BIURO

PODRÓŻY

wycieczki szkolne, wyjazdy dla firm i grup zorganizowanych

Zorganizujemy dla Ciebie wycieczkę! Ty tylko:

PRZECZYTAJ KATALOG

2
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO
BP “Błęktine Okna”
tel. +48 509 489 292 biuro@blektine-okna.pl

1
WYBIERZ INTERESUJĄCĄ CIĘ OFERTĘ

3

Nie znalazłeś interesującej Cię wycieczki? Masz własny pomysł?

Stworzymy ofertę specjalnie dla Ciebie!
Chcesz zmodyfikować program wycieczki?

Dostosujemy go do Twoich potrzeb!
Nasze wyjazdy „szyte” są na miarę.
Programy wycieczek zawierają wiele możliwości spędzania czasu w danym miejscu
– doradzimy a Ty ostatecznie wybierzesz i zdecydujesz co chcesz zobaczyć i jak spędzić czas.
Podane ceny skalkulowane są dla 45 uczestników
Twoja grupa liczy inną ilość osób?

Przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie!
Podane ceny skalkulowane są dla wyjazdów z Barlinka
Chcesz wyruszyć z innej miejscowości?

Przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie!
Wyjazdy grupowe to nie tylko zwiedzanie.
Organizujemy gry i zabawy integracyjne, przeprowadzamy gry miejskie i terenowe,
stawiamy na edukację przez zabawę...

zakwaterowanie*
ubezpieczenie
turystyczne

1 opiekuna na
15 pełnopłatnych
uczestników gratis
(dot.wycieczek szkolnych)

wyżywienie
(śniadania
i obiadokolacje)*

opłaty
parkingowe i drogowe

transport
komfortowym
autokarem / busem

opiekę pilota
i/lub przewodnika*
*Szczegóły każdej z ofert uzyskasz po kontakcie z biurem podróży.

III filary ochrony klienta:

ubezpieczamy
wszystkich naszych klientów
od następstw nieszczęśliwych
wypadków na kwotę
NNW 10 000 zł (Polska i Europa)
i kosztów leczenia
KL 20 000 euro (Europa).

posiadamy Wpis
do Rejestru Organizatorów
i Pośredników Turystycznych
Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego, nr 37/14
zasięg działalności Europa
i Basen Morza Śródziemnego.

posiadamy Gwarancję
Ubezpieczeniową Organizatora
Turystyki w firmie
Signal Idiuna Polska
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
na kwotę 215.390,00 zł

LEGENDA
NASZE CENY:

PLN

Wycieczki szkolne:
Skalkulowane na dobre pensjonaty, ośrodki
wypoczynkowe lub schroniska młodzieżowe

PLN

Wycieczki dla firm i grup zorganizowanych:
Skalkulowane na komfortowe pensjonaty, hotele ***/**

RODZAJE TRANSPORTU:

wycieczka autokarowa

wycieczka samolotowa

ADRESACI OFERTY (oferty przy których nie ma znaczka przeznaczone są dla wszystkich):

polecane dzieciom

polecane młodzieży

polecane dorosłym

Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez BP „Błękitne Okna” dostępne pod adresem: http://www.blekitne-okna.pl/dokumenty-do-pobrania-tur

1
dzień

Kołobrzeg

Spacer po zrekonstruowanej starówce i deptakiem wzdłuż morza
od molo aż do Latarni Morskiej
Rejs statkiem pirackim lub/i
Centrum Atrakcji Wojskowych w Kołobrzegu – możliwość
przejażdżki wozem bojowym
lub/i
Wizyta w miasteczku westernowym w Zieleniewie:
przejażdżki bryczką, strzelanie z łuku, poszukiwanie złota,
tańce kowbojskie, czas na placu zabaw dla najmłodszych
Gry i zabawy na plaży
Obiad
82 zł bilety wstępu dodatkowo płatne.
Cena od: 80 zł

1
dzień

ZOO
Safari
i Rzeczpospolita Ptasia

Wizyta w Rzeczpospolitej Ptasiej w Słońsku, obserwacja ptaków
przez lornetki (w grupach), udział w lekcji
w terenie dotyczącej ptaków
Zwiedzanie Zoo- Safari
Gry i zabawy
Obiad
Cena od: 75 zł bilety wstępu dodatkowo płatne.

