LEKCJE POZA
SZKOLNĄ ŁAWĄ
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WWW.KAMRATTRAVEL.PL

ZAREZERWUJ WYCIECZKI EDUKACYJNE W DOBREJ
CENIE! KAŻDA KOLEJNA WYCIECZKA Z CORAZ
WIĘKSZYM RABATEM!
pierwsza wycieczką płatność 100%,
druga wycieczka zniżka 3 zł/os,
trzecia i kolejne wycieczki zniżka 5 zł/os.
SZCZEGÓŁY PROMOCJI W REGULAMINIE NA STRONIE WWW.KAMRATTRAVE.PL

BIURO PODRÓŻY KAMRAT TRAVEL
PAULINA ORACZ

LIBRANTOWA 68, 33-300 NOWY SĄCZ
KONTAKT@KAMRATTRAVEL.PL
+48 507 724 697, +48 572 932 408
WWW.KAMRATTRAVEL.PL

WYCIECZKI EDUKACYJNE JEDNODNIOWE
1. PRZYRODA MAGURSKIEGO PN -LEKCJA PRZYRODY
OŚRODEK EDUKACYJNY MAGURSKIEGO PN - ZAJĘCIA TERENOWE
Spektakl przyrodniczy oraz ekspozycja multimedialna wprowadzą nas
w świat przyrody Magurskiego PN. Warsztaty terenowe na ścieżce
przyrodniczej połączone z wędrówką i obserwacją bezpośrednia tego,
co aktualnie dzieje się w przyrodzie z wykorzystaniem prostych
narzędzi do obserwacji pomogą nam dogłębnie poznać sekrety parku.
PROGRAM:
Wyjazd z Nowego Sącza o godz 8:00
Zwiedzanie wystawy w ośrodku edukacji
Zajęcia w terenie ścieżka przyrodnicza Kiczera
Powrót w godzinach wieczornych
W CENIE:
Transport autokarem/busem, ubezpieczenie NNW, opieka pilota,
bilety wstępu: Ośrodek Edukacyjny, Magurski PN, zajęcia terenowe.

CENA:
15 - 17 os - 120 zł/os + 2 os opieki
18 - 26 os - 112 zł/os + 3 os opieki
27 - 35 os - 96 zł/os + 4 os opieki
36 - 45 os - 81 zł/os + 5 os opieki

2. GORCE z Władysławem Orkanem - LEKCJA PRZYRODY I POLSKIEGO
PARK DWORSKI W PORĘBIE WIELKIEJ - ORKANOWE WARSZTATY - MUZEUM BIOGRAFICZNE W.ORKANA
Mało znane, spokojne góry kryją w sobie wiele skarbów. Łagodne
szlaki prowadzą do miejsc o cudownych widokach i ciekawej historii.
Po tych górach wędrowało wielu słynnych polaków — Ksiądz Tischner,
który pochodził z pobliskiej Łopusznej czy Karol Wojtyła. my poznamy
je z perspektywy Władysława Orkana - pisarza pochodzącego z tych
okolic.
PROGRAM:
Wyjazd z pod szkoły w godzinach porannych.
Park Dworski w Porębie Wielkiej - zajęcia warsztatowe - Orkanowe
Gorce (praca z utworami Orkana i mapą).
Muzeum Biograficzne Władysława Orkana w Porębie Wielkiej zwiedzanie.
Powrót w godzinach popołudniowych.
W CENIE:
Transport autokarem/busem, ubezpieczenie NNW, opieka pilota,
bilety wstępu: zajęcia warsztatowe, zwiedzanie Muzeum Orkana,
wynagrodzenie opiekunów.

