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Szanowni Państwo  

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu katalog wycieczek 
szkolnych na 2019 rok. Jesteśmy dumni, że od tylu lat darzą nas Państwo 
zaufaniem. Nasze wieloletnie doświadczenie w branży turystycznej pozwala 
nam dostarczać Państwu wysokiej jakości usługi – dobrą bazę noclegową, 
smaczne posiłki, sprawdzone  i bezpieczne środki transportu, a także opiekę 
wykwalifikowanych pilotów i przewodników. Wszystko w atrakcyjnych 
cenach. 

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę, iż ceny naszych wycieczek 

obejmują pełną i kompleksową obsługę oraz BILETY WSTĘPU do 

obiektów zawartych w programach wycieczek. 

Na kolejnych stronach znajdą Państwo nasze propozycje najczęściej 
odwiedzanych   i najbardziej popularnych wycieczek, jednak w zależności od 
potrzeb uczestników dokonamy ich modyfikacji i zrealizujemy Państwa 
pomysły. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.margotravel.pl, na 
której będą mogli Państwo również zapoznać się z naszą ofertą oraz złożyć 
zamówienie on-line. Informujemy, że ceny wycieczek dotyczą wyjazdów z 
Poznania i okolic.


Oferta na rok 2019 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług 
i dziękujemy za 17 lat zaufania! 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Oferujemy Państwu wycieczki szkolne jednodniowe, dwudniowe oraz trzydniowe z 
możliwością przedłużenia, a także zielone szkoły. Poniżej znajdziecie Państwo 
objaśnienie, czym charakteryzują się oferowane przez nas rodzaje wycieczek.

 
WYCIECZKI JEDNODNIOWE 
Rozpoczęcie wycieczki, jak i jej zakończenie mają miejsce tego samego 
dnia. Autokar podstawiany jest w wyznaczone do zbiórki miejsce 
(zazwyczaj proponujemy Państwa Placówkę). W naszych programach 
wycieczek jednodniowych proponujemy jeden ciepły posiłek na trasie. 
Można jednak z niego zrezygnować na rzecz dodatkowej atrakcji 
programowej, wówczas uczestnicy posilają się we własnym zakresie lub, 
gdy jest taka sposobność, pilot organizuje postój na taki posiłek.



WYCIECZKI DWUDNIOWE 
Rozpoczęcie wycieczki ma miejsce pierwszego dnia, a jej zakończenie 
dnia następnego. Autokar odbiera i dowozi uczestników  w umówione 
miejsce zbiórki. W trakcie realizacji programu proponujemy jeden nocleg 
i  trzy posiłki (obiadokolacja, śniadanie i obiad). Dodatkowy posiłek może 
być zrealizowany na trasie przez naszego pilota, w ramach możliwości. 
Zazwyczaj schemat wycieczki dwudniowej wygląda następująco: poranny 
wyjazd - postój na trasie (posiłek we własnym zakresie) - zwiedzanie -
  obiadokolacją i nocleg - śniadanie - zwiedzanie - obiad (opcjonalny) - 
powrót wieczorny.




WYCIECZKI TRZYDNIOWE (z możliwością przedłużenia)

Rozpoczęcie wycieczki ma miejsce pierwszego dnia, a jej zakończenie 
dwa dni później. Autokar odbiera i dowozi uczestników  w umówione 
miejsce zbiórki. W trakcie realizacji programu proponujemy dwa noclegi 
i  trzy posiłki ( dwie obiadokolacje, dwa  śniadania i obiad). Dodatkowy 
posiłek może być zrealizowany na trasie przez naszego pilota, w ramach 
możliwości. Zazwyczaj schemat wycieczki dwudniowej wygląda 
następująco: poranny wyjazd - postój na trasie (posiłek we własnym 
zakresie) - zwiedzanie - obiadokolacją i nocleg - śniadanie - zwiedzanie - 
obiadokolacja i nocleg - śniadanie -zwiedzanie - obiad (opcjonalny)  - 
powrót wieczorny.


ZIELONE SZKOŁY 
Są to pobyty, w których poza aktywnością rekreacyjną i krajoznawczą 
występują regularne aktywności szkolne (lekcje). W ramach zielonych 
szkół proponujemy wyjazdy tematyczne, związane ze specyfiką danego 
regionu czy też miejsca, w którym odbywa się pobyt uczniów, np. 
Warsztaty historyczno-archeologiczne w Biskupinie, czy też przyrodniczo 
-ekologiczne na Helu. W ramach organizacji.


www.margotravel.pl  biuro@margotravel.pl tel. 661 634 971, 605 243 939
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Szlak Piastowski 
Biskupin - Lednogóra - Gniezno


Proponujemy Państwu zwiedzanie najatrakcyjniejszych obiektów 
leżących na prastarym Szlaku Piastowskim: 

- Biskupin – słynny rezerwat archeologiczny z dobrze zachowanymi 
pozostałościami sięgającymi schyłku paleolitu. W pawilonie muzealnym 
znajduje się przejrzysta ekspozycja dotycząca rozwoju osadnictwa w 
Biskupinie;

Lekcja Muzealna w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie – 
interaktywna forma zajęć edukacyjnych, podczas których można zdobyć 
nowe wiadomości i umiejętności np.: Dzieje pieniądza, Najstarsze pismo, 
Lepienie naczyń z gliny, Tkactwo, Łowiectwo pradziejowe,  prowadzona 
przez pracowników muzeum;


- Lednogóra - Wyspa Ostrów Lednicki - nazywana również Wyspą 
Władców, był to główny ośrodek Państwa Polan i dawna rezydencja Mieszka 
I. Już sześć tysięcy lat temu wyspa była zamieszkana, a w drugiej połowie X 
wieku stał na niej potężny gród obronny;


- Gniezno – pierwsza stolica państwa polskiego, kolebka polskiej 

państwowości. Na Wzgórzu Lecha, zwanym dawniej Górą Królewską 

znajduje się Archikatedra, gdzie koronowano pierwszych pięciu królów 

Polski. Przy wieży południowej eksponowane są słynne spiżowe Drzwi 

Gnieźnieńskie w pięknym gotyckim portalu ze sceną Sądu Ostatecznego.

Cena zawiera: 

- realizację programu w oparciu o powyższe atrakcje (bilety wstępu);

- transport autokarem klasy turystycznej w obie strony + parkingi;

- opiekę pilota i przewodnika (Biskupin, Katedra w Gnieźnie). 

49-45 44-40 39-35 34-30

119 PLN 129 PLN 142 PLN 155 PLN
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Berlin 

Mur berliński - Wyspa  Muzeów - Postdamer Platz


Atrakcje: 
• Mur berliński - wzniesiony nocą 13 sierpnia 1961 r. w celu odgrodzenia sektorów brytyjskiego, 

amerykańskiego i francuskiego, oddalonych o ok. 200 km od granicy zachodnioniemieckiej, mur 
stanowił wyraz schizofrenii, na którą cierpiał Berlin i równocześnie wyznaczał jego rację stanu; 

• Alexanderplatz – kiedyś serce Berlina Wschodniego, na placu wznosi się gigantyczna wieża 
telewizyjna, wysoka na 365 metrów stacja przekaźnikowa, dominuje nad horyzontem byłego Berlina 
Wschodniego, jest drugą co do wysokości budowlą w Europie, a wygląda jak satelita umieszczony 
przypadkowo na szczycie potężnego komina fabrycznego; 

• Wyspa muzeów - tuż na wschód od Unter den Linden znajduje się duża wyspa utworzona przez 
rzekę Sprewę. Usytuowany w północnej części wyspy półwysep, który w przeszłości pokrywały bagna 
i moczary, nosi obecnie nazwę Museumsinsel (Wyspa Muzealna). Wznoszą się tutaj wspaniałe 
budynki, w których działa kilka muzeów państwowych, największą atrakcją jest Muzeum 
Pergamońskie zbudowane na kształt świątyni babilońskiej; 

• przejazd Unten den Linden do Bramy Brandenburskiej – jeszcze niedawno symboliczne wrota 
oddzielające Berlin Wschodni od Zachodniego, wzniesiona w latach 1788–1791 jako brama miejska              
i  zarazem łuk triumfalny, wzorowana była przez jej twórcę, architekta Carla Gottharda Langhansa, na 
ateńskich Propylejach (monumentalna brama z wewnętrzną kolumnadą u wejścia na Akropolis w 
Atenach), i tym samym stanowiła wyraz aspiracji Berlina do rangi nowoczesnych Aten. Była tłem dla 
wielu ważnych wydarzeń. To właśnie tutaj wojska pruskie celebrowały wielkie zwycięstwa 1815 i 1871 
r., które doprowadziły kolejno do złamania potęgi Napoleona w bitwie pod Waterloo i utworzenia 
Drugiej Rzeszy. 