1
dzień

Berlin

Spacer słynną Aleją Unter den Linden, od Wyspy Muzeów
po Bramę Branderburską, Wizyta na Aleksander Platz
z wieżą telewizyjną i/lub na Checkpoint Charlie – ostatnim
pozostałym punkcie kontroli granicznej między
Wschodnim a Zachodnim Berlinem
Wizyta w Muzeum Pergamonu,
Techniki lub innym
wybranym i/lub
Wizyta w Zoo/ Akwarium lub Legolandzie i/lub
Wejście ma Kopułę Reichstagu
(w zależności od możliwości rezerwacji) i/lub
Wizyta w Babelsbergu – parku rozrywki w najstarszym
w Europie studio Filmowym
W okresie świątecznym czas wolny na jarmarku bożonarodzeniowym
Cena od:

75 zł

78 zł bilety wstępu dodatkowo płatne

Szczecin

1
dzień

Zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej części miasta
Wizyta na Zamku Książąt Pomorskich
Trasa podziemna w największym w Europie schronie
cywilnym połączona z grą miejską
lub/i
Zwiedzanie Muzeum Narodowego wraz z pokazem
multimedialnym w Planetarium lub/i
Spektakl w Teatrze Pleciuga lub w Teatrze
spektakle wg. Repertuaru lub/i
Rejs statkiem po Zalewie Szczecińskim
Obiad
68 zł bilety wstępu dodatkowo płatne.
Cena od: 67 zł

Poznań

1
dzień

Zwiedzanie z przewodnikiem Rynku i okolic
ze słynnymi Koziołkami Poznańskimi
Zwiedzanie Stadionu Lecha lub/i
Spektakl w Teatrze
lub Teatrze Muzycznym lub/i
Wizyta w Zoo i przejażdżka kolejką Maltanką lub/i
Kąpiele w termach maltańskich
lub/i
Interaktywna wycieczka po Ostrowie Tumskim
Obiad
87 zł bilety wstępu dodatkowo płatne.
Cena od: 86 zł

Biskupin

1
dzień

Przejazd autokarem do Żnina i stamtąd kolejką wąskotorową
do Biskupina, zwiedzanie osady łużyckiej z przewodnikiem,
warsztaty archeologiczne
lub
Przejazd autokarem do Biskupina, zwiedzanie osady łużyckiej
z przewodnikiem, wizyta w parku rozrywki Zaurolandia,
bliskie spotkania z dinozaurami, zabawy na placu zabaw
Obiad
Cena od: 100 zł bilety wstępu dodatkowo płatne

1
dzień

Tropikalna Wyspa

k/ Berlina

Całodniowy pobyt na Tropikalnej Wyspie, gry i zabawy plażowe
Cena od: 68 zł

bilety wstępu dodatkowo płatne.

70 zł

1
dzień

Międzyrzecki
Rejon Umocniony

Spacer podziemną trasą turystyczną
Zwiedzanie naziemnych fortyfikacji
Ognisko z kiełbaskami
Gra terenowa
Cena od: 68 zł

70 zł

bilety wstępu dodatkowo płatne.

1
dzień

Woliński Park Narodowy

Międzyzdroje

Wioska Słowian i Wikingów w Wolinie
Międzyzdroje – spacer po mieście: molo, aleja gwiazd,
gabinet figur woskowych
Panorama Bałtyku z najwyższego klifu w Polsce - Kawczej Góry
Woliński Park Narodowy – wizyta w zagrodzie żubrów
Jezioro Turkusowe w Wapnicy
Cena od:

88 zł

90 zł

bilety wstępu dodatkowo płatne

2dni

Berlin

Spacer słynną Aleją Unter den Linden, od Wyspy Muzeów po Bramę
Branderburską, Wizyta na Aleksander Platz z wieżą telewizyjną
i/lub na Checkpoint Charlie – ostatnim pozostałym punkcie kontroli
granicznej między Wschodnim a Zachodnim Berlinem
Wizyta w Muzeum Pergamonu,
Techniki lub innym wybranym i/lub
Wizyta w Zoo/ Akwarium lub Legolandzie i/lub
Wejście ma Kopułę Reichstagu ( w zależności od możliwości
rezerwacji)
i/lub
Wizyta w Babelsbergu – parku rozrywki w najstarszym
w Europie studio Filmowym
W okresie świątecznym czas wolny na jarmarku bożonarodzeniowym
lub centrum handlowym
Nocleg, śniadanie i obiadokolacja

272 zł

Cena od:

290 zł

bilety wstępu dodatkowo płatne.