CENA:
15 - 17 os - 105 zł/os + 2 os opieki
18 - 26 os - 99 zł/os + 3 os opieki
27 - 35 os - 81 zł/os + 4 os opieki
36 - 45 os - 65 zł/os + 5 os opieki

3. CIEŻKOWICE - LEKCJA PRZYRODY
MUZEUM PRZYRODNICZE - NIETOPERZOWE OPOWIEŚCI - SKALNE MIASTO - OGNISKO
Wycieczka do Ciężkowic to spotkanie z przyrodą ożywioną i
nieożywioną. W rezerwacie Skamieniałe Miasto zobaczymy różne
formy skalne, usłyszymy legendy z nimi związane. Ponadto poznamy
świat jego wyjątkowych mieszkańców — nietoperzy. Dowiemy się, ile
waży najmniejszy nietoperz w Polsce, co to jest echolokacja i czy
nietoperze są głuche. Na końcu wycieczki otrzymamy naklejki „Znawca
Nietoperzy” oraz dyplom „Obrońca Nietoperzy”.
PROGRAM:
Wyjazd z pod szkoły w godzinach porannych.
Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach - zwiedzanie wystawy.
Nietoperzowe opowieści - zwiedzanie skalnego miasta.
Ognisko z pieczeniem kiełbaski.
Powrót ok godz. 16:00.
W CENIE:
Transport busem, opieka pilota, ubezpieczenie NNW, zwiedzanie
Muzeum Przyrodniczego, zajęcia Edukacyjne w Skalnym Mieście,
ognisko z pieczeniem kiełbaski.

CENA:
15 - 17 os - 119 zł/os + 2 os opieki
18 - 26 os - 109 zł/os + 3 os opieki
27 - 35 os - 92 zł/os + 4 os opieki
36 - 45 os - 88 zł/os + 5 os opieki

4. SZYMBARK - LEKCJA HISTORII I PLASTYKI
SKANSEN WSI POGÓRZAŃSKIEJ - WARSZTATY - KASZTEL- LEKCJA MUZEALNA
Wizyta w Szymbarku będzie powrotem do naszych korzeni. Dowiemy
się jak żyli ludzie w pogórzańskiej wiosce 100 lat temu, czym się
trudnili, jakich narzędzi używali do codziennej pracy. Czeka na nas
także połączenie lekcji historii i plastyki w Kasztelu, podczas
warsztatów dowiemy się wszystkiego o symbolach narodowych, a
także herbie rodowym, który potem samodzielnie wykonamy.
PROGRAM:
Wyjazd z pod szkoły w godzinach porannych.
Skansen Wsi Pogórzańskiej - lekcja muzealna “100 lat temu na
wsi” lub warsztaty "Pogórzański etnodizajn", "Pogórzańskie eko –
klimaty"
Zwiedzanie Skansenu Wsi Pogórzańskie
Kasztel w Szymbarku - warsztaty heraldyczno - plastyczne
“Mój herb - moje logo”
Zwiedzanie Kasztelu
Powrót ok godz. 15:00.
W CENIE:
Transport busem, opieka pilota, ubezpieczenie NNW, lekcja muzealna
oraz warsztaty, zwiedzanie Skansenu i Kasztelu.

CENA:
15 - 17 os - 81 zł/os + 2 os opieki
18 - 26 os - 75 zł/os + 3 os opieki
27 - 35 os - 63 zł/os + 4 os opieki
36 - 45 os - 55 zł/os + 5 os opieki

5. GORLICKIE TAJEMNICE - lekcja historii i przyrody
MUZEUM PTTK, SKANSEN PRZEMYSŁU NAFTOWEGO MAGDALENA, CMETARZ Z I WŚ
Wizyta w Muzeum PTTK w Gorlicach będzie nielada gratką dla
miłośników historii. Dowiemy się podczas niej wszystkiego o słynnej
Bitwie Gorlickiej, która zmieniła losy II wojny światowej, zobaczymy
makiety terenu bitwy, a także broń, pociski, menaszki, plecaki, mapy z
pola walki. Zwiedzimy również wystawę dotyczącą wydobywania ropy
naftowej i pobytem Ignacego Łukaszewicza na tym terenie. Kolejnym
etapem wycieczki będzie wizyta na jednym z cmentarzy wojennych,
pierwsza uliczna lampa naftowa oraz Muzeum Ropy naftowej
Magdalenka.
PROGRAM:
Wyjazd z Nowego Sącza o godz. 8:00
Muzeum PTTK - wystawa Bitwa pod Gorlicami oraz przemysł
naftowy,
pierwsza uliczna lampa naftowa
Skansen Przemysłu Naftowego Magdalena
Cmentarz II wojny światowej
powrót w godzinach popołudniowych
W CENIE:
Transport busem, opieka pilota, ubezpieczenie NNW, Muzeum PTTK w
Gorlicach, Skansen Przemysłu Naftowego Magdalena.

