
KATALOG WYCIECZEK 
DLA K LAS I - VI 



Centrum Edukacji i Turystyki „SOKRATES” przedstawia katalog wycieczek 
szkolnych dla klas I-VI.  

W pierwszej części Katalogu znajdziecie Państwo propozycje wyjazdów 
kilkugodzinnych po najbliższej okolicy. Te wycieczki szczególnie polecamy.      
Mają wiele zalet: uczniowie zdobywają wiedzę z autopsji, integrują się, a przede 
wszystkim poznają Naszą Małą Ojczyznę – WIELKOPOLSKĘ. 

Lekcja w Muzeum Przyrodniczym w Jeziorach, czy spacer Ścieżką Przyrodniczą, 
albo szumiące o dziejach Polski stare Dęby Rogalińskie to dla uczniów niezwykle 
ciekawe i inspirujące doświadczenie, a przy okazji fantastyczna lekcja przyrody, 
czy historii. 

Na całodniowe wycieczki zapraszamy do Warszawy, Torunia, Wrocławia, 
Bydgoszczy i Łodzi. Łódź polecamy szczególnie, głównie dlatego, że tam nasi 
uczniowie za sprawą Muzeum Bajek mogą przenieść się właśnie w fantazyjny 
świat bajek. 

Nie przedstawiamy w naszym katalogu propozycji wyjazdów kilkudniowych,         
ale z przyjemnością je dla Państwa opracujemy. 

Drodzy Wychowawcy, 

Mamy nadzieję, że nasz Katalog spodoba się Państwu i wybierzecie z niego 
najlepsze dla swoich uczniów propozycje. 

Nasze Biuro skończyło właśnie 22 lat. W tym czasie udało nam się zorganizować 
ogromną ilość wyjazdów dla przedszkoli, szkół, firm i instytucji. Zdobyliśmy 
doświadczenie oraz profesjonalną kadrę pilotów i przewodników.                          
Mamy sprawdzonych przewoźników. Autokary, którymi jeździmy są czyste, 
bezpieczne, obsługiwane przez doświadczonych i bardzo kulturalnych 
kierowców.  W naszym dorobku mamy także ciekawe, autorskie programy, 
wzbogacone o interesujące prelekcje o miejscach, które odwiedzamy i ludziach.

Serdecznie zapraszamy do współpracy ! 



MŁODZIKOWO – STADNINA KONI FIORDÓW 
Urocza osada, gdzie główną atrakcją jest największa w Polsce 
Stadnina Koni Fiordów. 
PROGRAM: Zwiedzanie gospodarstwa. Przejażdżka wozem 
cygańskim, jazda na kucyku, piknik: kiełbaski, chleb, herbata,         
gry i zabawy sportowe. 

KLIMKOWA OSADA – CICHA GÓRA 
Niezwykle atrakcyjne i bezpieczne miejsce dla dzieci. Ogromna 
przestrzeń, dookoła zieleń, dobrze zorganizowany plac zabaw, 
a jednocześnie zwierzęta i wiele innych wiejskich atrakcji.                
PROGRAM: Zwiedzanie gospodarstwa. Przejażdżka bryczkami, 
piknik: kiełbaski, chleb, herbata. Gry i zabawy sportowe. 

STADNINA KONI „BAGATELKA” 
To urocze miejsce znajduje się w Miłosławiu. Poza stajnią jest sporo 
innych atrakcji jak np. domek na drzewie, czy tajemniczy wigwam. 
PROGRAM: Spacer przez stary park i las - Pałac Mielżyńskich, 
ogromne dęby, pomnik Juliusza Słowackiego. Stadnina Koni, 
odwiedziny w stajni, przejażdżka bryczką, piknik: kiełbaski, chleb, 
herbata. Gry i zabawy sportowe. 

WYCIECZKA DO JAŚKOWEJ DOLINY/ ALPAKI + LAWENDA 
PROGRAM: Spotkanie z alpakami - karmienie, możliwość głaskania. 
W czasie spotkania dzieci poznają alpaki, ich zachowania, naturę i 
ciekawostki o gatunku. Warsztaty z wykruszania suszu lawendowego 
do lnianych woreczków, dzieci zabierają zapachowe woreczki do 
domu. Wizyta na polu lawendy. Piknik: kiełbaski, chleb, herbata.