• Reichstag - symbol nowego Berlina, dawniej w gmachu obradował parlament (Reichstag) Cesarstwa 
Niemieckiego, a później Republiki Weimarskiej. Po zjednoczeniu Niemiec to centrum nowo powstałej 
dzielnicy rządowej stało się miejscem obrad niemieckiego parlamentu – Bundestagu. W 1995 roku 
gmach stał się obiektem jednego z najbardziej spektakularnych wydarzeń kulturalnych w Europie, 
kiedy to został opakowany przez słynnych performerów Christo i Jeanne-Claude’a. 

• Potsdamer Platz – niegdyś samo centrum Berlina, zniszczony w wyniku bombardowań wojennych, 
przez pięćdziesiąt kolejnych lat pozostawał niezagospodarowany, bezpośrednie zaś sąsiedztwo Muru 
Berlińskiego wygasiło tu wszelki ruch. Po zburzeniu Muru ceny działek w tym rejonie osiągnęły 
niebotyczny poziom, w wyniku czego przez kilka kolejnych lat teren stał się „największym w Europie 
placem budowy”, z nieprawdopodobnym gąszczem wysokich dźwigów, ciężkiego sprzętu i rusztowań; 

• Tiergarten - dzielnica Tiergarten zawdzięcza swoją nazwę rozciągającym się niegdyś w tym miejscu 
terenom łowieckim. W latach 30-tych XIX w. Tiergarten został przekształcony w park angielski przez 
Petera Josepha Lennéa, najsłynniejszego ówczesnego niemieckiego projektanta terenów zielonych; 

• Przejazd pod zoo – spacer do Europa Center; 
• Europa Center – wieżowiec zwieńczony wirującym logiem mercedesa, w budynku mieści się m.in. 

pasaż handlowo-rozrywkowy z kinami i knajpkami, na 22 piętrze znajduje się platforma widokowa, 
kilka kroków obok wznosi się KaDeWe (Dom Towarowy Zachodu) jeden z największych domów 
towarowych Europy; 

• Kościół pamięci Cesarza Wilhelma – przed wojną stał tu okazały neoromański kościół zniszczony 
podczas wojny w 1943, ocalała tylko wieża, która pozostawiona jako pomnik, dzisiaj poszarpana wieża 
kościoła jest najczęściej fotografowaną świątynią Berlina; 

• Ku’damm – jedna z najsłynniejszych ulic Berlina;  ma 3,5km długości, reprezentacyjny bulwar 
Cena zawiera:  
-      transport autokarem klasy turystycznej w obie strony + parkingi; 

- opiekę pilota; 

- ubezpieczenie KL i NNW. u)


49-45 44-40 39-35 34-30

119 PLN 139 PLN 159 PLN 179 PLN
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Toruń 
Muzeum Piernika - Planetarium


Toruń – miasto o niezwykłej wartości historycznej w 1997 roku zostało 
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego 

UNESCO. 

Rynek Staromiejski – wielki plac o wymiarach 104x109m stanowi najstarszą 
część miasta, a jego układ nie został zmieniony od 700 lat; 
Planetarium – seans, który pozwala poznać i zrozumieć wszechświat, historię 
astronomii, konsekwencje ruchów ziemi, poznać cały układ planetarny oraz 
życie gwiazd; 

Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa – zwiedzający biorą aktywny udział               
w poznawaniu historii drukarstwa poprzez własnoręczne czerpanie papieru, 
teorii i praktyki z zakresu papiernictwa (historia powstawania pergaminu, 
papieru, technika pisania i iluminowania inkunabułów, pisanie gęsim piórem) 
oraz poznają historię          i odbywają zajęcia praktyczne; 

Muzeum Piernika – interaktywna forma poznawania historii Torunia                 
i  piernikarstwa, w odtworzonej XVI-wiecznej piernikarni odbywa się produkcja 
pierników według starych receptur oraz w sposób i narzędziami, jakich 
używano 500 lat temu. Zwiedzający aktywnie uczestniczą w produkcji 
piernika, a zrobione samodzielnie pierniki zabierają jako pamiątkę.

Cena zawiera: 

- realizację programu w oparciu o powyższe atrakcje (bilety wstępu);

- transport autokarem klasy turystycznej w obie strony + parkingi;

- opiekę pilota i przewodnika (Toruń).


Alternatywne atrakcje: Dom Legend Toruńskich; Manufaktura Wyrobów 
Cukierniczych; Zamek Krzyżacki; Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”. 

49-45 44-40 39-35 34-30

145 PLN 159 PLN 169 PLN 189 PLN
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 Kórnik - Rogalin -  Puszczykowo 
Muzeum Arkadego Fiedlera 


 

Kórnik – jedna z najpiękniejszych rezydencji pałacowo-parkowych, gdzie w 
stylowych wnętrzach podziwiać można zabytkowe meble, obrazy, rzeźby i 
trofea myśliwskie, spacer po Arboretum – pięknym ogrodzie przy zamku oraz 
Zielona Lekcja która pozwoli na lepsze wykorzystanie czasu spędzonego w 
Arboretum oraz na rozszerzenie i utrwalenie wiedzy zdobytej na zajęciach z 
przyrody i biologii (różne tematy do wyboru);

 
Pałac w Rogalinie – rezydencja zbudowana w drugiej połowie XVIII wieku 
wokół której roztacza się wspaniały ogród francuski i park krajobrazowy ze 
skupiskiem starych dębów;

 
Puszczykowo – Muzeum – Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera – zbiór 
wspaniałych pamiątek z dalekich wypraw pisarza Ameryki Północnej i 
Południowej, Afryki i Azji – dzieła sztuki, trofea myśliwskie oraz zbiory fauny z 
różnych stron świata.


Cena zawiera: 
- realizację programu w oparciu o powyższe atrakcje (bilety wstępu i opieka 

przewodnika podczas zwiedzania);

- transport autokarem klasy turystycznej w obie strony + parkingi;

- opiekę pilota.


Alternatywne atrakcje: Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku 
Narodowego w Jeziorach.


49-45 44-40 39-35 34-30
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Książ - Grodno - Walim 
Zamki Dolnego Śląska i sztolnia 


Atrakcje: 
 
Zamek Książ  - największy i najbardziej malowniczy Zamek Śląska 
położony wśród pięknych lasów Książańskiego Parku Krajobrazowego 
nad wąwozem Pełcznicy. Przepiękne ogrody z fontannami, 
dziedzińce, bramy, baszty i wnętrza zamku warte są zobaczenia, 
wielokrotnie przebudowywany zamek dziś stanowi połączenie różnych 
stylów, wśród których dominuje barok; 
 
Sztolnie Walimskie  - najbardziej znane tajemnicze 600 metrów 
podziemia w Górach Sowich; 
 
Zamek Grodno  - piękne ruiny piastowskiego zamku górujące nad 
malowniczym zaporowym jeziorem Bystrzyckim (z tamą wysokości 
44m i długości 230m), nie lada atrakcją jest most wiszący nad 
jeziorem.
  

