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BA£TÓW I GÓRY ŒWIÊTOKRZYSKIE

Wycieczka jednodniowa

Jedne z najbardziej tajemniczych gór w Polsce, niegdyœ trudno dostêpne, pe³ne jaskiñ, formacji skalnych 
i rumowisk. Tutaj znalezienie odcisku amonitu w skale, czyli pradziadka naszego œlimaka, nie jest niczym 
niezwyk³ym. Emocje wzbudzaj¹ odnajdywane tropy dinozaurów czy gadów kopalnych, a zw³aszcza tetrapoda  
pierwszego czworonoga, który wyszed³ na l¹d i stopê swoj¹ odcisn¹³ w Zache³miu ko³o Kielc. 
Jurapark Ba³tów to pierwszy park z dinozaurami, jaki powsta³ w Polsce. Jego lokalizacja jest nieprzypadkowa, 
park powsta³ bowiem w miejscu odkryciach tropów górnojurajskich dinozaurów.

Program wycieczki: (8.00-20.00)
- Przejazd do Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki - zwiedzanie 
- Ba³tów - wizyta w Parku Jurajskim- zwiedzanie z przewodnikiem JuraParku  i Prehistorycznego Oceanarium
- Obiad
- Powrót do Warszawy.

Cena wycieczki:
Do 20 osób - 150z³/os.
Powy¿ej 31 osób - 140z³/os.
Powy¿ej 46 osób - 135z³/os.

Cena zawiera: 
Autokar, opiekê pilota-kierownika wycieczki, ubezpieczenie NNW, wszelkie op³aty zwi¹zane  z programem wycieczki
(parkingi, bilety do zwiedzanych obiektów, atrakcje), opiekê przewodnika miejscowego, upominki dla uczestników wycieczki.

Kontakt: tel. 533-643-343, 790-760-766

e-mail: radocha.sport@gmail.com, www.radocha.net.pl

Program wycieczki mo¿e zostaæ dostosowany do wymagañ Klienta  



KAZIMIERZ DOLNY, GO£¥B (Muzeum Rowerów)

Wycieczka jednodniowa

Podczas wycieczki do Kazimierza Dolnego poznamy miasteczko, które  swoimi pocz¹tkami siêga XII w., kiedy 
istnia³a tu osada zwana “Wietrzn¹ Gór¹”. Po drodze zajrzymy do Muzeum Rowerów w Go³êbiu.

Program Wycieczki (7.00-18.30)
- Wyjazd z Warszawy. 
- Przyjazd do Go³êbia. 
- Zwiedzanie Muzeum Rowerów w Go³êbiu. 
- Przyjazd do Kazimierza Dolnego. 
- Zwiedzanie z przewodnikiem Góry Trzech Krzy¿y ze wspania³¹ panoram¹ miasteczka. Œredniowiecznej 
baszty obronnej i zamku króla Kazimierza, Rynku ze studni¹ i kamienicami pod œw. Krzysztofem i œw. 
Miko³ajem. Rynku ¯ydowskiego z dawn¹ synagog¹, Koœció³ku Farny pw. Œw. Jana Chrzciciela i Œw. Bart³omieja 
z najstarszymi organami w Polsce, wzgórza klasztornego oo. Franciszkanów. Spichlerzy zbo¿owych. 
- Przejazd meleksami na Kirkut ¯ydowski, podziwianie panoramy ze wzgórza Albrechtówka. (W sezonie 
letnim –maj-czerwiec zamiast meleksów przeprawa statkiem do Janowca) 
- Poznanie podstawowych form w¹wozowych. 
- Obiad. 
- Powrót do Warszawy.
Cena wycieczki:   
Do 20 osób 165z³/os.
Do 31 osób 140z³/os.          
Powy¿ej 45 osób 130z³/os.

Cena zawiera:
Autokar, opiekê pilota-kierownika wycieczki, ubezpieczenie NNW, wszelkie op³aty zwi¹zane  z programem wycieczki
(parkingi, bilety do zwiedzanych obiektów, atrakcje), opiekê przewodnika miejscowego, upominki dla uczestników 
wycieczki.