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO – LEŚNA W JEZIERCACH 
Las, łąka, pole, jezioro – to wszystko niezwykłe miejsca, które z 
pewnością bardzo zainteresują dzieci. 
PROGRAM: Spacer ścieżką przyrodniczą - po drodze dzieci 
rozpoznają drzewa, obserwują mrowisko, poznają paśnik, dowiadują 
się ,co to jest szkółka leśna. Spotkanie z leśniczym, ognisko w 
wigwamie - kiełbaski, chleb, herbata. Zagadki związane z lasem, 
zabawy na leśnej polanie. 

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY - JEZIORY 
Wizyta w Wielkopolski Parku Narodowym – poznanie jego fauny i 
flory to nie tylko wielka przyjemność, ale jak się wydaje - miły 
obowiązek. 
PROGRAM: Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego w Jeziorach, 
projekcja filmu przyrodniczego. Spacer ścieżką dydaktyczną nad 
Jezioro Góreckie. Słodki piknik. 



MUZEUM ŁOWIECTWA W UZARZEWIE 
Piękny Park w którym rośnie ponad 1000 drzew. XIX wieczny pałac, 
ciekawe wystawy – to wszystko z pewnością zachwyci dzieci. 
PROGRAM: Zwiedzanie ekspozycji muzealnych: od kamienia do 
kuszy, dawne i współczesne metody polowań, broń i przybory 
myśliwskie, środowisko zwierząt łownych, trofea egzotyczne z 
kokolekcji Adama Smorawińskiego. Spacer po parku. Słodki piknik.

KÓRNIK - ARBORETUM 
Zachwycające magnolie, pachnące forsycje, kwitnące jabłonie oraz 
ponad 3,5 tys. drzew i krzewów, a na dodatek fascynujący zamek – 
ototoczony fosą ze swoją tajemniczą Biała Damą.
PROGRAM: Zwiedzanie zamku z przewodnikiem, spacer po 
arboretum: rozpoznawanie krzewów, kwiatów i drzew.                           
Słodki piknik w cieniu kwitnących magnolii.

WŚRÓD ROGALIŃSKICH DĘBÓW 
Gdy wsłucha się w szum starych dębów można usłyszeć w jak 
niezwykły sposób opowiadają naszą tysiącletnią historię. 
Kto wie, może i my ją usłyszymy... 
PROGRAM: Zwiedzanie RogaZwiedzanie Rogalińskiego Pałacu z Powozownią.       
Spacer po Parku: park francuski i angielski. Słodki piknik w parku. 
Zabawy integracyjne. 

DWÓR W KOSZUTACH 
To jedyne takie miejsce w Wielkopolsce, gdzie można zobaczyć jak 
dawniej mieszkała bogatsza szlachta. Oryginalne sprzęty: stare 
skrzynie, szafy, łóżka, naczynia... 
PROGRAM: Zwiedzanie dworku, lekcja muzealna. Spacer i zabawy w 
parku. Słodki piknik. 

MUZEUM WIKLINIARSTWA I CHMIELARSTWA                    
NOWY TOMYŚL 
Powstanie Muzeum związane jest z długą tradycją uprawiania 
chmielu i wikliny w okolicach Nowego Tomyśla. 
PROGRAM: Zwiedzanie muzeum: eksponaty wikliniarskie od czasów 
prehistorycznych, wystawa prac z wikliny. Warsztaty wikliniarskie. 
Spacer po śródmieściu Nowego Tomyśla: podziwianie Największego 
Kosza z Wikliny – wpisanego do Księgi Guinessa. Słodki piknik.



KOLEJKĄ WĄSKOTOROWĄ PRZEZ PAŁUKI + BISKUPIN 
PROGRAM: Przejazd bajeczną kolejką. Zwiedzanie Muzeum 
Kolejki Wąskotorowej: stare parowozy, wagony o różnym 
przeznaczeniu, zabytkowa poczekalnia, budka dróżnika ze 
szlabanem, torowiska z rozjazdami, zwrotnicami. 
Przejazd do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie: zwiedzanie 
zrekonstruowanej osady z piątego wieku p.n.e.

GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI 
My Wielkopolanie jesteśmy dumni, że to właśnie na naszych 
ziemiach narodziło się państwo polskie, a jego pierwszą stolicą              
było Gniezno – dlatego warto je pokazać dzieciom, nawet tym 
najmłodszym. 
PROGRAM: Zwiedzanie Muzeum Pierwszych Piastów. Spacer nad 
Jeziorem Jelonek do Katedry Gnieźnieńskiej- zwiedzanie. Spacer 
przez Rynek i Śródmieście do Pomnika św. Wojciecha.  

WYSPA NENUFARÓW I PIRATÓW W KOŚCIANIE 
Tu dzieci przeżyją prawdziwą przygodę. Niezwykle ciekawy 
program i dużo atrakcji na wodzie i na lądzie. 
PROGRAM: Przejażdżka tratwami w towarzystwie piratów, 
poszukiwanie skarbu, dyskoteka, zabawy integracyjne. 
Piknik: kiełbaski, chleb, herbata. 

ZAUROLANDIA – SPOTKANIE Z DINOZAURAMI 
Park Dinozaurów Zaurolandia znajduje się w Rogowie - niedaleko 
Biskupina. Dzieci mają tu okazję poznać czasy prehistoryczne, 
kiedy na Ziemi królowały dinozaury 
PROGRAM: Spacer Ścieżką Dinozaurów – dzieci poznają różne 
gatunki dinozaurów, uczą się rozróżniać dinozaury mięsożerne od 
roślinożernych, dowiadują się, czy dinozaury żyły na terenach 
dzisiejszej Polski. Słodki piknik. Czas na Placu Zabaw. 

MUZEUM ROLNICTWA W SZRENIAWIE 
Tu można spędzić cały dzień. Pod dachem i w plenerze 
zgromadzono blisko 20-tys. ciekawych eksponatów – oczywiście 
związanych z życiem na wsi. Ekspozycja zlokalizowana jest na 
terenie 10 ha dawnego folwarku dworskiego. 
PROGRAM: Zwiedzanie muzeum: narzędzi, maszyny, żywe 
zwierzęta, ogródek zielarski. Lekcja muzealna. Słodki piknik.



MUZEUM POŻARNICTWA RAKONIEWICE + 
PAROWOZOWNIA W WOLSZTNIE 
PROGRAM: Zwiedzanie Muzeum Pożarnictwa, Sala Edukacyjna – 
dzieci oglądają miejsce po pożarze, dowiadują się jakie są 
przyczyny pożarów. Sala Przyrodnicza. Spacer po Rynku –
fontanna ze strażakami. Przejazd do Wolsztyna - zwiedzanie 
Starej Parowozowni. Piknik w Skansenie Budownictwa 
Ludowego.

DELI PARK  
Niesamowite miejsce, pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. 
Spośród innych parków wyróżnia się tym, że ma charakter 
edukacyjno –rozrywkowy. 
PROGRAM: Spacer po parku z przewodnikiem: ogrody świata i 
miniatury najbardziej znanych budowli świata, alpinarium, mini 
zoo, ekspozycja wielkich modeli owadów, obecnie zagrożonych 
wyginięciem, eko – wioska. PIKNIK NA TRAWIE - PRZEDSZKOLE 
ORGANIZUJE WE WŁASNYM ZAKRESIE. Zabawy w parku. 

POZNAŃ NASZ GRÓD 

PROGRAM 1: Spacer po Ostrowie Tumskim, zwiedzanie 
Katedry. Przejazd w okolice Starego Miasta: spacer po rynku, 
ratusz – legenda o Poznańskich Koziołkach, piękne renesansowe 
kamieniczki, rzeźba koziołków przed Urzędem Miasta. Wizyta w 
Muzeum Archeologicznym. 