Cena zawiera: 
- realizację programu w oparciu o powyższe atrakcje (bilety wstępu); 
- transport autokarem klasy turystycznej w obie strony + parkingi; 
- opiekę pilota i przewodnika. 

Podczas zwiedzania Sztolni Walimskich niezbędne jest posiadanie 
ciepłej odzieży (w podziemiach panuje temperatura około 5 - 7 st.C). 

49-45 44-40 39-35 34-30

139 PLN 149 PLN 162 PLN 179 PLN
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Rakoniewice - Wolsztyn 
Parowozownia i Muzeum Pożarnictwa 


Atrakcje: 
• Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach – bogata 

ekspozycja strażackich wozów bojowych i sprzętu pożarniczego,           
a także kolekcja samochodów pożarniczych;


• Wolsztyn: 


Parowozownia Wolsztyn – ostatnia czynna parowozownia w Europie, 
wyjątkowe miejsce wyróżnione w IV edycji konkursu Polskiej Organizacji 
Turystycznej na „Najlepszy produkt turystyczny”;

Skansen Budownictwa Ludowego – muzeum na otwartym powietrzu, 
gdzie zobaczyć można wspaniale zachowane zabudowania wiejskie 
(wozownia, stajnia, stodoły, warsztaty rzemieślnicze, kuźnię i okazały 
wiatrak – koźlak) oraz poznać kulturę wsi z przełomu XIX i XX wieku.

Organizacja ogniska na terenie skansenu.


Cena zawiera: 
- realizację programu w oparciu o powyższe atrakcje (bilety wstępu i opieka 

przewodnika podczas zwiedzania);

- ognisko (kiełbaski, chleb, dodatki);

- transport autokarem klasy turystycznej w obie strony + parkingi;

- opiekę pilota.


49-45 44-40 39-35 34-30

85 PLN 95 PLN 105 PLN 115 PLN
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Wrocław 
Panorama Racławicka 


Zwiedzanie miasta z przewodnikiem.
Centrum Starego Wrocławia stanowi Rynek, główny miejski plac handlowy o XIII-
wiecznej metryce. Pierwotna jego zabudowa była drewniana, jednak już w drugiej 
połowie XIII wieku - murowana. Przy Rynku stało od początku 60 domów i tak jest 
do chwili obecnej. Prostokątny plac, z ratuszem pośrodku, zalicza się do 
największych tego rodzaju założeń urbanistycznych Europy; 
Panorama Racławicka  we Wrocławiu to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie 
podziwiać można relikt dziewiętnastowiecznej kultury masowej. Wielkie malowidło 
(15x114m), dzięki zespoleniu szczególnych zabiegów malarskich      i technicznych 
(oświetlenie, sztuczny teren, zaciemnione, kręte podejście), "przenosi" widza w 
inną rzeczywistość i inny czas. Panorama Racławicka to pierwsze i jedyne 
zachowane do dziś polskie dzieło tego rodzaju; 
ZOO + Afrykarium – ogród zoologiczny we Wrocławiu jest najstarszą tego typu 
placówką w Polsce. Posiada najbogatszą kolekcję zwierząt w kraju i jedną z 
bogatszych kolekcji gadów i płazów w Europie. W ZOO mieszka obecnie około 
12000 osobników reprezentujących ponad tysiąc gatunków! Oprócz tego 
zobaczymy pierwsze w Polsce oceanarium – 15 000 000 litrów wody w 21 
basenach i akwariach, gdzie mieszka około 250 gatunków ryb. 
Ogród Japoński – jeden z niewielu śladów po Wystawie Światowej z 1913 roku, 
jaki został we Wrocławskim Parku Szczytnickim. Przygotowany                i 
urządzony przez największego wówczas japonistę - entuzjastę, hrabiego Fritza von 
Hochberga, przy udziale japońskiego ogrodnika Mankichi Arai był perłą wystawy. 
Po wystawie zlikwidowany ze względu na prowizoryczny charakter większości 
budowli.  
Fontanna Pergola – multimedialna fontanna zapewnia widowisko działające na 
wiele naszych zmysłów. Wystrzeliwana woda na wysokość 40 metrów, w 
połączeniu                  z artystycznymi animacjami wyświetlanymi na wodnym 
ekranie (700 m 2 ) oraz dźwiękiem wody i muzyki tworzy spektakularne 
przedstawienie. 
 
Cena zawiera: 

- bilety wstępu (Panorama Racławicka, Ogród Japoński, ZOO+Afrykarium); 
- transport autokarem klasy turystycznej w obie strony + parkingi; 
- opiekę pilota i przewodnika (Wrocław). 

Alternatywne atrakcje: Hydropolis; Kolejkowo – największa w Polsce ruchoma 
makieta; przejażdżka tramwajem turystycznym „Jaś i Małgosia”. 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Kluczewo 
Stara chata u Kowola 


Wizyta w Kluczewie daje możliwość poznania jak wygląda życie na wsi, 
hodowla i pielęgnacja zwierząt w gospodarstwie oraz wspaniałej zabawy na 
łonie natury. Realizacja programu zawierającego powyższe atrakcje trwa około 
4 godzin, dlatego powyższą propozycję polecamy szczególnie uczniom szkół 
podstawowych. 

Atrakcje: 

• zwiedzanie 100-letniej chaty - urządzonej w staropolskim stylu - 
poznanie tradycji wiejskiego życia;

• pokaz przędzenia wełny, wyrabiania masła i sera;

• wykonanie przez uczestników Marzanny oraz spacer i topienie kukły 
(wiosna);

• wizyta w kuźni - kucie "podkowy szczęścia" upamiętniającej pobyt w 
gospodarstwie oraz pokaz prasowania żelazkiem z "duszą";

• słodka niespodzianka dla uczestników;

• przejazd bryczką po malowniczych okolicach

• zapoznanie z pracą w gospodarskiej zagrodzie - karmienie i dojenie 
zwierząt;

• sadzenie pamiątkowego drzewka oraz prace polowe - orka i siew;

• ognisko z pieczeniem kiełbasy, ziemniaków i jabłek, śpiewanie piosenek 
biesiadnych oraz zabawy podwórkowe.

  
Cena zawiera: 
- realizację programu w oparciu o powyższe atrakcje (bilety wstępu); 
- transport autokarem klasy turystycznej w obie strony + parkingi; 
- opiekę pilota i przewodnika.
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Toruń - Malbork 
Muzeum Piernika - Planetarium 


Zakwaterowanie w Twierdzy Toruń (Fort IV), która jest przykładem doskonale 
zachowanego obiektu fortecznego z końca XIX wieku. 

Rynek Staromiejski  - wielki plac o wymiarach 104x109m stanowi najstarszą 
część miasta, a jego układ nie został zmieniony od 700 lat;

Planetarium - seans, który pozwala poznać i zrozumieć wszechświat, historię 
astronomii, konsekwencje ruchów ziemi, poznać cały układ planetarny oraz 
życie gwiazd;

Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa - wizyta w tym ciekawym muzeum nie 
jest tylko "suchym" zwiedzaniem ekspozycji. Zwiedzający biorą aktywny udział 
w poznawaniu historii drukarstwa (gdzie m.in. można własnoręcznie czerpać 
papier), teorii i praktyki    z zakresu papiernictwa.

Muzeum Piernika  - interaktywna forma poznawania historii Torunia                   
i piernikarstwa, w odtworzonej XVI-wiecznej piernikarni odbywa się produkcja 
pierników według starych receptur oraz w sposób i narzędziami, jakich 
używano 500 lat temu. Zwiedzający aktywnie w tym uczestniczą. Po 
upieczeniu, gotowe pierniki zabierają jako pamiątkę z Muzeum Piernika;

Twierdza Toruń (Fort IV)  – wieczorne zwiedzanie Fortu z pochodniami w 
towarzystwie przewodnika oraz ognisko z kiełbaskami;

Malbork  - jedna z najpotężniejszych europejskich budowli obronnych; dziś 
największa twierdza gotycka w Europie, wpisana na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego       i Przyrodniczego UNESCO).
  
