamy zabranie własnego suchego prowiantu lub na specjalne 
życzenie możemy zamówić posiłek dla grupy. Podczas wycieczek wielodniowych w standardzie 
zapewniamy dwa posiłki (śniadanie i obiadokolację).

NOCLEGI4

Uczestnicy wycieczki zakwaterowani są w: hostelach, domach wczasowych, schroniskach 
młodzieżowych,  pensjonatach lub w hotelach w zależności od programu wycieczki oraz budżetu. 

ZWIEDZANIE OBIEKTÓW5

Prosimy pamiętać, że większość muzeów jest nieczynna np. w poniedziałki, a niektóre obiekty np. 
Centrum Nauki Kopernik, wymagają zarezerwowania z dużym wyprzedzeniem (nawet do pół roku)!

1
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Ważne 
informacje

Do ubezpieczenia niezbędna jest imienna lista uczestników wycieczki zawierająca: imię, nazwisko, 
dokładny adres, numer pesel oraz numer kontaktowy do rodzica/opiekuna (wg wzoru przesłanego przez 
biuro po potwierdzeniu wycieczki). Listę należy przesłać do biura najpóźniej na 3 dni przed 
planowanym wyjazdem. Biuro ubezpiecza wszystkich uczestników wycieczek krajowych od następstw 
nieszczęśliwych wypadków (w tym trwały uszczerbek na zdrowiu 5 000 zł, śmierć 
2 500 zł) w ERGO REISEVERSICHERUNG AG oraz wycieczek zagranicznych od kosztów leczenia do 
sumy 15 000 EURO i następstw nieszczęśliwych wypadków do sumy 7 000 zł. 

UBEZPIECZENIE

DOKUMENTY7

Przypominamy, że obywatele Polski podróżujący po krajach Unii Europejskiej muszą posiadać przy 
sobie ważny paszport lub dowód osobisty. Legitymacja szkolna oraz żaden inny dokument nie uprawnia 
do przekraczania granicy RP.

ORGANIZATOR 8

Biuro Podróży i Turystyki Globtour Zbigniew Głąbiński oświadcza, że posiada wpis do ewidencji 
Organizatorów Turystyki nr 0488 prowadzonej przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 
i ponosi odpowiedzialność za rzetelne zrealizowanie imprezy zgodnie z ustawą o usługach 
turystycznych z dnia 29.08.1997 r (z poźn. zmianami).

6
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PONADTO 
W NASZEJ OFERCIE:

wycieczki szkolne 
wielodniowe zagraniczne,

 jarmarki 
       adwentowe, 

wycieczki krajowe i zagraniczne 
dla klientów indywidualnych,

wycieczki krajowe i zagraniczne 
dla grup zorganizowanych,

 wycieczki tematyczne 
np. wyjazdy enologiczne,

kolonie letnie dla dzieci, 

wyjazdy narciarskie,

obsługa grup 
konferencyjnych. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
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POKAZY EDUKACYJNE

POCZĘSTUNEK 

GRATIS

KIEROWCA 

GRATIS

DARMOWY 

PARKING DLA 

AUTOKARÓW

OPIEKUN 

ZA 1 ZŁ