CENA:
15 - 17 os - 79 zł/os + 2 os opieki
18 - 26 os - 71 zł/os + 3 os opieki
27 - 35 os - 59 zł/os + 4 os opieki
36 - 45 os - 49 zł/os + 5 os opieki

6. MAZIARZE I ŁEMKOWIE - lekcjia historii, kultury i etnografii
ZAGRODA MAZIARZY, CERKIEW W BARTNEM
Ta wycieczka będzie prawdziwą lekcją historii. Przeniesiemy się na
tereny gdzie żyła niegdyś grupa etniczna łemkowie. W Zagrodzie
Maziarskiej tradycyjną chyżę, a także dowiemy się jak do II wojny
światowej zarabiali na życie trudniąc się produkcją mazi i smaru.
Następnie weźmiemy udział w warsztatach i od Was zależy czy
zagłębić się w zwyczaje świąteczne łemków, czy spróbujecie swoich sił
plastycznych w malowaniu pisanek lub wzornictwie. Na zakończenie
odwiedzimy cerkiew w Bartnem gdzie weźmiemy udział w lekcji
muzealnej podczas, której usłyszymy historię mniejszości łemkowskich
na terenie RP lub poznamy budowę cerkwi i dowiemy się m.in. co to
babiniec i ikonostas.
PROGRAM:
Wyjazd z Nowego Sącza o godz 8:00
zwiedzanie Zagrody Maziarskiej
warsztaty w Zagrodzie - do wyboru: Święta w zagrodzie/pisanka
łemkowska/ludowy print
Cerkiew w Bartnem - lekcja muzealna - temat do wyboru: Budowa
i wyposażenie cerkwi a jej użytkowanie sakralne/ Historia
mniejszości łemkowskiej na terenie RP.
Powrót ok godz 14:00
W CENIE:
Przejazd autokarem/busem, ubezpieczenie NNW, opieka pilotaprzewodnika, zwiedzanie I warsztaty w Zagrodzie Maziarskiej, lekcja
muzealna w cerkwi.

CENA:
15 - 17 os - 85 zł/os + 2 os opieki
18 - 26 os - 78 zł/os + 3 os opieki
27 - 35 os - 67 zł/os + 4 os opieki
36 - 45 os - 57 zł/os + 5 os opieki

7. MUSZYNA - lekcja historii i etnografii
MUZEUM REGIONALNE, DOM GARNCARZA, SPACER SZLAKIEM STAROSTÓW MUSZYŃSKICH
Podczas wycieczki po malowniczym uzdrowisku jakim jest niewątpliwie
Muszyna, będziemy mieli okazję poznać jego barwną historię. Nie
zabraknie aspektów regionalnych, ciekawych historii i legend, a także
dobrej zabawy podczas zmagań z grami i zadaniami od “Baby z Gór”.
PROGRAM:
Wyjazd z Nowego Sącza o godz. 8:00
zwiedzanie Muzeum Regionalnego Państwa Muszyńskiego prelekcja oraz ekspozycji w Domu Garncarza
wizyta w Pijalni Wód Mineralnych Milusia - możliwość degustacji
zwiedzanie miasta Szlakiem Starosty Muszyńskiego - obejrzymy
Podzamkowy Zespół Dworski (zajazd, kordegarda, dwór starostów,
ruiny zamku na Baszcie)
powrót ok godz. 14:00
W CENIE:
Transport busem, opieka pilota-przewodnika, ubezpieczenie NNW,
bilety wstępu do Muzeum Regionalnego, zwiedzanie z przewodnikiem
Muszyny.