CENA ZAWIERA:
- realizację programu w oparciu o powyższe atrakcje (bilety wstępu) 

- transport autokarem klasy turystycznej w obie strony + parkingi; 
- nocleg z wyżywieniem (1 śniadanie, 1 obiadokolacja) oraz ognisko z 
kiełbaskami; 
- opiekę pilota i przewodnika. 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Szlak Szlak Zamków Krzyżackich 
Marlbork - Gniew - Frombork 


Zakwaterowanie w Gniewie lub Malborku w pokojach wieloosobowych ze 
zbiorczym węzłem sanitarnym. 

Atrakcje: 

• Malbork  - jedna z najpotężniejszych europejskich budowli obronnych; 
dziś największa twierdza gotycka w Europie, obejmuje ponad 20 ha 
obwarowań (zespół zamkowy w Malborku w roku 1997 został wpisany 
na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego 
UNESCO;

• Katedra we Fromborku  - przepiękna gotycka świątynia zachwyca 
doskonałymi proporcjami i bogactwem wystroju: koronkowe szczyty, 
gotyckie portale, piękny ołtarz i barwne freski to tylko niektóre z nich;

• Zamek w Gniewie  - pierwsza posiadłość Zakonu Krzyżackiego na 
lewym brzegu Wisły sprawia niepozorne wrażenie; jednocześnie stanowi 
idealny model Zamku Krzyżackiego.

  
Cena zawiera: 
- zwiedzanie Zamków Krzyżackich (bilety wstępu); 
- transport autokarem klasy turystycznej w obie strony + parkingi; 
- nocleg + wyżywienie (1 śniadanie + 1 obiadokolacja); 
- opiekę pilota i przewodnika. 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Kotlina Kłodzka 
Kłodzko - Duszniki Zdrój - Złoty Stok


Zakwaterowanie w pensjonacie w Kudowie Zdroju, Polanicy Zdroju lub Lądku 
Zdroju w pokojach 2-5 osobowych z umywalkami lub węzłem sanitarnym. 

WARIANT I - CZEĘŚĆ ZACHODNIA 
Kłodzko – stara Twierdza Obronna z podziemnymi chodnikami minerskimi 
(zwanych labiryntami), Stare Miasto;

Duszniki Zdrój – Muzeum Papiernictwa – prezentacja dziejów i technik 
wytwarzania papieru oraz Park Zdrojowy z fontanną tryskającą 40-metrowym 
słupem wody;

Kaplica Czaszek w Czermnej, której ściany wypełnia około 3000 czaszek, a 
sufit dekorują ludzkie piszczele;

Góry Stołowe – Błędne Skały z ciekawymi widokami oraz Szczeliniec Wielki 
– przejście głębokimi na kilkanaście metrów szczelinami dostarcza 
niezwykłych przeżyć.




WARIANT II - CZĘŚĆ WSCHODNIA 
Kłodzko – stara Twierdza Obronna z podziemnymi chodnikami minerskimi 
(zwanych labiryntami), Stare Miasto;

Muzeum Kopalni Złota w Złotym Stoku – zwiedzanie komór sztolni 
Gertruda           z ekspozycją dawnych map, minerałów i pieców, pozostałych 
po eksploatacji rud złota oraz sztolni Czarnej z podziemną rzeczką, 
wodospadem wysokości 8 metrów oraz chodnikami z XV wieku;

Lądek Zdrój – spacer po najpiękniejszym ze śląskich rynków z 
renesansowymi           i barokowymi kamienicami oraz uzdrowiskiem 
uchodzącym za najstarsze w Polsce;

Bystrzyca Kłodzka – zwiedzanie miasteczka z tarasową panoramą, gdzie 
niewiele zmieniło się od czasów średniowiecza. W byłym Kościele 
Ewangelickim mieści się unikatowe muzeum filumenistyczne z ekspozycją 
poświęconą dziejom niecenia ognia gdzie zobaczyć można najdziwniejsze 
zapalniczki i krzesiwa oraz etykiety zapałczane;

Międzygórze – wieś o niezwykłej zabudowie, położona między górskimi 
stokami        u stóp Śnieżnika. Z tektonicznego uskoku spada tu w skalisty 
wąwóz – wodospad Wilczki, a na stokach Iglicznej znajduje się Ogród Bajek.


Cena zawiera: 
- Szczegóły wyceny poszczególnych wariantów dostępne są na www.margotravel.pl 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Kraków 
Ojcowski Park Narodowy - Oświęcim 


Zakwaterowanie w schronisku młodzieżowym w Krakowie lub okolicach w 
pokojach wieloosobowych ze zbiorczym węzłem sanitarnym.
 
KRAKÓW – miejsce, które fascynuje niepowtarzalną atmosferą i wszechobecną 
historią: 
Wawel – siedziba i miejsce koronacji królów polskich, 

Smocza Jama – zimna grota, gdzie – według legendy – mieszkał potwór. Przed 
Jamą, nad brzegiem Wisły, stoi spiżowy smok ziejący ogniem;
Krakowski Rynek – największy i najpiękniejszy średniowieczny rynek Europy;

Bazylika Mariacka – jedna z najpiękniejszych gotyckich katedr w Polsce – 
oryginalne witraże, rzeźby i herby oraz imponujący gotycki ołtarz Wita Stwosza;

Sukiennice – pierwotne centrum handlowe w reprezentacyjnym renesansowym 
gmachu (liczne sklepy z pamiątkami);

Brama Floriańska i Barbakan – obie budowle wraz z sąsiednimi basztami są 
pozostałością potężnych XIII-wiecznych fortyfikacji. Barbakan to unikatowa w 
skali europejskiej budowla – prawdziwy fenomen architektury militarnej;

Ulica Floriańska – w bramach, na podwórkach i w piwnicach kryją się liczne 
sklepy, puby i knajpki. Od świtu do północy tłoczy się tu tłum turystów, 
ulicznych artystów         i grajków;


OŚWIĘCIM - Muzeum Obozu Koncentracyjnego - teren największego obozu 
zagłady, 

miejsce tragedii wielu ofiar, dziś odwiedzane przez ludzi z całego świata; 
 
JASKINIA ŁOKIETKA - położona jest ok. 125 m nad dnem Doliny Sąspowskiej 
i jest największą atrakcją spośród wszystkich znanych na terenie Parku jaskiń. 
Jej długość wynosi 320 m, a deniwelacja - 7 m.


Cena zawiera: 
- bilety do następujących obiektów: Katedra na Wawelu, Smocza Jama, 

Bazylika Mariacka, Oświęcim, Zamek w Pieskowej Skale, Jaskinia Łokietka; 
- transport autokarem klasy turystycznej w obie strony + parkingi; 
- noclegi z wyżywieniem (2 śniadania, 2 obiadokolacje); 
- opiekę pilota i przewodnika (Kraków, Oświęcim, Ojcowski Park Narodowy). 
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Łeba - Malbork 
Zamek Krzyżacki i  Dom Do góry nogami 


Zakwaterowanie w Ośrodku Wczasowym w Łebie lub okolicach w pokojach      
2 – 6 osobowych z łazienkami. 

Atrakcje: 

• Zamek   Krzyżacki w Malborku to jedna   z najpotężniejszych budowli 
obronnych i największej twierdzy gotyckiej w Europie – zespół zamkowy          
w Malborku w roku 1997 został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO;

• Łeba  – całodzienna wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego,            
w trakcie której uczestnicy przejadą wózkami o napędzie elektrycznym 
tzw. Meleksami do unikalnej atrakcji turystycznej jaką są ruchome wydmy, 
spacer po wydmach i powrót do ośrodka brzegiem morza;

• Szymbark – atrakcyjny 6 godzinny pobyt i zwiedzanie z przewodnikiem 
obiektów Centrum Edukacji i Promocji Regionu, w tym min „Dom do góry 
nogami”, najdłuższa deskę świata i największy koncertujący fortepian 
świata – Rekord Guinnessa, ponad 240-letni „Dom Sybiraka” i wiele 
innych. Oprócz tego uczestników czeka własnoręczne wypiekanie chleba, 
przejażdżka wozami drabiniastymi, wejście na wieżę widokową, skąd 
rozpościera się przepiękny widok na Kaszuby, a także biesiada przy 
ognisku.