Program wycieczki mo¿e zostaæ dostosowany do wymagañ Klienta  

Kontakt: tel. 533-643-343, 790-760-766

e-mail: radocha.sport@gmail.com, www.radocha.net.pl



KOZ£ÓWKA

Wycieczka jednodniowa
Ksiê¿niczki, ksi¹¿êta, rycerze i dam, do tego wszystkiego mo¿na wróciæ oczami wyobraŸni podczas wycieczki 
do Pa³acu Zamoyskich w Koz³ówce… Zajrzymy tak¿e do powozowni, w  której mo¿na zobaczyæ historyczne 
pojazdy konne z XIX i pocz¹tku XX wieku oraz ró¿nego typu uprzê¿e koñskie, zabytkowe siod³a i akcesoria 
jeŸdzieckie, szereg ciekawych przedmiotów podró¿nych oraz ciekawostki z dziedziny sportu i turystyki. 
Dodatkowo weŸmiemy udzia³ w lekcji  muzealnej  realizowanej  w oparciu o podstawê programow¹ 
kszta³cenia ogólnego wynikaj¹c¹ z rozporz¹dzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zespó³ pa³acowy w Koz³ówce wraz z za³o¿eniem parkowym stanowi pomnik historii i cenny zabytek 
narodowego dziedzictwa kulturowego.

Program wycieczki: (8.00-18.00)
- Przejazd do  Koz³ówki.
- Zwiedzanie Pa³acu, Muzeum Zamoyskich powozowni oraz parku z przewodnikiem. 
- Obiad.  
- Udzia³ w lekcji edukacyjnej. Tematyka zajêæ dostosowana do wieku uczestników. Zajêcia teoretyczne 
i praktyczne.  
- Powrót do Warszawy.

Cena wycieczki:
Do 20 osób 130 z³/os.
Powy¿ej  31 osób 120z³/os.
Powy¿ej 45 osób 110z³/os.

Cena zawiera:  
 Autokar, opiekê pilota-kierownika wycieczki, ubezpieczenie NNW, wszelkie op³aty zwi¹zane  z programem 
wycieczki( parkingi, bilety do zwiedzanych obiektów, atrakcje), opiekê przewodnika miejscowego, upominki 
dla uczestników wycieczki.

Program wycieczki mo¿e zostaæ dostosowany do wymagañ Klienta  

Kontakt: tel. 533-643-343, 790-760-766

e-mail: radocha.sport@gmail.com, www.radocha.net.pl



MAGICZNE OGRODY

Wycieczka jednodniowa
Podczas wycieczki do Magicznych Ogrodów odkryjecie baœniowe krainy zamieszkane miêdzy innymi przez 
Wró¿ki, Smu¿ki, Bulwiaki i Krasnoludy. Animator poprowadzi dla Was sensoryczne gry i zabawy. Poznacie 
baœniow¹ historiê parku i skorzystacie ze wszystkich jego atrakcji.

Program wycieczki:
- Przyjazd do Magicznych Ogrodów. 
- Dwugodzinna animacja w formie gier i zabaw prowadzona przez animatora specjalnie dla grupy. 
- Obiad. 
- Swobodne korzystanie z atrakcji parku rozrywki. 
- Powrót do Warszawy.

Cena wycieczki:
Do 20 osób  160z³/os.
Powy¿ej 30 140z³/os.
Powy¿ej  45 120z³/os.

Cena zawiera: 
transport autokarem na trasie Warszawa- Trzcianki – Warszawa,  obiad,  
ca³odniowy bilet wstêpu do  Magicznych Ogrodów, 120 minut animacji edukacyjnej specjalnie prowadzonej 
dla grupy, ubezpieczenie NNW, opieka pilota,  suchy prowiant w drodze powrotnej (woda, s³odki batonik), 
podatek VAT . 