CENA:
15 - 17 os - 77 zł/os + 2 os opieki
18 - 26 os - 70 zł/os + 3 os opieki
27 - 35 os - 57 zł/os + 4 os opieki
36 - 45 os - 49 zł/os + 5 os opieki

8. SĄDECKI PARK ETNOGRAFICZNY - lekcja botaniki
SĄDECKI PARK ETNOGRAFICZNY, GRA FABULARNA, WARSZTATY PRZYRODNICZE
Sądecki Skansen Etnograficzny to największy skansen w Małopolsce.
To miejsce, w którym zobaczycie żywą historię! Na terenie 20 ha
rozłożonych jest kilkadziesiąt budynków prezentujących dorobek grup
etnograficznych — Lachów, Pogórzan i Górali Sądeckich oraz grup
etnicznych: Łemków, Niemców i Cyganów. To niezwykłe muzeum, w
którym na świeżym powietrzu oglądać można eksponaty. My
pokarzemy Wam jeszcze więcej. Dzieci wezmą udział w lekcji ludowej
etnobotaniki. Dowiedzą się jak, niegdyś wykorzystywano rośliny,
nauczą się je rozpoznawać i wykorzystywać w swoim życiu. Ponadto
zapraszamy na grę terenową, która poszerzy wiedzę historyczną i
dostarczy sporo zabawy!
PROGRAM:
Wyjazd ze szkoły o 8:00
Przyjazd do Skansenu
Lekcja muzealna “Zielnik ludowy czyli etnobotanika dla każdego”
Gra fabularna - “Skansenowska gra wyobraźni“. Dzieci wcielą się w
rolę postaci tworzących dawną, tradycyjną społeczność wiejską.
Powrót w godzinach popołudniowych.
W CENIE:
Przejazd autokarem/busem, ubezpieczenie NNW, opieka pilotaprzewodnika, lekcja muzealna, gra fabularna

CENA:
15 - 17 os - 72 zł/os + 2 os opieki
18 - 26 os - 67 zł/os + 3 os opieki
27 - 35 os - 55 zł/os + 4 os opieki
36 - 45 os - 48 zł/os + 5 os opieki

9. PIENINY - lekcja biologi, geologii i ochrony środowiska
MAŁE PIENINY, WĄWÓZ HOMOLE, PIENIŃSKI PARK NARODOWY
Pieniny to jedne z najpiękniejszych gór Polski! A może i całych Karpat. Choć nie
osiągają takich wysokości jak na przykład Tatry, to zachwycają swoim
ukształtowaniem, bogatą przyrodą i skałami. Pieniński Park Narodowy,
obejmujący niewielki teren, jest niezwykle ciekawy. To pierwszy Park
Narodowy utworzony w Polsce. Obejmuje malowniczy Przełom Dunajca i
chyba najsłynniejszy pieniński szczyt — Trzy Korony. Mało kto jednak wie, że
Pieniny to o wiele więcej. Na wschód od Szczawnicy rozciąga się pasmo
Małych Pienin z najwyższym szczytem — Wysoką, a na zachód od PPN
malownicze, choć niskie, Pieniny Spiskie. Dzieciom pokażemy to, co w
Pieninach najfajniejsze. Zaczniemy do niesamowitych warsztatów —
archeologa Pienin, zwiedzimy malowniczy wąwóz Homole i Muzeum
Pienińskie, gdzie obecnie znajduje się reliktowa sosna (ta, która kiedyś rosła
na Sokolicy).