  
Cena zawiera: 
- realizację programu w oparciu o powyższe atrakcje (bilety wstępu); 
- transport autokarem klasy turystycznej w obie strony + parkingi; 
- nocleg + wyżywienie (2 śniadanie + 2 obiadokolacja) oraz ognisko z 
kiełbaskami i kaszubskimi przysmakami; 
- opiekę pilota i przewodnika. 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Kotlina Kłodzka 
Kłodzko - Duszniki Zdrój - Złoty Stok - Kletno 


Zakwaterowanie w pensjonacie w Kudowie Zdroju, Polanicy Zdroju lub Lądku Zdroju   
w pokojach 2-5 osobowych z umywalkami lub węzłem sanitarnym. 
WARIANT I - CZEĘŚĆ ZACHODNIA 
Kłodzko – stara Twierdza Obronna z podziemnymi chodnikami minerskimi (zwanych 
labiryntami), Stare Miasto;

Duszniki Zdrój – Muzeum Papiernictwa – prezentacja dziejów i technik wytwarzania 
papieru oraz Park Zdrojowy z fontanną tryskającą 40-metrowym słupem wody;

Kaplica Czaszek w Czermnej, której ściany wypełnia około 3000 czaszek, a sufit 
dekorują ludzkie piszczele;

Wambierzyce – Bazylika Nawiedzenia NMP – zbudowana na wzór świątyni Salomona 
oraz zabytkowa ruchoma szopka cieśli Wittiga;

Muzeum Zabawek „Bajka” – niezwykła prezentacja lalek, mebelków, miniaturek, 
urządzeń             i przedmiotów codziennego użytku, a także samochodziki, klocki, 
skarbonki, okręty i wiele innych zabawek z różnych krajów i kontynentów, a do tego 
wspaniała wystawa pozytywek;

Góry Stołowe – Błędne Skały z ciekawymi widokami oraz Szczeliniec Wielki – 
przejście głębokimi na kilkanaście metrów szczelinami dostarcza niezwykłych 
przeżyć.


WARIANT II - CZĘŚĆ WSCHODNIA 
Kłodzko – stara Twierdza Obronna z podziemnymi chodnikami minerskimi (zwanych 
labiryntami), Stare Miasto;

Muzeum Kopalni Złota w Złotym Stoku – zwiedzanie komór sztolni Gertruda           
z ekspozycją dawnych map, minerałów i pieców, pozostałych po eksploatacji rud 
złota oraz sztolni Czarnej z podziemną rzeczką, wodospadem wysokości                    
8 metrów oraz chodnikami z XV wieku;

Lądek Zdrój – spacer po najpiękniejszym ze śląskich rynków z renesansowymi           
i barokowymi kamienicami oraz uzdrowiskiem uchodzącym za najstarsze w Polsce;

Bystrzyca Kłodzka – zwiedzanie miasteczka z tarasową panoramą, gdzie niewiele 
zmieniło się od czasów średniowiecza. W byłym Kościele Ewangelickim mieści się 
unikatowe muzeum filumenistyczne z ekspozycją poświęconą dziejom niecenia ognia 
gdzie zobaczyć można najdziwniejsze zapalniczki i krzesiwa oraz etykiety zapałczane;

Kletno – Jaskinia Niedźwiedzia – największa jaskinia w Sudetach, wielkie bogactwo 
form naciekowych i podziemnych strumieni;

Międzygórze – wieś o niezwykłej zabudowie, położona między górskimi stokami        
u stóp Śnieżnika. Z tektonicznego uskoku spada tu w skalisty wąwóz – wodospad 
Wilczki, a na stokach Iglicznej znajduje się Ogród Bajek.


Cena zawiera: 
- Szczegóły wyceny poszczególnych wariantów dostępne są na www.margotravel.pl 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Karkonosze 

Szklarska Poręba - Karpacz - Śnieżka 


Zakwaterowanie  w  pensjonacie  w  Karpaczu  lub  Szklarskiej  Porębie  w  pokojach  
2-4 osobowych  z  węzłem  sanitarnym. 
Atrakcje: 
- Sztolnie w Kowarach – Skarbiec Walonów, interesująca i bezpieczna trasa 

turystyczna, podziemny świat legend, tajemnic i historii prawdziwej, związanej przez 
blisko 700 lat z poszukiwaniem kruszców, minerałów i rudy uranowej. Trasa liczy 
1200 metrów chodników, komór i grot podziemnych, gdzie zgromadzono Skarby 
Walonów oraz eksponaty związane z wydobywaniem rudy.  

- Zamek Chojnik – stojąca na skalistym wzgórzu (627m n.p.m.) piaskowa warownia 
istniejąca już w XIV wieku; 

- wizyta w Leśnej Hucie Szkła (pokaz produkcji), gdzie wielowiekowe tradycje 
podtrzymuje mistrz Henryk Łubkowski wykonując szkła barwione w masie, ręcznie 
formowane, używając przy tym dawnych narzędzi i form kuglerskich, co przydaje 
produkowanym tutaj przedmiotom dodatkowego waloru rzemieślniczej perfekcji; 

- Karkonoski Park Narodowy – Karkonosze to najwyższe pasmo górskie Sudetów 
(część Sudetów Zachodnich) leżących w południowo - zachodniej Polsce;  

- wodospad Kamieńczyk – jest najwyższym wodospadem w polskich Sudetach. 
Woda potoku spada trzema kaskadami z wysokości 27 m. Za środkową kaskadą 
znajduje się sztucznie wykuta przez Walończyków grota, którzy przed wiekami 
znajdowali tu ametyst i pegmatyt. Grota ta jest nazywana Złotą Jamą.  

- wodospad Szklarka – najpopularniejszy wodospad polskich Karkonoszy; nie należy 
do najwyższych (13m), ale jest naprawdę piękny; 

- Świątynia Wang – drewniany kościółek na wysokości 885 m n.p.m., unikatowy 
zabytek średniowiecznej architektury. W drewnianym, ascetycznym wnętrzu 
zachowały się oryginalne fragmenty wystroju pokryte tajemniczymi runami; 

- piesza wycieczka na Śnieżkę – najwyższy szczyt Sudetów (1602m n.p.m.)               
o charakterystycznym kształcie piramidy, pokryty skalnym rumowiskiem – gołoborze, 
będącym efektem wietrzenia mrozowego; z wierzchołka roztacza się wspaniała 
panorama na Sudety i Dolny Śląsk; Na szczycie znajduje się Muzeum Meteorologii. 

Cena zawiera: 
- realizację programu w oparciu o powyższe atrakcje, bilety do następujących 

obiektów: Sztolnie w Kowarach, Karkonoski Park Narodowy, Zamek Chojnik, 
Świątynia Wang, wodospad Kamieńczyk, Leśna Huta;  

- transport autokarem klasy turystycznej w obie strony + parkingi; 
- noclegi z wyżywieniem (2 śniadania + 2 obiadokolacje); 
- opiekę pilota i przewodnika. 
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Międzyzdroje - Szczecin 
Rezerwat żubrów - Fort Gerharda


Zakwaterowanie w pensjonacie w Międzyzdrojach lub okolicy w pokojach 2–6  osobowych                    
z umywalkami lub węzłem sanitarnym.