Program wycieczki mo¿e zostaæ dostosowany do wymagañ Klienta  

Kontakt: tel. 533-643-343, 790-760-766

e-mail: radocha.sport@gmail.com, www.radocha.net.pl



Kontakt: tel. 533-643-343, 790-760-766

e-mail: radocha.sport@gmail.com, www.radocha.net.pl

PU£TUSK - ZASADY SAVOIR VIVRE’U

Wycieczka jednodniowa
Piêkny renesansowy zamek z historycznymi komnatami, nauka dobrych manier, niezwykle przydatnych 
w rozmaitych sytuacjach oraz praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejêtnoœci podczas obiadu 
w restauracji.
 
Program wycieczki: (8.00-16.00)
- Wyjazd do Pu³tuska.  
- Wizyta w Domu Polonii – ciekawa lekcja o zachowaniu siê przy stole. Gawêda o tym jak nale¿y zachowywaæ 
siê przy stole, spo¿ywaæ posi³ki, korzystaæ z zastawy sto³owej, 
- Zwiedzanie zamku, 
- Obiad w zabytkowej restauracji
- Powrót do Warszawy.

Cena wycieczki:
Do 20 osób 155z³/os.
Powy¿ej 31 osób 140z³/os.
Powy¿ej 45 osób 120z³/os.

Cena zawiera: 
Autokar, opiekê pilota-kierownika wycieczki, ubezpieczenie NNW, wszelkie op³aty zwi¹zane  z programem 
wycieczki (parkingi, bilety do zwiedzanych obiektów, atrakcje), opiekê przewodnika miejscowego, upominki 
dla uczestników wycieczki.

Program wycieczki mo¿e zostaæ dostosowany do wymagañ Klienta  



TOMASZÓW MAZOWIECKI I MIKROKOSMOS

Wycieczka jednodniowa
Jedne z najciekawszych zjawisk krasowych w Europie w Rezerwacie Przyrody Niebieskie �ród³a, niezwyk³e 
rzeŸby owadów w Parku Edukacyjno-Rozrywkowym Mikrokosmos oraz wêdrówki po Skansenie rzeki Pilicy to 
wszystko znajdziecie w tej specjalnej wycieczce do Tomaszowa!

Program wycieczki: (8.00-16.00)
- Wyjazd do Tomaszowa Mazowieckiego
- Zwiedzanie Skansenu rzeki Pilicy, Rezerwatu Niebieskie �ród³a- podziwianie wywierzysk krasowych
- Ognisko z kie³baskami, 
- Wizyta w parku Mikrokosmos - spacer z przewodnikiem poœród rzeŸb owadów, 
- Warsztaty plastyczne (malowanie gipsowych odlewów owadów).
- Powrót do Warszawy ok. g.16.00

Cena wycieczki:
Do 20 osób 135z³/os.
Powy¿ej 31 osób 120z³/os.
Powy¿ej 45 osób 110z³/os.

Cena zawiera:
 Autokar, opiekê pilota-kierownika wycieczki, ubezpieczenie NNW, wszelkie op³aty zwi¹zane  z programem 
wycieczki( parkingi, bilety do zwiedzanych obiektów, atrakcje), opiekê przewodnika miejscowego, upominki 
dla uczestników wycieczki.

Program wycieczki mo¿e zostaæ dostosowany do wymagañ Klienta  

Kontakt: tel. 533-643-343, 790-760-766

e-mail: radocha.sport@gmail.com, www.radocha.net.pl



Toruñ zachwyca swym urokiem i magi¹ planet, które kr¹¿¹ wokó³ nas, a które dopiero tu mo¿emy bli¿ej 
poznaæ. Zapraszamy na spacer œladami Miko³aja Kopernika!

Program wycieczki: (8.00-21.00)
- Wyjazd do Torunia. 
- Zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowego Starego Miasta, rynek, Koœció³ NMP, krzywa Wie¿a (z zewn¹trz). 
- Planetarium - pokaz dla dzieci po³¹czony ze zwiedzaniem wystawy interaktywnej.  
- Obiad.  
- Muzeum Piernika – historia piernika, warsztaty z w³asnorêcznym wypiekiem pierników. 
- Powrót do Warszawy.