Szlak Piastowski

2dni

Wizyta w Gnieźnie – pierwszej stolicy Polski: zwiedzanie starego
miasta, Katedry Gnieźnieńskiej
Muzeum Początków Państwa Polskiego – wystawa multimedialna
Zwiedzanie Ostrowa Lednickiego – prawdopodobnego miejsca chrztu Polski
Wielkopolski Park Etnograficzny
Przejażdżka kolejkę wąskotorową ze Żnina do Biskupina
Wizyta w Biskupinie – osadzie łużyckiej, udział w warsztatach archeologicznych
Nocleg ze śniadaniem, obiad i obiadokolacja
Cena od:

205 zł 230 zł bilety wstępu dodatkowo płatne.

Toruń
i Solec Kujawski

2dni

Wizyta w Toruniu – mieście Mikołaja Kopernika i pierników, zwiedzanie starego miasta
Muzeum miasta wraz z makietą starego Torunia
Muzeum Piernika i udział w warsztatach lepienia pierników
Seans w Planetarium i/lub
Rejs po Wiśle statkiem wycieczkowym i/lub
Wizyta w Teatrze
i/lub
Wizyta w Solcu Kujawskim – Park Dinozaurów – spacer trasą
tematyczną z przewodnikiem, udział w warsztatach paleontologicznych,
Seans w kinie 3D, gry i zabawy
Nocleg ze śniadaniem, obiadokolacja i obiad
Cena od:

190 zł

230 zł

bilety wstępu dodatkowo płatne

2dni

Szymbark
i Słowiński Park Narodowy

Skansen w Szymbarku – najdłuższa deska świata, dom do góry
nogami, domy sybiraków i wiele innych atrakcji
Wizyta w Słowińskim Parku Narodowym – ruchome wydmy
Nocleg ze śniadaniem, obiadokolacja i obiad
Cena od: 240 zł

260 zł bilety wstępu dodatkowo płatne.

2dni

Słowiński Park Narodowy

i Kluki

Wizyta w Słowińskim Parku Narodowym – ruchome wydmy
Kluki – Muzeum Wsi Słowińskiej
Nocleg ze śniadaniem, obiadokolacja i obiad
Cena od: 235 zł

255 zł

2dni

bilety wstępu dodatkowo płatne.

Wrocław
i Zamek Książ

Wizyta we Wrocławiu, zwiedzanie starego miasta, Rynek, Ratusz i/lub
- Panorama Racławicka i/lub
Hala Stulecia – wystawa multimedialna
Zamek Książ
Cena od:

235 zł

255 zł bilety wstępu dodatkowo płatne

Malbork i Gniew

3dni

Wizyta w zamku w Gniewie, izba tortur
Zwiedzanie Zamku Krzyżackiego w Malborku
Wieczorny spektakl „światło i dźwięk” na zamku Krzyżackim
Szymbark – skansen kaszubski z domem do góry nogami
Dwa noclegi ze śniadaniem, dwie obiadokolacje i obiad
Cena od: 400 zł 450 zł bilety wstępu dodatkowo płatne.

Zakopane i Tatry

3dni

Zakopane – zwiedzanie (Pęksowy Brzystek – najstarsza nekropolia
Zakopanego, Wiekla Krokiem) i spacer deptakiem i/lub
Wjazd Kolejką na Gubałówkę
Wycieczka do Doliny Kościeliskiej
(jaskinia Mroźna, schronisko Ornak) i/lub
Ognisko koło chaty góralskiej uświetnione występem
zespołu góralskiego
Ojcowski Park Narodowy – spacer do Bramy Krakowskiej,
Maczuga Herkulesa
Dwa noclegi ze śniadaniem, dwie obiadokolacje, obiad
Nocny przejazd autokarem
Cena od: 415 zł

450 zł bilety wstępu dodatkowo płatne.

