
POZNAJ NASZA POLSKE
ODKRYJ PIĘKNO I BOGACTWO NASZEJ OJCZYZNY

WYCIECZKI
SZKOLNE

szkoły podstawowe
szkoły średnie



GWAREK
TRAVEL

kompleksowa
organizacja

BIURO PODRÓŻY

Specjalizujemy się w turystyce dziecięcej, młodzieżowej i rodzinnej.
Organizujemy wycieczki w Polsce i za granicą, kolonie i obozy oraz zielone szkoły.

Potwierdzeniem naszego doświadczenia jest Wpis do rejestru organizatorów Turystyki 
Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego nr 4/2014. Pracujemy wyłącznie 
na własnym, sprawdzonym i atestowanym sprzęcie, a wszystkie stworzone przez nas programy 

zatwierdzane są w Kuratorium Oświaty.
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POZNAJ
POLSKĘ

dofinansowanie
do wycieczek
szkolnych

W ramach zapowiadanego programu szkoły mogą ubiegać się o dofinansowanie 
do wycieczek szkolnych na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, usługi prze-
wodnika, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia uczestników wycieczki.

 
Nabór wniosków rusza 6 września 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym do dnia 
30 września 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych - decyduje data złożenia 

wniosku o dofinansowanie wycieczki.
 

W naszej ofercie znajdują się miejsca z wykazu punktów edukacyjnych. 
Na Twoją prośbę indywidualnie dopasujemy program wycieczki.

 
  

Więcej o programie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske
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POZNAJ POLSKE



klasy 1 - 3

klasy 4 - 8

szkoły średn
ie

TORUŃ

Europejskie
Centrum
Piernikarstwa

TORUn
1 - DNIOWA WYCIECZKA SZKOLNA

Istnieje możliwość wymiany jednej z atrakcji lub rozszerzenia programu o:

wyjazd z miejsca zbiórki we wczesnych godzinach porannych
przyjazd do Torunia
zwiedzanie miasta z przewodnikiem (około 2 godziny). 
Na trasie stare miasto, krzywa wieża, dom Kopernika, piernikowa aleja gwiazd 
(zwiedzanie obiektów z zewnątrz)
warsztaty produkcji historycznego Toruńskiego Piernika 
połączone ze zwiedzaniem muzeumpołączone ze zwiedzaniem muzeum
obiad
wyjazd w drogę powrotną
przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych 

zwiedzanie ruin zamku krzyżackiego
pokaz rycerski
wizyta w Domu Legend Toruńskich

Europejskie Centrum Piernikarstwa
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klasy 1 - 3

klasy 4 - 8

KOSMICZNY
TORUŃ

Śladami
Mikołaja
Kopernika

KOSMICZNY TORUn

1 - DNIOWA WYCIECZKA SZKOLNA

Istnieje możliwość wymiany jednej z atrakcji lub rozszerzenia programu o:

wyjazd z miejsca zbiórki we wczesnych godzinach porannych
przyjazd do Torunia
seans w Toruńskim Planetarium połączony ze zwiedzaniem 
wystawy interaktywnej Geodium lub Baza Mars
zwiedzanie domu Mikołaja Kopernika
obiad
wyjazd w drogę powrotnąwyjazd w drogę powrotną
przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych 

zwiedzanie z astronomem Centrum Astronomii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Piwnicach
wizyta w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Śladami Mikołaja Kopernika
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klasy 1 - 3

klasy 4 - 8

szkoły średn
ie

GDAŃSK

Miasto
Wolności

GDANSK
1 - DNIOWA WYCIECZKA SZKOLNA

Istnieje możliwość wymiany jednej z atrakcji lub rozszerzenia programu o:

wyjazd z miejsca zbiórki we wczesnych godzinach porannych
przyjazd do Gdańska
zwiedzanie Westerplatte z przewodnikiem
wizyta w nowoczesnym Muzeum II Wojny Światowej
obiad
wyjazd w drogę powrotną
pprzyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych 

zwiedzanie wystawy Centrum Hevelianum
wizyta w Europejskim Centrum Solidarności
udział w jednym ze spektakli dziecięcego Teatru Miniatura

Miasto Wolności
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klasy 1 - 3

klasy 4 - 8

szkoły średn
ie

FROMBORK

Śladem
Mikołaja
Kopernika

from bork

1 - DNIOWA WYCIECZKA SZKOLNA

wyjazd z miejsca zbiórki we wczesnych godzinach porannych
przyjazd do Fromborka
seans w planetarium
zwiedzanie miasta z przewodnikiem, na trasie m.in. wzgórze katedralne, 
muzeum Mikołaja Kopernika, wejście na wieżę Radziejowskiego z wahadłem Foucolta
obiad
wyjazd w drogę powrotnąwyjazd w drogę powrotną
przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych 

Śladem Mikołaja Kopernika
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klasy 1 - 3

klasy 4 - 8

szkoły średn
ie

WARSZAWA

Centrum
Nauki
Kopernik

W ARSZAW A
1 - DNIOWA WYCIECZKA SZKOLNA

Istnieje możliwość wymiany jednej z atrakcji lub rozszerzenia programu o:

wyjazd z miejsca zbiórki we wczesnych godzinach porannych
przyjazd do Warszawy
wizyta w Centrum Nauki Kopernik
obiad
zwiedzanie Warszawskiej Starówki z przewodnikiem
wyjazd w drogę powrotną
pprzyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych 

zwiedzanie Stadionu Narodowego
zwiedzanie siedziby TVP
wjazd na taras widokowy XXX piętra Pałacu Kultury i Nauki

Centrum Nauki Kopernik
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klasy 1 - 3

klasy 4 - 8

szkoły średn
ie

OLSZTYNEK

Park
Etnograficzny

OLSZTYNEK

1 - DNIOWA WYCIECZKA SZKOLNA

Istnieje możliwość wymiany jednej z atrakcji lub rozszerzenia programu o:

wyjazd z miejsca zbiórki we wczesnych godzinach porannych
przyjazd do Olsztynka
zwiedzanie Parku Etnograficznego w Olsztynku
zwiedzanie zamku w Nidzicy
obiad
wyjazd w drogę powrotną
pprzyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych 

udział w lekcji edukacyjnej „Kaligrafia - sztuka dawnego pisania”
udział w lekcji edukacyjnej „Świat dawnych Prusów”
udział w lekcji edukacyjnej „Stroje ludowe z regionu Warmii i Mazur”

Park Etnograficzny
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Piękna Góra 7

11-500 Giżycko

tel.: +48 731 61 62 74

e-mail: wypoczynek@gwarek-mazury.pl

www.gwarek-mazury.pl