Cena wycieczki:
Do 20 osób 150z³/os.
Powy¿ej 31 osób 145z³/os.
Powy¿ej 40 osób 130z³/os.

Cena zawiera:
Autokar, opiekê pilota-kierownika wycieczki, ubezpieczenie NNW, wszelkie op³aty zwi¹zane  z programem 
wycieczki (parkingi, bilety do zwiedzanych obiektów, atrakcje), opiekê przewodnika miejscowego, upominki 
dla uczestników wycieczki.

TORUÑ

Wycieczka jednodniowa

Program wycieczki mo¿e zostaæ dostosowany do wymagañ Klienta  

Kontakt: tel. 533-643-343, 790-760-766

e-mail: radocha.sport@gmail.com, www.radocha.net.pl



Obrona Twierdzy Modlin przez polskich ¿o³nierzy w czasie kampanii wrzeœniowej stanowi jeden z wielu 
przyk³adów patriotyzmu i mêstwa Polaków. Podczas wycieczki do Modlina bêdziemy mieli okazjê zobaczyæ 
na w³asne oczy unikatowy w skali Europy  zespó³ budowli obronnych.

Program wycieczki: ( 8.00-14.00)
- Przyjazd do  Modlina
- zwiedzanie Twierdzy Modlin  z przewodnikiem obejmuje nastêpuj¹ce obiekty:  Dzia³obitnia Gen. Dehna, 
Schron Pu³kownika Piêtki (zwiedzanie budowli podziemnej, chodnika kontrminowego zamieszka³ego przez 
nietoperze - koniecznoœæ posiadania w³asnej latarki),Korona Utracka, Reduta Napoleona, Stara Prochownia, 
Cytadela oraz wie¿a widokowa. 
- W czasie pobytu wycieczkowicze otrzymaj¹ ciep³y posi³ek - proponujemy 
skosztowanie i samodzielne upieczenie smacznej kie³baski na ognisku. 
- Powrót do Warszawy.

Cena wycieczki:
Do 20 osób  135z³/os.
Powy¿ej 31  125z³/os.
Powy¿ej 30-45 115z³/os.

Cena zawiera :  Autokar, opiekê pilota-kierownika wycieczki, ubezpieczenie NNW, wszelkie op³aty zwi¹zane  
z programem wycieczki( parkingi, bilety do zwiedzanych obiektów, atrakcje), opiekê przewodnika 
miejscowego, upominki dla uczestników wycieczki.

TWIERDZA MODLIN - spotkanie z histori¹

Wycieczka jednodniowa

Program wycieczki mo¿e zostaæ dostosowany do wymagañ Klienta  

Kontakt: tel. 533-643-343, 790-760-766

e-mail: radocha.sport@gmail.com, www.radocha.net.pl



Zapraszamy do odwiedzenia miejsc zwi¹zanych z ¿yciem i twórczoœci¹ Fryderyka Chopina. Zwiedzimy dom 
rodzinny kompozytora, przespacerujemy siê po przepiêknym parku w ̄ elazowej Woli  dodatkowo zwiedzimy 
Muzeum kolejki w¹skotorowej w Sochaczewie licz¹cej niemal sto lat!

Program wycieczki: (8.00-18.00)
- Przejazd do ¯elazowej Woli
- Zwiedzanie domu urodzenia Fryderyka Chopina oraz parku. W  muzeum przewidziana jest  lekcja muzealna 
adresowana do  uczniów  przedszkoli/szkó³ podstawowych/szkó³ gimnazjalnych przekazuj¹ca  wiedzê 
o ró¿norodnych aspektach ¿ycia i twórczoœci Fryderyka Chopina.
- Obiad
- Przejazd do Sochaczewa
- Zwiedzanie muzeum kolejki w¹skotorowej
- Powrót do Warszawy.

Cena wycieczki:
Do 20 osób 120z³/os.
Powy¿ej 31 osób 100z³/os.
Powy¿ej 45 osób 90z³/os.