PROGRAM 2: Udział w warsztatach edukacyjnych – BRAMA 
POZNANIA. Dzieci słuchają legend związanych z początkiem 
naszego państwa, dowiadują się kim była Dąbrówka, kim był 
Mieszko, jak żyli mieszkańcy w tamtych czasach. Przejazd w 
okolice Starego Rynku: spacer po Rynku, Ratusz ze słynnymi 
koziołkami – dzieci poznają legendę o Poznańskich Koziołkach, 
oglądają przepiękne kamieniczki. Przejazd autokarem: ul św. 
Marcina, Zamek Cesarski, Opera. 

TORUŃ   
Miasto Mikołaja Kopernika i Pierników.          
PROGRAM: Spacer po mieście szlakiem najciekawszych 
zabytków: Dom M. Kopernika, Katedra św. Janów, Ratusz, 
Pomnik M. Kopernika, Zamek Krzyżacki. Do wyboru w 
programie: Seans w Planetarium, Warsztaty wypiekania 
pierników lub Młyn Wiedzy.  



GOLUB – DOBRZYŃ  
Golub i Dobrzyń dwa urocze miasteczka połączone rzeką 
Drwęcą. PROGRAM: Spacer po miasteczkach, zwiedzanie 
Zamku  Krzyżackiego, którego właścicielką była siostra Króla – 
Zygmunta III Wazy – niezwykle mądra kobieta: Anna 
Wazówna. Ognisko na dziedzińcu z kiełbaskami. 

KOPALNIA SOLI W KŁODAWIE            
Fascynująca wycieczka.           
PROGRAM: Prelekcja na temat historii powstania złóż 
kłodawskich, zastosowania soli, Zjazd windą na poziom 600 m. 
pod powierzchnią ziemi, przejście wyrobiskami korytarzowymi 
do podziemnej Kaplicy św. Kingi. Zakup solnych pamiątek.   

WROCŁAW – AFRYKARIUM        
Stolica Dolnego Śląska – piękne miasto z ciekawą historią.   
PROGRAM: Zwiedzanie Ostrowa Tumskiego z Katedrą, spacer 
na Rynek Wrocławski, Panorama Racławicka, Hala 100- lecia, 
Grające Fontanny, AFRYKARIUM.         

ŁÓDŹ- MUZEUM BAJKI – SUPER WYCIECZKA      
Które dziecko w dzieciństwie nie oglądało bajek na dobranoc? 
Misia Uszatka, Bolka i Lolka, Reksia… Wszystkie te bajki 
powstawały w Wytwórni Łódzkiej  Se-Ma-For.  
W PROGRAMIE TAKŻE: Spacer ul. Piotrkowską. Możemy 
również zwiedzić ZOO z nową atrakcją – ORIENTARIUM.  

WARSZAWA – STOLICA POLSKI  
PROGRAM: Łazienki Królewskie z Pałacem na Wodzie. Spacer 
od  Nowego Światu – Krakowskim Przedmieściem do Zamku 
Królewskiego i Starówki Warszawskiej. W programie możemy 
zaproponować jeszcze Wjazd na Taras Widokowy PKNiK lub 
Stadion Narodowy.



ZIELONA GÓRA
Główne miasto Ziemi Lubuskiej, stolica polskiego winiarstwa. 
Spacerując ulicami i placami miasta spotkać można zabawne 
bachuski.   
PROGRAM: Zwiedzanie Wzgórza winnego z Palmiarnią.          
Wizyta w Centrum Nauki „KEPLERA” – ciekawe warsztaty dla 
dzieci. Wizyta w PLANETARIUM. Spacer po mieście. Dodatkową 
atrakcją może być wizyta w Świebodzinie – największy Pomnik 
Chrystusa, ławeczka Niemena na świebodzińskim rynku.           

WYCIECZKA DO BYDGOSZCZY      
Bydgoszcz to bardzo zielone i ładne miasto. Wielką atrakcją jest 
Wyspa Młyńska z piękną szachulcową zabudową.            
PROGRAM: Spacer po mieście, wizyta w Muzeum Historii 
Mydła i Brudu oraz w Krainie Czekolady.

ALPAKOLANDIA - WYCIECZKA DO KLOTYDZINA 
PROGRAM: Zwiedzanie zagród z przewodnikiem: alpaki, osiołki, 
koniki, kucyki, kózki, owce. Karmienie, czesanie i głaskanie 
zwierząt. ZABAWY INTEGRACYJNE: trampolina, huśtawki, 
zjeżdżalnie, rowerki, hulajnogi i inne zabawki. Przejażdżka 
ALKAPOLANDEM! Ognisko z kiełbaskami.