Szczecin – otoczone trzema puszczami miasto z mnóstwem zabytków, zieleni i wody (port morski):

•Eureka - interaktywna ekspozycja z nauki i techniki – wystawa zwraca uwagę na zjawiska, 

których nie zauważamy na co dzień. Celem ekspozycji jest promowanie nauki w maksymalnie 
atrakcyjny sposób. Wystawa funkcjonuje na wzór analogicznych wystaw zachodnich, gdzie              
w sposób zabawowy, poprzez działanie na przyrządach można wiele się nauczyć, doświadczyć, 
przeżyć.

•Zamek Książąt Pomorskich – majestatyczna budowa znajdująca się na Wzgórzu Zamkowym 

należy do najwspanialszych budowli Szczecina;

•Katedra św. Jakuba Apostoła – gotycka świątynia wzniesiona w 1187 roku. W przestronnym 

wnętrzu wzrok przyciąga największy na Pomorzu Zachodnim witraż (87m2);

Międzyzdroje – jeden z najbardziej renomowanych ośrodków wczasowych, przyciągających tłumy 
turystów i gwiazd polskiego kina:

• spacer szeroką plażą z pasmem piaszczystych wydm – gwarancja niezapomnianego widoku na 

okolicę;

• Promenada Gwiazd – niewielka, ale jakże znana alejka, na której odcisnęli dłonie znani aktorzy;

• Woliński Park Narodowy – malownicze strome klify, 

• Muzeum Przyrodnicze WPN – obszernie i ciekawie zaaranżowana ekspozycja dotycząca 

geologii, flory i fauny regionu, a także największa w kraju kolekcja wypchanych ptaków i zbiór 
bursztynów;


• Rezerwat Żubrów – możliwość obserwacji z bliska posilających się lub odpoczywających 
żubrów, a także saren i dzików;


Trzęsacz - ruiny kościółka na wspaniałym wybrzeżu klifowym (fragment ostatniej jego ściany). Kościół 
zbudowany został w XV wieku w odległości 2 km od morza i jego pozostałości są dziś przykładem 
niszczycielskiej siły morza; 
Multimedialne Muzeum na Klifie w Trzęsaczu – nowoczesna ekspozycja zapewnia niezwykłą podróż     
w czasie przy użyciu dźwięku, światła i obrazu, które idealnie współgrając oddziałują na wszystkie 
zmysły;

Fort Gerharda to jedno z niewielu w Europie żywych muzeów, gdzie turyści mogą na chwilę przenieść 
się w czasie! I na własnej skórze poczuć smak wojskowej służby. Zwiedzanie Fortu ma formę 
przyspieszonego przeszkolenia wojskowego. Turyści  zwiedzają fortecę pod opieką  „podłego”                    
i oczywiście umundurowanego pruskiego żołdaka. W czasie marszruty po terenie i wnętrzach Fortu 
zwiedzający poznają jego historię, przechodząc jednocześnie kilka prób, które sprawdzą czy kandydat 
nadaje się do wojskowej służby! Odwagi, ciemności i.. TAJEMNICA WOJSKOWA!

Cena zawiera: 

- bilety wstępu do następujących obiektów: Eureka, Fort Gerharda, Multimedialne Muzeum na Klifie, 
Muzeum Przyrodnicze, Woliński Park Narodowy, Rezerwat Żubrów, Zamek Książąt Pomorskich, 
Katedra Św. Jakuba Apostoła;


- noclegi z wyżywieniem (2 śniadania, 2 obiadokolacje);

- transport autokarem klasy turystycznej w obie strony + parkingi;

- opiekę pilota i przewodnika (Szczecin).


Alternatywne atrakcje: Podziemna Trasa Szczecina, Centrum Słowian i Wikingów (Wolin).


49-45 44-40 39-35 34-30

409 PLN 439 PLN 469 PLN 512 PLN

www.margotravel.pl  biuro@margotravel.pl tel. 661 634 971, 605 243 939

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


Trójmiasto 
Gdynia - Gdańsk - Sopot - Malbork  


Zakwaterowanie w Domach Wczasowych w Władysławowie, w pokojach 2-4 
osobowych z łazienkami i TV.


Atrakcje: 
• Skwer Kościuszki w Gdyni, gdzie znajduje się: Muzeum Oceanograficzne, 

gdyńskie Molo z żaglowcem „Dar Pomorza” i ORP „Błyskawica”;

• Sopot – spacer po Molo – drewnianym pomoście spacerowym o długości 

511,5 m   z czego 458 m wchodzi w głąb Zatoki Gdańskiej;

• zwiedzanie Gdańska  z przewodnikiem: koncert organowy w Gdańsku – 

Oliwie, Droga Królewska, Ratusz, Długi Targ, Fontanna Neptuna, Złota 
Uliczka, wejście na wieżę Kościoła Mariackiego, Westerplatte i Port Gdański; 


• wycieczka do Jastrzębiej Góry, gdzie zobaczyć można wysoki na  67 
metrów klif    i ogromną różnorodność linii brzegowej w tym miejscu               
i Rozewia z wysoką na 32,7 m latarnią na Przylądku Rozewie, najstarszą tego 
typu budowlą na polskim wybrzeżu;


• spacer po Władysławowie (port, Aleja Gwiazd Sportu oraz Ośrodek 
Przygotowań Olimpijskich „Cetniewo”);


• Malbork – jedna z najpotężniejszych europejskich budowli obronnych; dziś 
największa twierdza gotycka w Europie, wpisana na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO).


Cena zawiera: 
- bilety do następujących obiektów: „Dar Pomorza” lub „Błyskawica”           

w Gdyni, Koncert Organowy (Gdańsk – Oliwa), Kościół Mariacki + wejście 
na wieżę, wstęp na Molo (Sopot), Malbork (Twierdza Krzyżacka);


- noclegi z wyżywieniem (2 śniadania, 2 obiadokolacje);

- transport autokarem klasy turystycznej w obie strony + parkingi;

- opiekę pilota w trakcie trwania wycieczki;

- usługi przewodnika (Gdańsk, Malbork).


Alternatywne atrakcje: Centrum Nauki Experyment w Gdyni, Muzeum 
Oceanograficzne – Akwarium Gdyńskie, Skansen Archeologiczny w Sopocie, 
Muzeum Bursztynu w Gdańsku. 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Trójmiasto 
Gdynia - Gdańsk - Sopot - Hel  


Zakwaterowanie w Domach Wczasowych w Władysławowie, w pokojach 2-4 
osobowych z łazienkami i TV.


Atrakcje: 
• Skwer Kościuszki w Gdyni, gdzie znajduje się: Muzeum Oceanograficzne, 

gdyńskie Molo z żaglowcem „Dar Pomorza” i ORP „Błyskawica”;

• Sopot – spacer po Molo – drewnianym pomoście spacerowym o długości 

511,5 m   z czego 458 m wchodzi w głąb Zatoki Gdańskiej;

• zwiedzanie Gdańska  z przewodnikiem: koncert organowy w Gdańsku – 

Oliwie, Droga Królewska, Ratusz, Długi Targ, Fontanna Neptuna, Złota 
Uliczka, wejście na wieżę Kościoła Mariackiego, Westerplatte i Port Gdański; 


• wycieczka do Jastrzębiej Góry, gdzie zobaczyć można wysoki na  67 
metrów klif     i ogromną różnorodność linii brzegowej w tym miejscu               
i Rozewia z wysoką na 32,7 m latarnią na Przylądku Rozewie, najstarszą tego 
typu budowlą na polskim wybrzeżu;


• spacer po Władysławowie (port, Aleja Gwiazd Sportu oraz Ośrodek 
Przygotowań Olimpijskich „Cetniewo”);


• Półwysep Helski – wizyta w fokarium. 