PROGRAM:
Wyjazd z Nowego Sącza o godz. 7:00 i przejazd do Szlachtowej
Spacer przez Wąwóz Homole
Lekcja muzealna Archeologia Pienin
Wystawa Przyrodnicza w dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego
“Jak powstał współczesny krajobraz Pienin, dlaczego i jak go
chronimy”
Spacer po Szczawnicy
Powrót do Nowego Sącza około 16:00

CENA:
15 - 17 os - 95 zł/os + 2 os opieki
18 - 26 os - 89 zł/os + 3 os opieki
27 - 35 os - 74 zł/os + 4 os opieki
36 - 45 os - 62 zł/os + 5 os opieki

W CENIE:
Transport autokarem/busem, opieka pilota, przewodnik górski,
ubezpieczenie NNW, lekcja muzealna w Muzeum Pienińskim, wystawa
przyrodnicz

10. KRAKÓW Z LEGENDAMI - lekcja historii i kultury
ŻYWE MUZEUM OBWARZANKA, WARSZTATY WYPIEKU, HISTORY LAND, STARE MIASTO Z LEGENDAMI
Kraków niejedno ma imię, a ilość zabytków i atrakcji liczy się w setkach.
Dziś proponujemy zwiedzanie Krakowa ze smakiem i z legendami.
Sztandarowym produktem Krakowa są Obwarzanki. W Żywym
Muzeum Obwarzanka dowiemy się, jak one powstają, już od wieków i
sami spróbujemy je zrobić. Zwiedzimy miasto szlakiem legend, a na
koniec zobaczymy niezwykłe muzeum z klocków lego, w którym
poznamy historię Polski.
PROGRAM:
Wyjazd z pod szkoły w godzinach porannych.
Żywe Muzeum Obwarzanka – prelekcja, pokaz produkcji i
warsztaty wypieku własnego obwarzanka
.History Land - wyjątkowe muzeum, w którym eksponaty,
przedstawiające polską historię, zbudowane są z klocków lego
Spacer z legendami po krakowskim rynku. Zajrzymy w
najsmaczniejsze zakątki Starego Miasta.
Powrót w godzinach popołudniowych.
W CENIE:
Przejazd autokarem/busem, ubezpieczenie NNW, opieka pilotaprzewodnika, zwiedzanie i warsztaty: Żywe Muzeum Obwarzanka,
Historyland, wynagrodzenie opieki.

CENA:
15 - 17 os - 140 zł/os + 2 os opieki
18 - 26 os - 130 zł/os + 3 os opieki
27 - 35 os - 115 zł/os + 4 os opieki
36 - 45 os - 97 zł/os + 5 os opieki

11. NOWY WIŚNICZ - lekcja chemii, sztuki i historii
ZAMEK W NOWYM WIŚNICZU, WARSZTATY ALCHEMICZNE, BASTION VR, MUZEUM PAMIĄTEK PO MATEJCE
Zamek w Nowym Wiśniczu to jeden z lepiej zachowanych zamków w
Małopolsce. Muzeum w dawnej Rezydencji Lubomirskich szybko się
rozwija. Poza zwiedzaniem pięknych wnętrz i galerii proponuje coraz
to ciekawsze atrakcje. Podczas zwiedzania wcielimy się w skórę
nietoperza i odbędziemy lot po zamku. Dzieci będą mogły spróbować
swoich sił w alchemii - to będzi ich najbardziej niezwykła lekcja chemii.
Nie wszyscy jednak wiedzą, że Nowy Wiśnicz to nie tylko zamek. Tuż
obok znajduje się Muzeum Pamiątek po Janie Matejce. Kilkanaście
kilometrów dalej jest zaś Lipnica Murowana - urocze miasteczko
znane z palm wielkanocnych, a pod nią Lipnica Dolna z kościołem św.
Leonarda wpisanym na Listę UNESCO.
PROGRAM:
Wyjazd z pod szkoły w godzinach porannych.
Zamek w Nowym Wiśniczu – trasa Dworska,
niezwykła Podróż po zamku w bastionie VR,
warsztaty alchemiczne - niezwykła lekcja chemii
Muzeum Pamiątek po Janie Matejce
Kościół św. Leonarda w Lipnicy Dolnej (UNESCO).
Powrót w godzinach wieczornych
W CENIE:
Przejazd autokarem/busem, ubezpieczenie NNW, opieka pilota,
zwiedzanie zamku, Bastion VR, warsztaty, Muzeum Pamiątek po
Matejce, wynagrodzenie opieki.