Kraków
i Wieliczka

3dni

Zwiedzanie Krakowa, spacer Drogą Królewską, Stary Rynek,
Uniwersytet Jagielloński, Kościół Mariacki
Wawel – Zamek Królewski i/lub
Podziemia Sukiennic – muzeum i/lub
Wizyta w teatrze
Wieliczka – pozdziemna trasa turystyczna
Ojcowski Park Narodowy – spacer do Bramy Krakowskiej,
Maczuga Herkulesa
Dwa noclegi ze śniadaniem, dwie obiadokolacje, jeden obiad
Nocny przejazd autokarem
Cena od:

420 zł 450 zł

bilety wstępu dodatkowo płatne

3dni

Trójmiasto

Gdynia: spacer bulwarem Nadmorskim, wejście na żaglowiec
Dar Młodzieży lub statek wojenny ORP Błyskawica i/lub
Oceanarium w Gdyni
Gdańsk: zwiedzanie starego miasta z przewodnikiem:
Trakt Królewski, Żuraw, Bazylika Mariacka, Dwór Artusa,
ulica Długa i Długi Targ, Neptun
Wizyta na Westerplatte i/lub
Wizyta w kościele w Oliwie
Sopot – spacer po Molo oraz po Monciaku – słynnym deptaku
Dwa noclegi ze śniadaniem, dwie obiadokolacje, obiad
Cena od: 390 zł

430 zł bilety wstępu dodatkowo płatne.

3dni

Wrocław
i Kotlina Kłodzka

Wizyta we Wrocławiu, zwiedzanie starego miasta, Rynek, Ratusz i/lub
Panorama Racławicka i/lub
Hala Stulecia – wystawa multimedialna
Wejście na Szczeliniec lub wizyta w Błędnych Skałach
Kaplica Czaszek w Czermnej i/lub
Wambierzyce – Sanktuarium Matki Boskiej i ruchoma szopka i/lub
Spacer w Parku Zdrojowym – Kudowa lub Duszniki i/lub
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju –
warsztaty czerpania papieru
Wizyta w Kopalni Złota w Złotym Stoku, trasa podziemna,
spływ podziemny, warsztaty płukania złota
Dwa noclegi ze śniadaniem, dwie obiadokolacje, obiad
Cena od: 395 zł

445 zł

bilety wstępu dodatkowo płatne.

3dni

Warszawa

Zwiedzanie Starego Miasta- spacer Krakowskim Przedmieściem,
Grób Nieznanego Żołnierza
Zamek Królewski
Muzeum Powstania Warszawskiego
i/lub
Centrum Nauki Kopernik
i/lub
Wizyta w Gmachu Telewizji Polskiej, zwiedzanie miejsc znanych
z seriali i programów telewizyjnych i/lub
Łazienki Królewskie i/lub
Stadion Narodowy i/lub
Sejm i/lub
Zamek w Wilanowie
i/lub
Wizyta w teatrze
Dwa noclegi ze śniadaniem, dwie obiadokolacje, obiad

Nocny przejazd autokarem
425 zł

475 zł

Cena od:

bilety wstępu dodatkowo płatne.

Wrocław
i Karkonosze

3dni

Wizyta we Wrocławiu, zwiedzanie starego miasta, Rynek, Ratusz i/lub
Panorama Racławicka
Wejście na Śnieżkę i/lub
Zwiedzanie Kościółka Wang w Karpaczu
Spacer do Wodospadu Szklarki lub Kamieńczyka
Zamek Chojnik
Dwa noclegi ze śniadaniem, dwie obiadokolacje, obiad
Cena od: 360 zł 380 zł bilety wstępu dodatkowo płatne.

Wrocław - Praga
Skalne Miasto-Adrspach

3dni

Wizyta we Wrocławiu, zwiedzanie starego miasta, Rynek, Ratusz i/lub
Panorama Racławicka
Praga – zwiedzanie miasta z przewodnikiem – Hradczany,
Zamek Praski, Katedra św. Wita, Złota Uliczka, Most Karola, Rynek Staromiejski i/lub
Pokaz Światło i dźwięk
wieczorny spektakl – Fontanna Kriżikowa
i/lub
Kolacja regionalna przy muzyce
Skalne miasto Adrspach – spacer wśród ostańców skalnych
o zadziwiających kształtach i nazwach – Dzban, Organy, Żółw…..
Dwa noclegi ze śniadaniem, dwie obiadokolacje, obiad
Cena od: 590 zł 640 zł bilety wstępów i regionalna kolacja dodatkowo płatne

3dni

Wilno, Kowno, Troki

Kowno – spacer starym miastem, śladami Mickiewicza
Wilno – zwiedzanie starego miasta: Ostra Brama, Uniwersytet
Wileński, Kościół św. Anny, Katedra
Cmentarz na Rossie i/lub
Kolacja regionalna przy muzyce wraz z degustacją
nalewek lokalnych
Troki – zamek Witolda na wyspie
Degustacja karaimskich pierożków
Dwa noclegi ze śniadaniem, dwie obiadokolacje, obiad
Nocny przejazd autokarem
Cena od: 570 zł

650 zł

bilety wstępów i regionalna kolacja dodatkowo płatne.