Cena zawiera:
Autokar, opiekê pilota-kierownika wycieczki, ubezpieczenie NNW, wszelkie op³aty zwi¹zane  z programem 
wycieczki (parkingi, bilety do zwiedzanych obiektów, atrakcje), opiekê przewodnika miejscowego, upominki 
dla uczestników wycieczki.

¯ELAZOWA WOLA - Muzeum Chopina, 

SOCHACZEW - Skansen kolejki w¹skotorowej

Wycieczka jednodniowa

Program wycieczki mo¿e zostaæ dostosowany do wymagañ Klienta  

Kontakt: tel. 533-643-343, 790-760-766

e-mail: radocha.sport@gmail.com, www.radocha.net.pl



Wizyta w czynnej kopalni soli. W programie prelekcja na temat historii powstania z³ó¿ k³odawskich oraz 
zastosowania soli, zjazd wind¹ na poziom 600 m pod powierzchni¹ ziemi (zjazd z prêdkoœci¹ 6 m/s 
pozostawia niezapomniane wra¿enia), przejœcie wyrobiskami korytarzowymi do podziemnej kaplicy œw. 
Kingi – opiekunki górników solnych. 
Zwiedzanie Zamku Arcybiskupów GnieŸnieñskich w których dawno dawno temu ukryto tu skrzynie ze z³otem 
i srebrem . Kto chcia³by  dok³adnie poznaæ tê historiê, powinien  udaæ siê do zamkowego parku i odnaleŸæ 
pos¹g Bia³ej Damy z wyryt¹ pod nim legend¹…

Program wycieczki (8.00-19.00)
- Wyjazd do Uniejowa. 
- Zwiedzanie kopalni soli z przewodnikiem, prelekcja na temat historii powstania z³ó¿ k³odawskich oraz 
zastosowania soli, zjazd wind¹ na poziom 600 m pod powierzchni¹ ziemi, przejœcie wyrobiskami 
korytarzowymi do podziemnej kaplicy œw. Kingi - opiekunki górników solnych. Obejrzenie 
wyeksploatowanych komór solnych. Mo¿liwoœæ zobaczenia maszyn u¿ywanych  w podziemnym górnictwie 
solnym i innych osobliwoœci górnictwa solnego.
 - Przejazd do Zamku Arcybiskupów GnieŸnieñskich.
- Obiad
- Spacernik uniejowski-historia zamku i miasta w pigu³ce, zwiedzanie baszty z przewodnikiem, lekcje 
historyczne do wyboru( dostosowane do wieku grupy). 
- Dla najm³odszych - Zabawa z rycerzami
- Historia o rycerzach (szko³y podstawowe)
 - Medycyna w œredniowieczu (szko³y podstawowe), 
- Œredniowiecze na powa¿nie (kl.7,8 oraz szko³y œrednie)

Cena wycieczki:
Do 20 osób 160z³/os.
Powy¿ej 31 osób 155  z³/os. 
Powy¿ej 45 osób  130z³/os.

Cena zawiera: 
Autokar, opiekê pilota-kierownika wycieczki, ubezpieczenie NNW, wszelkie op³aty zwi¹zane  z programem 
wycieczki( parkingi, bilety do zwiedzanych obiektów, atrakcje),obiad, opiekê przewodnika miejscowego, 
upominki dla uczestników wycieczki.

K£ODAWA I ZAMEK 

ARCYBISKUPÓW GNIE�NIEÑSKICH

Wycieczka jednodniowa

Program wycieczki mo¿e zostaæ dostosowany do wymagañ Klienta  

Kontakt: tel. 533-643-343, 790-760-766

e-mail: radocha.sport@gmail.com, www.radocha.net.pl



Wizyta w czynnej kopalni soli. W programie prelekcja na temat historii powstania z³ó¿ k³odawskich oraz 

zastosowania soli, zjazd wind¹ na poziom 600 m pod powierzchni¹ ziemi (zjazd z prêdkoœci¹ 6 m/s 

pozostawia niezapomniane wra¿enia), przejœcie wyrobiskami korytarzowymi do podziemnej kaplicy 

œw. Kingi – opiekunki górników solnych. 
Wizyta na basenach termalnych w Uniejowie. Kompleks Termalno-Basenowy, oferuj¹cy gor¹ce k¹piele 

w leczniczych solankach termalnych, jest po³o¿ony u podnó¿a XIV- wiecznego Zamku Arcybiskupów 

GnieŸnieñskich.