CENA:
15 - 17 os - 125 zł/os + 2 os opieki
18 - 26 os - 120 zł/os + 3 os opieki
27 - 35 os - 108 zł/os + 4 os opieki
36 - 45 os - 98 zł/os + 5 os opieki

12. TARNÓW - lekcja sztuki, kultury i historii
RENESANSOWA STARÓWKA, WIEŻA RATUSZOWA, WARSZTATY, TEATR, MUZEUM WINCENTEGO WITOSA
Tarnów, choć nazywany renesansową perłą Polski, jest niedoceniany
przez turystów. A szkoda. Ma naprawdę wiele do zaoferowania.
Piękny, renesansowy rynek, Wieżę Ratuszową, urocze kamieniczki i
Katedrę. Zabierzemy was też na Wieżę Ratuszową, skąd można
podziwiać całe miasto i na warsztaty związane ze sztuką lub historią Kochanowski, husaria, a może dawna moda szlachcianek? Wybór
należy do Was! Na koniec proponujemy spektakl w Teatrze o
naprawdę wysokim poziomie.
PROGRAM:
Wyjazd z pod szkoły w godzinach porannych.
Muzeum i Dom Wincentego Witosa w Wierzchosławicach zobaczymy miejsca, w których żył pierwszy w historii Polski
premier wywodzącym się z chłopstwa.
Spacer po tarnowskim rynku.
Katedra Narodzenia Najświętszej Marii Panny - gotycki
kościół z pięknymi wnętrzami.
Wieża ratuszowa z zabytkowym zegarem — wejdziemy na szczyt
Wieży, z której można podziwiać całą starówkę.
wybrane warsztaty w Ratuszu - “Od gałganka do szlachcianki”,
“Koszałek Opałek – czyli sztuka kaligrafii”, “Kochanowski – człowiek
renesansu!”, “Husaria – chluba i duma Polski!”
spektakl w Teatrze
powrót w godzinach wieczornych
W CENIE:
Transport busem, opieka pilota-przewodnika, ubezpieczenie NNW,
Muzeum Wincentego Witosa, Wieża Ratuszowa, bilet do teatru,
wybrane warsztaty.

CENA:
15 - 17 os - 125 zł/os + 2 os opieki
18 - 26 os - 120 zł/os + 3 os opieki
27 - 35 os - 107 zł/os + 4 os opieki
36 - 45 os - 95 zł/os + 5 os opieki

WARTO WIEDZIEĆ
1. Z powodu epidemii Covid-19 i dynamicznie zmieniającej się sytuacji podmiotów
gospodarczych, również działających w turystyce (hoteli, firm transportowych, atrakcji
turystycznych) informujemy, iż dostępność oferowanych atrakcji będzie sprawdzana na
bieżąco — nie możemy zagwarantować, że wszystkie wejścia i zajęcia będą realizowane
jesienią w wybranym przez państwa terminie. Zawsze jednak postaramy się zaproponować
ciekawą alternatywę. Prosimy o wyrozumiałość, gdyż działania te mają na celu przede
wszystkim troskę o Państwa, aby dostać wiążącą ofertę, skontaktuj się z nami.
2. Większość zajęć w muzeach nie może być realizowana w poniedziałki.
3. Ceny obowiązują dla grup wyjeżdżających z Nowego Sącz i okolic w promieniu 30 km.
4. Regulamin promocjii znajdziesz na www.kamrattravel.pl