6dni

Kazimierz nad Wisłą,
Kraków, Ojców i Wieliczka

Kazimierz nad Wisłą: stare miasto, Rynek i/lub
Rejs Wisłą do Janowca do ruin Zamku Firlejów
(dodatkowo możliwy przejazd kolejką turystyczną
)
Wizyta w Czarnolesie – dworek Kochanowskiego i/lub
Nałęczów – park zdrojowy, pijalnia wód mineralnych i/lub
Muzeum St. Żeromskiego lub B. Prusa
Zwiedzanie Krakowa, spacer Drogą Królewską, Stary Rynek,
Uniwersytet Jagielloński, Kościół Mariacki
Wawel – Zamek Królewski i/lub
- Podziemia Sukiennic – muzeum i/lub
Wizyta w teatrze
Ojcowski Park Narodowy – spacer do Bramy Krakowskiej,
Maczuga Herkulesa i/lub
Warsztaty linowe – próba wspinaczki skalnej
pod okiem instruktorów
i/lub
Ognisko
Kopalnia Soli w Wieliczce – trasa podziemna turystyczna
lub górnicza (ewentualnie nocleg w kopalni) i/lub
Obóz Koncentracyjny w Oświęcimiu
5 noclegów ze śniadaniem, 5 obiadokolacji, obiad
Nocny przejazd autokarem
Cena od: 799 zł

890 zł

bilety wstępu dodatkowo płatne.

7dni

Chorwacja

Park Narodowy Jezior Plitwickich – rejs statkiem, spacer trasą
turystyczną, przejazd kolejką
Trogir – zwiedzanie starego miasta – „małej Wenecji”
Split – Pałac Dioklecjana, Unikalne bramy miasta, port
Zagrzeb – stolica Chorwacji, zwiedzanie górnego i dolnego miasta z przewodnikiem
Jeden cały dzień na plaży oraz plażowanie popołudniami po powrocie ze zwiedzania
2 noclegi ze śniadaniem - tranzytowe
4 noclegi ze śniadaniem na miejscu
6 obiadokolacji, 1 obiad
Cena od:

1390 zł

1500 zł

bilety wstępu dodatkowo płatne.

6dni

Czechy

Wizyta we Wrocławiu, zwiedzanie starego miasta, Rynek, Ratusz i/lub

Panorama Racławicka
i/lub
Wieczorna wizyta w teatrze
Skalne miasto Adrspach – spacer wśród ostańców skalnych o zadziwiających
kształtach i nazwach – Dzban, Organy, Żółw…..
Wizyta w największym czeskim wodnym parku rozrywki w Libercu i/lub
Wizyta w Zoo lub wejście na najwyższy szczyt Liberca – z wieżą telewizyjną
Praga – zwiedzanie miasta z przewodnikiem – Hradczany, Zamek Praski,
Katedra św. Wita, Złota Uliczka, Most Karola, Rynek Staromiejski i/lub
Pokaz Światło i dźwięk – wieczorny spektakl – Fontanna Kriżikowa
i/lub
Kolacja regionalna przy muzyce
Brno – stolica Moraw – zwiedzanie miasta z przewodnikiem
Morawski Kras – najwspanialszy teren krasowy w Europie – zwiedzanie
jaskini Punkvy połączone z podziemnym rejsem łódkami
5 noclegów ze śniadaniem, 5 obiadokolacji, 1 obiad
Cena od: 980 zł

1080 zł

bilety wstępów i kolacja regionalna dodatkowo płatne.