WYCIECZKA DO ZOO SAFARI W BORYSEWIE
ZOO Safari w Borysewie to niesamowite miejsce stworzone 
przez ludzi, którzy kochają i fascynują się zwierzętami. Istnieje 
od roku 2008 a jego powierzchnia to 22 ha.        
PROGRAM: Spacer po terenie ZOO, gdzie spotkamy m.inn takie 
zwierzęta jak: antylopy, kangury, wielbłądy, zebry, małpy i wiele 
innych. Wizyta w mini ZOO, gdzie bezpośrednio można 
obcować z kózkami, owieczkami, alpakami, królikami, osiołkami. 
PIKNIK NA TRAWIE. 

Z wielką przyjemnością przygotujemy dla Państwa klas programy dwu lub kilkudniowych 
wycieczek oraz „ZIELONYCH SZKÓŁ”. 
ZIELONE SZKOŁY realizujemy na terenie Wielkopolski i Polski. Zawsze wybieramy takie miejsca, 
aby dzieci przeżyły super przygodę. Programy opracowujemy na życzenie wychowawcy.
Na kilkudniowe wycieczki polecamy wyjazdy na Kaszuby, Pomorze Zachodnie ze Świnoujściem, 
do Malborka, Trójmiasta, Kotlinę Kłodzką i Jeleniogórską, Warszawę, Kraków.  



WYCIECZKA DO GDAŃSKA

Stary, piękny Gdańsk to miasto o niezwykłym uroku, niepowtarzalne. To także miasto 

królewskie, zbudowane przez  bogatych mieszczan. Takich kamienic, kościołów i ulic nie ma 

żadne inne miasto w Polsce.

PROGRAM:

Wyjazd do Gdańska o godz. 5:30.

• Po przyjeździe zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie w sposób niezwykle
emocjonalny pokazana jest najnowsza historia Polski. Jest tu między innymi sala poświęcona
strajkom z Grudnia 1980 roku z wypisanymi na oryginalnych tablicach – 21 postulatami
strajkujących stoczniowcach. Jest także sala obrazująca aparat represji, a na ogromnej
multimedialnej mapie widać, jak zmieniała się Europa po 1989 roku. Wizyta w ECS to najlepsza
lekcja współczesnej historii.

• Spacer po Gdańsku: Brama Zielona, Długi Targ, Fontanna Neptuna, Dwór Artusa, Ratusz,
Kościół Mariacki, Żuraw, Długie Nabrzeże wzdłuż Motławy.

• OBIAD.

Wyjazd w drogę powrotną ok. 17:00. Powrót ok. 23:00.

W Gdańsku polecamy również Muzeum II Wojny Światowej.



WYCIECZKA INTEGRACYJNA DLA KLAS I 

W dobrym funkcjonowaniu zespołu klasowego ważna jest integracja, czyli wzajemne poznanie się 
dzieci, nauczenie współpracy i wzajemnego szacunku. Szansą na realizacje celów integracyjnych 
może być niewątpliwie wspólny wyjazd klasy wraz z wychowawcą. Dzienny pobyt w nieco innych 
niż klasa szkolna warunkach będzie niewątpliwie okazją do bliższego, wzajemnego poznania się 
dzieci oraz poznania dzieci przez wychowawcę.

Czas wyjazdu 8:00 – 17:00.
PROGRAM:
Wyjazd klasy o godzinie 8:00 do Młodzikowa.                                                                                                        
Po przyjeździe:

BLOK I 

• Spotkanie w kręgu – dzieci mówią kilka słów o sobie.
• Wykonanie plakatu „NAJLEPSZA KLASA – TO MOJA KLASA”. Dzieci i wychowawca przywożą 

swoje zdjęcie, które przyklejają na plakat. Zamiast zdjęcia dzieci mogą wyciąć z kolorowego 
papieru swoje dłonie i przykleić na plakat.