Cena zawiera: 
- bilety do następujących obiektów: „Dar Pomorza” lub „Błyskawica”            

w Gdyni, Koncert Organowy (Gdańsk – Oliwa), Kościół Mariacki + wejście 
na wieżę, wstęp na Molo (Sopot), Fokarium na Helu;


- noclegi z wyżywieniem (2 śniadania, 2 obiadokolacje);

- transport autokarem klasy turystycznej w obie strony + parkingi;

- opiekę pilota w trakcie trwania wycieczki;

-  usługi przewodnika (Gdańsk).


Alternatywne atrakcje: Centrum Nauki Experyment w Gdyni, Muzeum 
Oceanograficzne – Akwarium Gdyńskie, Skansen Archeologiczny w Sopocie, 
Muzeum Bursztynu w Gdańsku. 

49-45 44-40 39-35 34-30

409 PLN 439 PLN 469 PLN 512 PLN

www.margotravel.pl  biuro@margotravel.pl tel. 661 634 971, 605 243 939

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


 
Prehistoryczna Szkoła 

(zielona szkoła) Biskupin - Gniezno 


W celu uzyskania wyceny prosimy o kontakt email lub 
poprzez formularz rezerwacyjny na www.margotravel.pl 

Zakwaterowanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Gąsawie lub w gospodarstwie 
agroturystycznym.

 

Niektóre atrakcje (do wyboru) - więcej na www.margotrvel.pl


Ciuchcią przez Pałuki 
Całodzienna podróż wąskotorową na malowniczej trasie Żnin - Gąsawa, po 
drodze zwiedzanie m. in. Muzeum Kolejki Wąskotorowej, ruin zamku                
w Wenecji, Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.


Warsztaty archeologiczne  
Organizowane na terenie Muzeum w Biskupinie warsztaty, stanowiące 
spotkanie z żywą archeologią.

Całodzienna wycieczka po Szlaku Piastowskim na trasie Gniezno - Ostrów 
Lednicki. Na trasie zwiedzanie: Muzeum Początków Państwa Polskiego oraz 
Katedry w Gnieźnie; Muzeum Wsi Wielkopolskiej w Dziekanowicach; Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy; Skansenu Miniatur w Pobiedziskach.

W czasach "Starej Baśni" 
Spotkanie z wojem Wojtkiem, biorącym udział w filmie "Stara Baśń" w reżyserii 
Jerzego Hoffmana, który opowie o realizacji filmu, przedstawi liczne rekwizyty 
biorące udział           w filmie.

Spotkanie z brązownikiem  
Pokaz starożytnych technik wytopu brązu oraz kopii starożytnych zabytków 
brązowych, opowieść o pracy dawnych metalurgów.

Cena zawiera: 
- zajęcia edukacyjne - są prowadzone przez wykładowców

- realizację programu w oparciu o powyższe atrakcje (bilety wstępu); 
- noclegi + wyżywienie (4 śniadania, 4 obiady, 1 obiadokolacja, 3 kolacje)

- transport autokarem klasy turystycznej w obie strony + parkingi;

-opiekę pilota
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Gorączka Złota 

(zielona szkoła) Złoty Stok 


 
W celu uzyskania wyceny prosimy o kontakt email lub poprzez 
formularz rezerwacyjny na www.margotravel.pl


Zakwaterowanie na terenie Kopalni Złota, pokojach gościnnych  lub w ośrodku 
noclegowym. Pokoje 2–8-osobowe, część pokoi z łazienkami + łazienki 
ogólnodostępne. Do dyspozycji aneksy kuchenne i świetlice z wyposażeniem 
(gry, piłki, badminton, tenis stołowy). Wyżywienie w miejscu zakwaterowania. 
  
Atrakcje (do wyboru): 
ZWIEDZANIE KOPALNI ZŁOTA  z jedynym w Polsce podziemnym 
wodospadem i jazdą Podziemnym Tramwajem 
PODZIEMNY SPŁYW ŁODZIĄ  zalanymi chodnikami - tylko dla wycieczek        
z noclegiem   
NOCNE ZWIEDZANIE KOPALNI ZŁOTA - tylko dla wycieczek z noclegiem  
PŁUKANIE ZŁOTA sztuka wypłukiwania cennego kruszcu 
POKAZ I NAUKA CZERPANIA PAPIERU  
SPOTKANIE Z HISTORIĄ W IZBIE GÓRNICTWA  
ŚREDNIOWIECZNA OSADA GÓRNICZA  - zwiedzanie lub dla klas 
gimnazjalnych  
"WARSZTATY FIZYKI EKSPERYMENTALNEJ"  
SZTOLNIA OCHROWA - klejnot górnictwa
  
Kłodzko  – stara Twierdza Obronna z podziemnymi chodnikami minerskimi 
(zwanych labiryntami), Stare Miasto; 

Jaskinia Niedźwiedzia  – największa jaskinia w Sudetach, wielkie bogactwo 
form naciekowych i podziemnych strumieni. 

Cena zawiera: 
- zajęcia edukacyjne - są prowadzone przez pracowników Kopalni Złota "Złoty 
Stok"; 
- realizację programu w oparciu o powyższe atrakcje (bilety wstępu); 
- noclegi + wyżywienie (4 śniadania, 4 obiady, 1 obiadokolacja, 3 kolacje); 
- transport autokarem klasy turystycznej w obie strony + parkingi; 
- opiekę pilota i przewodnika. 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Błękitna Akademia 
(zielona szkoła) Półwysep Helski 


W celu uzyskania wyceny prosimy o kontakt email lub poprzez 
formularz rezerwacyjny na www.margotravel.pl 

Zakwaterowanie w Gminnym Ośrodku Kultury we Władysławowie w pokojach 
2,3 i 4 osobowych z łazienkami.

 

Niektóre atrakcje (do wyboru) - więcej na www.margotrvel.pl


Zajęcia edukacyjne dotyczące funkcjonowania ekosystemu Morza Bałtyckiego, 
prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników Stacji Morskiej na Helu.

Wycieczka do Jastrzębiej Góry - gdzie zobaczyć można wysoki na 67 metrów 
klif i ogromną różnorodność linii brzegowej w tym miejscu i Rozewia z wysoką 
na 32,7 m latarnią na Przylądku Rozewie, najstarszą tego typu budowlą na 
polskim wybrzeżu;

Molo sopockie  - spacer po Molo - drewnianym pomoście spacerowym              
o długości 511,5 m z czego 458 m wchodzi w głąb Zatoki Gdańskiej

Rezerwat Słone Łąki -    słonoroślowy  rezerwat przyrody  na  Pobrzeżu 
Kaszubskim  na obszarze  Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.  Ochroną 
r e z e r w a t u o b j ę t e s ą g a t u n k i  s ł o n o r o ś l i  w y s t ę p u j ą c e n a 
zalewowym akwenie Zatoki Puckiej;

Półwysep Helski - wizyta w fokarium;

Molo sopockie  - spacer po Molo - drewnianym pomoście spacerowym              
o długości 511,5 m z czego 458 m wchodzi w głąb Zatoki Gdańskiej;

Spacer po Władysławowie  - port, Aleja Gwiazd Sportu oraz Ośrodek 
Przygotowań Olimpijskich „Cetniewo”.

Cena zawiera: 
- zajęcia edukacyjne - są prowadzone przez wykładowców
- realizację programu w oparciu o powyższe atrakcje (bilety wstępu); 
- noclegi + wyżywienie (4 śniadania, 4 obiady, 1 obiadokolacja, 3 kolacje); 
- transport autokarem klasy turystycznej w obie strony + parkingi; 
- opiekę pilota i przewodnika. 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WARUNKI  UCZESTNICTWA W  WYCIECZKACH SZKOLNYCH 

I ZASADY OGÓLNE 
1.1 Niniejsze Warunki Uczestnictwa w wycieczkach szkolnych stanowią ogólne warunki umowne Biura 
Podróży MargoTravel Małgorzata Kamińska, ul. Nacławska 7/1, 64-000 Kościan.