Program wycieczki (8.00-19.00)
- Wyjazd do Uniejowa. 
- Zwiedzanie kopalni soli z przewodnikiem, prelekcja na temat historii powstania z³ó¿ k³odawskich oraz 
zastosowania soli, zjazd wind¹ na poziom 600 m pod powierzchni¹ ziemi, przejœcie wyrobiskami korytarzowymi 
do podziemnej kaplicy œw. Kingi - opiekunki górników solnych. Obejrzenie wyeksploatowanych komór solnych. 
Mo¿liwoœæ zobaczenia maszyn u¿ywanych  w podziemnym górnictwie solnym i innych osobliwoœci górnictwa 
solnego. 
- Obiad. 
- Dwugodzinny pobyt na basenach termalnych w Uniejowie.

Cena wycieczki:
Do 20 osób 165z³/os.
Powy¿ej 31 osób 160  z³/os.
Powy¿ej 45 osób  150z³/os.

Cena zawiera: 
Autokar, opiekê pilota-kierownika wycieczki, ubezpieczenie NNW, wszelkie op³aty zwi¹zane  z programem 
wycieczki( parkingi, bilety do zwiedzanych obiektów, atrakcje),obiad, opiekê przewodnika miejscowego, 
upominki dla uczestników wycieczki

K£ODAWA I UNIEJOWSKIE TERMY

Wycieczka jednodniowa

Program wycieczki mo¿e zostaæ dostosowany do wymagañ Klienta  

Kontakt: tel. 533-643-343, 790-760-766

e-mail: radocha.sport@gmail.com, www.radocha.net.pl



ZAKWATEROWANIE:

WY¯YWIENIE: 

CENA ZAWIERA NASTÊPUJ¥CE ŒWIADCZENIA:

  Oœrodek Wypoczynkowy "Zacisze Leœne" www.zaciszlesne.pl po³o¿ony jest w parku 
miejskim w odleg³oœci 1,5 km od Lidzbarka Warmiñskiego - dawnej stolicy Warmii.  Otaczaj¹ce Oœrodek 
drzewa oraz malowniczo p³yn¹ca w pobli¿u rzeka Symsarna tworz¹ specyficzny leczniczy mikroklimat 
sprzyjaj¹cy wypoczynkowi. W odleg³oœci 4 km po³o¿one s¹ dwa piêkne jeziora : Wielochowskie i Symsar. 
Cisza, bliskoœæ przyrody, czyste leœne powietrze dadz¹ ukojenie od codziennego zgie³ku i pomog¹ odzyskaæ 
si³y. 

Trzy posi³ki dziennie + podwieczorek w miejscu zakwaterowania

- Zespo³owe gry sportowe –  Pi³ka no¿na, pi³ka rêczna, dwa ognie,  wyœcigi rzêdów i zabawy ruchowe na 
weso³o na terenie oœrodka 
- Gry i zabawy ruchowe   – aktywnoœæ ruchowa w formie gier i zabaw ruchowych na œwie¿ym powietrzu a 
w przypadku braku pogody pod wiat¹ dostêpn¹ na terenie oœrodka 
- P³ywanie – p³ywanie rekreacyjne w Termach Warmiñskich pod okiem ratownika 

                       
- Zwiedzanie Zamku Biskupów Warmiñskich 
w Lidzbarku Warmiñskim 

- Wycieczka do Stadniny Koni w Kierwinach 

- Piesze wycieczki po okolicy

Pobyt wraz z wy¿ywieniem, ubezpieczenie NNW, 

œniadanie i suchy prowiant w dniu wyjazdu, 

transport autokarem, opiekê trenersk¹ 

i wychowawcz¹ , bilety wstêpu , przewodnika 

oraz transport w ramach wycieczek, realizacjê 

podanego programu sportowego i innych 

atrakcji, nagrody, fajn¹ atmosferê i du¿o dobrej zabawy.