• Chcę, aby moja klasa była… dzieci wypowiadają, a następnie zapisują swoje wypowiedzi na 
plakacie, który zabierają ze sobą do klasy.

BLOK II
• Spacer po gospodarstwie – dzieci poznają zwierzęta domowe.
• Jakie to zwierzę – rozpoznawanie zwierzęcia na podstawie odgłosu.
• Inscenizacja wiersza „PSOTNA KÓZKA”.
BLOK III

• Spacer leśnym duktem nad Wartę – po drodze konkursy: jakie to drzewo?, jaki to krzew? 
Podczas odpoczynku nad rzeką dzieci dowiadują się najważniejszych
wiadomości o Warcie.
BLOK IV

• NALEŚNIKOWE PRZYJĘCIE Z OWOCOWĄ HERBATKĄ
BLOK V
• Konkurs rysunkowy „LAS I JEGO MIESZKAŃCY”. Wybór przez dzieci najlepszego rysunku. 
BLOK VI
• ZABAWY INTEGRACYJNE: berek, pomidor, ciuciubabka, stary niedźwiedź, zabawy z piłką i 
inne.

BLOK VII 

• Przejażdżka wozem cygańskim.
BLOK VIII
• Podsumowanie pobytu – każde dziecko mówi – co mu się najbardziej podobało.



WYJAZD INTEGRACYJNY DLA 
KLASY IV MŁODZIKOWO 

Szanowni Wychowawcy,
Kierujemy do Państwa ofertę wyjazdów integracyjnych dla klas IV. Z doświadczenia wiemy, że dzieci, 
które rozpoczynają naukę w klasie IV są często przestraszone i zestresowane. W ich życiu zmienia się 
bowiem bardzo wiele. Nowy wychowawca, nowi nauczyciele, nowe przedmioty, nowy sposób 
oceniania, a często i nowi koledzy. Proponujemy, aby zaproponować uczniom, a także ich rodzicom – 
wyjazd integracyjny, któremu przyświecałyby następujące cele:

• Integracja zespołu klasowego
• Poznanie siebie
• Współpraca w grupie
• Dobra zabawa

Cele będą realizowane podczas zajęć warsztatowych.

PROPOZYCJA I - WYJAZD JEDNODNIOWY 
PROGRAM: 
Wyjazd do Młodzikowa o godzinie 8:00.
Po przyjeździe rozpoczęcie zajęć. 

• Powitanie grupy i zawarcie kontraktu (9:00 – 9:30)
• Poznajemy się i wytwarzamy więzi grupowe (9:30 – 11:00)
• 11:00 – 12:00 – Drugie śniadanie
• 12:00 – 14:00 – Warsztaty „Możemy mieć zgraną klasę”
• 14:00 – 15:00 – Zabawy sportowe – zdrowa rywalizacja
• 15:00 – 16:00 – Obiad i relaks poobiedni
• 16:00 – 17:00 – Podsumowanie dnia. Klasa otrzymuje dyplom „ZGRANA KLASA”
• 17:00 Wyjazd do domu

PROPOZYCJA II - WYJAZD DWUDNIOWY 
PROGRAM: 
DZIEŃ I  
Wyjazd do Młodzikowa o godzinie 8:00.
Po przyjeździe rozpoczęcie zajęć. 

• Powitanie grupy i zawarcie kontraktu (9:00 – 9:30)
• Poznajemy się i wytwarzamy więzi grupowe (9:30 – 11:00)
• 11:00 – 12:00 – Drugie śniadanie, które przygotowują sami uczniowie
• 12:00 – 14:00 – Warsztaty „Możemy mieć zgraną klasę”
• 14:00 – 15:00 – Zabawy sportowe – zdrowa rywalizacja
• 15:00 – 16:00 – Obiad i relaks poobiedni
• 16:00 – 17:30– Warsztaty „Otwórzmy się na innych”
• 17:30 – 18:30 – Czas do własnej dyspozycji
• 18:30 – 20:00 – Ognisko z kiełbaskami + kolacja przygotowana przez uczestników
• 20:00 – 21:00 – Zabawy przy muzyce – propozycje uczniów
• 21:00 – 22:00 – Wieczorna toaleta
• 22:00 – 8:00 – Cisza nocna
DZIEŃ II
• 8:30 – 9:30 – ŚNIADANIE
• 10:00 – 12:00 – Warsztaty „Nasze uczucia i emocje”
• 13:00 – 15:00 – Wyprawa do lasu – Jakie znaczenie ma las w życiu człowieka
• 15:00 – 16:00 – Obiad i relaks poobiedni
• 16:00 – 17:00 – Podsumowanie pobytu. Wręczenie dyplomu „ZGRANA KLASA”
• 17:00 – Wyjazd w drogę powrotną