4dni

Brno, Budapeszt

Brno – zwiedzanie stolicy Moraw, spacer po starówce, Katedra
św. Piotra i Pawła, Twierdza Spilberg lub Willa Tugendthat,
możliwe wejście do podziemi.
Budapeszt – zwiedzanie miasta: Baszta Rybacka, Cytadela,
Wzgórze Gelerta, Bazylika św Stefana, Parlament
Wizyta na wyspie Małgorzaty, przejazd kolejką wokół wyspy,
możliwe kąpiele wodne i/lub
Pobyt na kąpielisku termalnym Szechenyj Furdo
i/lub
Rejs Dunajem i/lub
Kolacja regionalna połączona z występem folklorystycznym
Szentendre – spacer po zabytkowym miasteczku w zakolu Dunaju,
możliw wizyta w muzeum marcepana
3 noclegi ze śniadaniem, 3 obiadokolacje, obiad
Nocny przejazd autokarem
850 zł

950 zł

Cena od:
bilety wstępów i regionalna kolacja dodatkowo płatne

5dni

Malta

Malta - zwiedzanie wyspy:
Valletta – stolica Malty, historyczna siedziba Kawalerów Maltańskich;
Mdina i Rabat – Miasto Ciszy, zatrzymany w czasie kawałek
średniowiecznego świata,
Gozo: wycieczka promem na sąsiednią wyspę, przejazd odkrytym
autokarem do Azure Window
4 noclegi ze śniadaniem, 4 obiadokolacje
850 zł

950 zł

Cena od:
+ bilet lotniczy, bilety wstępów
i komunikacji miejskiej oraz transfer lotniskowy dodatkowo płatne

5dni Barcelona
Barcelona: zwiedzanie z przewodnikiem:
Sagrada Familia – symbol miasta, oraz inne słynne dzieła Antonia
Gaudiego: Casa Milo i Balto, Park Guell, La Rambla – spacer słynną
ulicą, zwiedzanie dzielnicy gotyckiej, Katedra św. Eulalii, Camp Nou
– słynny stadion piłkarski, kąpiele wodne i słoneczne nad morzem,
możliwa wycieczka do Monserrat – sanktuarium Maryjne
800 zł

990 zł

Cena od:
+ bilet lotniczy, bilety wstępów
i komunikacji miejskiej oraz transfer lotniskowy dodatkowo płatne

5dni

Paryż

Paryż – zwiedzanie miasta z przewodnikiem:
spacer wzdłuż Pól Elizejskich, Plac Charles’a de Gaulla,
Łuk Triumfalny, Pola Marsowe, Katedra Notre Dame, wieża Eiffla,
wzgórze Monmarte, bazylika Sacre-Coeur, Plac Pigalle, Moulin Rouge
4 noclegi ze śniadaniem, 4 obiadokolacje
1100 zł

1300 zł

Cena od:
+ bilet lotniczy, bilety wstępów
i komunikacji miejskiej oraz transfer lotniskowy dodatkowo płatne

4dni

Londyn

Londyn – zwiedzanie miasta z przewodnikiem:
Wizyta w British Museum – jednym z największych na świecie
muzeów historii starożytnej, spacer po Oxford Streat,
Tower of London, Tower Bridge, Muzeum Historii Naturalnej,
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, dom handlowy Harrods,
Westminster Abbey, Katedra Westminsterska, Buckingham Palace, Big Ben
3 noclegi ze śniadaniem, 3 obiadokolacje
Cena od: 950 zł 1150 zł + bilet lotniczy, bilety wstępów
i komunikacji miejskiej oraz transfer lotniskowy dodatkowo płatne

Praga, Wiedeń
Morawski Kras

3dni

Praga – zwiedzanie miasta z przewodnikiem – Hradczany, Zamek Praski,
Katedra św. Wita, Złota Uliczka, Most Karola, Rynek Staromiejski i/lub
Pokaz Światło i dźwięk – wieczorny spektakl – Fontanna Kriżikowa
Wiedeń – zwiedzanie starego miasta z przewodnikiem, Schonbrun i/lub
Kolacja regionalna przy muzyce
Morawski Kras – najwspanialszy teren krasowy w Europie – zwiedzanie
jaskini Punkvy połączone z podziemnym rejsem łódkami
2 noclegi ze śniadaniem, 2 obiadokolacje, obiad
Nocny przejazd autokarem
Cena od:

680 zł

750 zł

bilety wstępów i kolacja regionalna dodatkowo płatne.

Psychologia

Turystyka

Szkolenia

Imprezy
integracyjne

„Błękitne Okna” Agnieszka Nikoliszyn Granatowska,
ul. Czereśniowa 6, 74-320 Barlinek
NIP 597-112-13-12 Regon 210427813
„Błękitne Okna” organizator turystyki wpisany do
Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
pod numerem 37/14 .

tel. + 48 509 489 292
biuro@blekitne-okna.pl
www.blekitne-okna.pl