PROGRAM SPORTOWY: 

                                             Olimpiada sportowa na weso³o z nagrodami  !!!

PROGRAM WYCIECZKOWY:

LIDZBARK WARMIÑSKI

Wycieczka trzydniowa

PROGRAM KULTURALNY:                    
- Konkurs wiedzy o okolicy  
- Turnieje w szachy,  warcaby i gry planszowe  
- Kalambury 
- Podchody 
- Dyskoteka ognisko z pieczeniem kie³basek 
- Konkurs plastyczny Cena 420 z³ ( 3 dni )

Kontakt: tel. 533-643-343, 790-760-766

e-mail: radocha.sport@gmail.com, www.radocha.net.pl



ZAKWATEROWANIE:  

WY¯YWIENIE: 

 CENA ZAWIERA NASTÊPUJ¥CE ŒWIADCZENIA:

Pensjonat Pod Bocianem podbocianem.mazury.info.pl

Trzy posi³ki dziennie + podwieczorek w miejscu zakwaterowania

- Zespo³owe gry sportowe –  Pi³ka no¿na, pi³ka rêczna, dwa ognie, pi³ka siatkowa,   wyœcigi rzêdów  
i  zabawy ruchowe na boisku na  weso³o na terenie oœrodka 
- Kajaki – Manewry kajakowe pod okiem Ratownika na jeziorze Wydmiñskim 
- Gry i zabawy ruchowe   – aktywnoœæ ruchowa w formie gier i zabaw ruchowych na œwie¿ym powietrzu a 
w przypadku braku pogody pod wiat¹ dostêpn¹ na terenie oœrodka 
- P³ywanie – p³ywanie rekreacyjne w Aquaparku Go³êbiewski pod okiem ratownika, przy ciep³ym czerwcu 
k¹piel w Jeziorze Wydmiñskim pod okiem Ratownika 

                       
- Rejs statkiem po jeziorach Mazurskich 
- Zwiedzanie Twierdzy Boyen z przewodnikiem 
- Wycieczka do Aquaparku Tropikana w Miko³ajkach 
- Wycieczki kajakowe po Jeziorze Wydmiñskim 

Pobyt wraz z wy¿ywieniem, ubezpieczenie NNW, 

œniadanie i suchy prowiant w dniu wyjazdu, 

transport autokarem, opiekê trenersk¹ i wychowawcz¹, 

bilety wstêpu , przewodnika oraz transport w ramach 

wycieczek, realizacjê podanego programu sportowego 

i innych atrakcji, nagrody, fajn¹ atmosferê i du¿o dobrej 

zabawy.

PROGRAM SPORTOWY: 

Olimpiada sportowa na weso³o z nagrodami  !!! 

PROGRAM WYCIECZKOWY:

WYDMINY

Wycieczka trzydniowa

Cena 440 z³ ( 3 dni )

Kontakt: tel. 533-643-343, 790-760-766

e-mail: radocha.sport@gmail.com, www.radocha.net.pl

Program wycieczki mo¿e zostaæ dostosowany do wymagañ Klienta  

PROGRAM KULTURALNY:                    
- Konkurs wiedzy o okolicy  
- Turnieje w szachy,  warcaby i gry planszowe  
- Kalambury
- Dyskoteka ognisko z pieczeniem kie³basek 
- Konkurs plastyczny 



Kontakt: 

tel. 533-643-343, 790-760-766

e-mail: radocha.sport@gmail.com

www.radocha.net.pl

Jeœli masz pomys³ na swoj¹ wycieczkê 

odezwij siê do nas na pewno coœ wymyœlimy ! 
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