KANON WYCIECZEK JEDNODNIOWYCH DLA KLAS I – III

• Wycieczka przyrodnicza do Młodzikowa.
• Wycieczka do Deli Parku – moc niezwykłych atrakcji dla dzieci.
• Alpaki i inne zwierzaki – wycieczka do Klotyldzina.
• Wielkopolski Park Narodowy Jeziory + Puszczykowo.
• Pałac w Rogalinie oraz Park Krajobrazowy ze starymi dębami.
• Zamek w Kórniku i Arboretum.
• Nenufary w Kościanie.
• Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach.
• Wyprawa na Ostrów Lednicki – miejsce narodzin naszego pierwszego króla Bolesława Chrobrego

oraz początków państwa polskiego.
• Biskupin – osada z epoki brązu.
• Stara Chata u Kowola.
• Uzarzewo – Muzeum Myślistwa.

KANON WYCIECZEK JEDNODNIOWYCH DLA KLAS IV – VII

• Szlak Piastowski: Ostrów Lednicki i Gniezno.
• Wycieczka do Deli Parku – moc niezwykłych atrakcji.
• Alpaki i inne zwierzaki – wycieczka do Klotyldzina.
• Wielkopolski Park Narodowy Jeziory + Puszczykowo.
• Pałac w Rogalinie oraz Park Krajobrazowy ze starymi dębami.
• Zamek w Kórniku i Arboretum.
• Nenufary w Kościanie.
• Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach.
• Wyprawa na Ostrów Lednicki – miejsce narodzin naszego pierwszego króla Bolesława Chrobrego

oraz początków państwa polskiego.
• Biskupin – osada z epoki brązu.
• Stara Chata u Kowola.
• Uzarzewo – Muzeum Myślistwa.
• ZOO w Borysewie.
• Poznań – stolica Wielkopolski.
• Wrocław – stolica Dolnego Śląska i zabawnych krasnali.
• Łódź – Eksperymentarium i ul. Piotrkowska.
• Warszawa – miasto królewskie.
• Bydgoszcz – Wyspa Młyńska i Muzeum Mydła.
• Toruń – miasto Mikołaja Kopernika, gotyku i pierników.
• Rogowo – Dinozaury i Historia Ziemi.



WYCIECZKI BOŻONARODZENIOWE 

TORUŃSKIE PIERNIKI
PROGRAM:    
Wyjazd do Torunia o 7:30 / Powrót około godziny 19:00.  
Zwiedzanie miasta: Zamek Krzyżacki, Mury Obronne, Katedra św. Janów, 
gdzie odbył się chrzest Mikołaja Kopernika, Rynek z pomnikiem Mikołaja 
Kopernika i przepięknym gotyckim Ratuszem, Krzywa Wieża, Stare 
spichlerze, Dom M. Kopernika. Spektakl w Planetarium.
Wizyta w ŻYWYM MUZEUM PIERNIKA – uczniowie poznają staropolski 
sposób wypieku pierniczków. 

BOMBKI to przepiękny element dekoracyjny w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Nie ma choinki, na 
której nie zawisłyby kolorowe, mieniące się we wszystkich kolorach bombki. Skąd się jednak biorą na 
choince? O tym mogą dowiedzieć się dzieci w Fabryce Bombek w Gnieźnie.    
PROGRAM: Wyjazd do Gniezna o godz. 9:00.
Po przyjeździe zwiedzanie Fabryki Bombek:
ETAP I - DMUCHALNIA Dzieci zobaczą jak podgrzewa się szklane rury, by z przygotowanych porcji szkła 
wydmuchać kule.     
ETAP II – SREBRZENIE Dzieci zobaczą jak w wyniku odpowiedniej reakcji chemicznej srebrzy się kule od 
środka.                                                                                                                 
ETAP III – LAKIERNIA Tu dzieci zaobserwują jak bombki staja się kolorowe – czerwone, zielone, 
niebieskie...        
ETAP IV – DEKOROWANIE Tu dzieci zobaczą jak każda bombka staje się wyjątkowa i zyskuje unikalny 
wygląd.                                                    
Na zakończenie wizyta w sklepiku i zakup przepięknych bombek.         
- SPACER PO GNIEŹNIE.