II ZAWARCIE UMOWY 
2.1 Zawarcie umowy następuje każdorazowo poprzez podpisanie przez obie strony „Umowy o 
świadczenie imprez/usług turystycznych”, po uprzednim zapoznaniu się Klienta z ofertą. Organizator / 
Przedstawiciele Organizatora przed zawarciem umowy w związku z jej zawarciem zobowiązują się do 
udzielenia klientom w zakresie określonym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 
z późniejszymi zmianami informacji o przepisach paszportowych, wizowych oraz przeciwwskazaniach 
zdrowotnych do udziału w imprezie.

2.2 Strony mogą ustalić w umowie pisemnej swoje prawa i obowiązki odmiennie niż przewidują to 
niniejsze ogólne Warunki Uczestnictwa z tym zastrzeżeniem, że w sprawach nienormowanych w 
umowie kolejno zastosowanie będą miały niniejsze „Warunki”, przepisy kodeksu cywilnego, o ile 
przepisy ustawy o usługach turystycznych nie stanowią inaczej.


III WARUNKI PŁATNOŚCI 
3.1 Cena podana w ofercie jest ceną brutto tzn. zawiera w sobie odpowiednie podatki. 

3.2 Przy zawarciu umowy Klient zobowiązuje się do wpłaty na rzecz Organizatora zaliczki w wysokości 
20 % kwoty imprezy, w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy na konto Biura Podróży MargoTravel 
Małgorzata Kamińska – Bank Polska Kasa Opieki S.A. 40124065241111001050285199.

3.3 Pozostałą należność za imprezę określoną umową winna być wpłacona na konto MargoTravel 
Małgorzata Kamińska w terminie 10 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy.

3.4 Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Klientem, którego wpłaty nie zostaną 
przekazane   w ustalonych w punktach 3.2 i 3.3 terminach na dobro Organizatora  

3.5 Wszelkie roszczenia Klienta, który spełnił świadczenia pieniężne związane z rozwiązaniem umowy 
w oparciu o punkt 3.4 Warunków winny być kierowane do Organizatora Turystyki.


IV ZMIANY W WYKONYWANIU USŁUG TURYSTYCZNYCH I CEN.  
4.1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy w przypadku wzrostu cen np.: paliw, 
taryf przewozowych, czy skokowej dewaluacji złotego, nie później jednak niż 21 dni przed 
rozpoczęciem imprezy. 

4.2. Wzrost ceny upoważnia Uczestnika do rezygnacji z imprezy pod warunkiem pisemnego 
powiadomienia Organizatora nie później niż 3 dni od dnia otrzymania informacji o uzasadnionym 
wzroście ceny (w takiej sytuacji wpłacone należności zostaną zwrócone Klientowi). 


V PRAWA UCZESTNIKA 
5.1 Klient ma prawo do świadczeń gwarantowanych ofertą Organizatora, stanowiącą integralną część 
zawartej   z Klientem umowy. Oferta określać będzie każdorazowo: cenę imprezy, miejsce pobytu lub 
trasę imprezy, rodzaj środka transportu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, ilość i 
rodzaj posiłków, program zwiedzania, termin wpłaty zaliczki.

5.2 Klient uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki pilotów 
oraz rezydentów Organizatora (zwanych dalej Pracownikami Organizatora).

5.3 Klient uprawniony jest do zgłaszania Pracownikom Organizatora wszelkich uwag i sugestii 
dotyczących realizacji imprezy, z tym zastrzeżeniem, iż Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność 
za spowodowane takimi działaniami modyfikacje programów imprez, a tym samym niezgodność z 
ofertą.

5.4 Klient objęty zostanie szczególną opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i 
niezawinionych przez Organizatora (np.: związanych z awarią autobusu, przedłużeniem odpraw 
celnych, postojami na granicach).


VI OBOWIĄZKI 
6.1 Od chwili rozpoczęcia imprezy Klient obowiązany jest stosować się do wskazań Pracowników 
Organizatora dotyczących realizacji programu imprezy.

6.2 Klient zobowiązuje się podporządkować w trakcie imprezy wszelkim wskazówkom i zaleceniom 
porządkowym Pracowników Organizatora umożliwiającym realizację oferty.

6.3 Klient zobowiązany jest do posiadania stosownie do instrukcji Organizatora dokumentów 
podróżnych (paszport) oraz gdy wymagają tego przepisy wiz  turystycznych 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6.4 Klient zobowiązany jest do przestrzegania w zakresie przedstawionym przez Organizatora przepisów 
celnych       i dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i 
docelowych.

6.5 Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z 
bezpieczeństwem przepisów pożarowych w miejscu zakwaterowania oraz przejazdu.


VII REKLAMACJE 
7.1 W przypadku niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy przez Organizatora, Klientowi 
przysługuje prawo do reklamacji złożonej na piśmie w terminie do 30 dni od dnia zakończenia imprezy. 
Wszystkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 dni od dnia wpłynięcia do Organizatora. 

7.2 Reklamacja Klienta w formie pisemnej winna zawierać wskazanie faktycznych przyczyn oraz 
propozycję sposobu naprawienia szkody. 


VIII UBEZPIECZENIA 
8.1. Biuro Podróży MargoTravel zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych posiada Gwarancje 
Ubezpieczeniową dla Organizatora Turystyki i Pośrednika Turystycznego wystawioną przez AXA 
Towarzystwo Ubezpieczeń                     i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Chłodna 51, 00-867 
Warszawa – Gwarancja Nr 04.600.220.

8.2. Uczestnicy imprez zagranicznych - autokarowych są ubezpieczeni od kosztów leczenia (KL) i od 
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas dojazdu i pobytu. Klient zobowiązuje się do 
dostarczenia / przesłania organizatorowi listy uczestników zawierającej: imię i nazwisko, adres 
zamieszkania i datę urodzenia wszystkich uczestników imprezy turystycznej, nie później niż 3 dni przed 
rozpoczęciem imprezy.


IX WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
9.1 Organizator wyłącza odpowiedzialność w stosunku do Klienta rezygnującego z imprezy w czasie jej 
trwania,         z przyczyn leżących po stronie Klienta, niezawinionych przez Organizatora.

9.2 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od Organizatora niezależnych i 
niezawinionych, w szczególności: w każdym przypadku siły wyższej, zagrożenia życia lub zdrowia. 
Niemożność spełnienia świadczenia zobowiązuje Organizatora do przedstawienia oferty zastępczej na 
zasadach pierwszeństwa lub alternatywnie zwrotu określonej umową należności bez potrąceń określonych 
w rozdziale X punktem 10.2 Warunków Uczestnictwa.

9.3 Organizator zobowiązuje się powiadomić Klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy 
turystycznej           z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usługi uzależniona jest od 
liczby uczestników, nie później jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.

9.4 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy turystycznej, której realizacja uzależniona jest 
od liczby zgłoszeń, w przypadku gdy liczba uczestników nie osiągnie zakładanego przez biuro minimum, 
jednak nie później niż 7 dni przed jej rozpoczęciem.


X REZYGNACJA Z IMPREZY 
10.1 Rezygnacja przez Klienta z zakupionej u Organizatora lub Przedstawiciela Organizatora imprezy 
wymaga pisemnego oświadczenia.

10.2 W przypadku rezygnacji Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej stosuje się opłatę 
manipulacyjną             w kwocie odpowiadającej faktycznie poniesionym przez biuro kosztom. 

10.3 Opłata manipulacyjna nie dotyczy Klienta, który odstąpi od umowy wskazując jednocześnie osobę 
spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia, i która przejmie 
obowiązki wynikające z tej umowy i zawiadomi na piśmie co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia 
imprezy. 


XI SPRAWY NIEUREGULOWANE 
11.1 Postanowienia umów zawartych z Klientami mniej korzystne dla klientów niż postanowienia ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami są nieważne. W miejsce 
postanowień umów mniej korzystnych dla Klienta obowiązują przepisy ustawy.

11.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami zastosowanie mają: Ustawa z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami i Kodeks Cywilny. 
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