PIERNICZKOWE SPOTKANIE W MŁODZIKOWIE  
PROGRAM:    
Wyjazd do Młodzikowa o 9:00 / Powrót około 15:00.  
PROGRAM: Spacer po gospodarstwie. SPOTKANIE PRZY PACHNĄCEJ 
CHOINCE – ZWYCZAJE I OBRZĘDZY BOŻONARODZENIOWE. Pieczenie 
świątecznych pierniczków przy dźwiękach kolęd. Wizyta św. Mikołaja. 
Świąteczna uczta – paróweczki, herbata, chleb, pierniczki. Konkurs na 
najdłuższy łańcuch choinkowy oraz kartkę świąteczną. 

GNIEZNO - FABRYKA BOMBEK



ISTOTNE UWAGI: 

• Przedstawiliśmy Państwu naszym zdaniem najciekawsze propozycje wyjazdów. Możemy jednak 
zrealizować Państwa inne propozycje lub zmienić program. Chętnie też wysłuchamy sugestii lub 
uwzględnimy zaproponowane przez Państwa zmiany.

• Każdy zaproponowany przez nasze biuro program jest naszym autorskim projektem.
Jesteśmy wyłącznie turoperatorem.

• Kalkulację wycieczki przeprowadzamy indywidualnie: w zależności od ilości dzieci, wstępu do danej 
atrakcji, kosztów autokaru.

• Zapytania o daną wycieczkę prosimy kierować na adres e-mail sekretariat.sokrates@gmail.com

• Koszty wycieczki obejmują pełną realizację programu!

• Przy niektórych wycieczkach posiłek jest uwzględniony (np. ognisko), natomiast przy niektórych 
KLASA ORGANIZUJE JEDZENIE WE WŁASNYM ZAKRESIE (np. podczas czasu wolnego).

• Dysponujemy busami: 20 os., 30 os. ; autokarami: 50-os. oraz 60-os.

• Warunkiem zrealizowanie wycieczki jest podpisanie umowy z biurem „SOKRATES”.

• Rezygnacja na kilka dni przed wyjazdem lub w dniu wyjazdu nie zwalnia uczestnika wycieczki
z odpłatności.

• Biuro wystawia faktury !

• KONTO:
Centrum Edukacji i Turystyki SOKRATES
62-020 Swarzędz ul. Kórnicka 110
Bank PEKAO S.A. 88 1240 3233 1111 0000 3147 6605

NASZE BIURO ORGANIZUJE TAKŻE WYJAZDY INTEGRACYJNE: WEEKENDOWE, WAKACYJNE Z OKAZJI 
RÓŻNYCH ŚWIĄT DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLI.
Dużym powodzeniem cieszą się wyjazdy jednodniowe do gospodarstw agroturystycznych, dworków i 
pałaców na terenie Wielkopolski. Z przyjemnością wyjeżdżamy także trochę dalej – do Warszawy, 
Wrocławia, Torunia, Berlina czy Poczdamu. Realizowaliśmy już wyjazdy wakacyjne pracowników szkół 
i przedszkoli do Włoch, Francji, Austrii, Chorwacji... Na terenie Polski i Europy jesteśmy w stanie 
przygotować każdą Państwa propozycję.

Centrum Edukacji i Turystyki „SOKRATES” 
62-020 Swarzędz ul. Kórnicka 110

SIEDZIBA BIURA 62-020 Swarzędz ul. Pogodna 33
Tel: 61 8172554 / 788300659 lub 602699594 

www.travel.sokrates.info.pl 

http://www.travel.sokrates.info.pl/
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