
almatur.poznan.pl



Zielona Szkoła

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży  
to nasza specjalność.

Ponad 60 lat doświadczenia na rynku pozwala nam  
z powodzeniem zafascynować grupę szkolną, a nauczycielom 
 choć trochę odpocząć w pięknych okolicznościach przyrody. 

Proponujemy wyjazdy na Zielone i Białe Szkoły, 
jak również Integracje klas szkolnych. 

Proponowane oferty są 5-dniowe, ale możemy je swobodnie  
zmodyfikować na 2-, 3-, 4-dniówki.
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Integracje klas szkolnych

Na wyspie Wolin

Bałtycka Przygoda

Aktywne Trójmiasto

Z wizytą na Kaszubach

Biskupin – Tropem naszych pradziadów

Perły Małopolski

Góry, nasze góry 

Tajemnicze Góry Sowie

Kotlina Kłodzka

Wyprawa do źródeł Wisły

Przygoda w Stolicy

Dzikie Bieszczady

Biała Szkoła w Białce Tatrzańskiej

Biała Szkoła w Bieszczadach

Perły Niemiec

Serengeti Park i Heide Park

Poznaj Poznań



Integracje

Zgrana i szanująca się klasa,  
to podstawa udanego roku szkolnego 

i zwiększona szansa osiągnięcia 
 lepszych wyników w nauce! 

Propozycje integracji dla Waszej Klasy: 
        Paintball
        Archer Tag: bezpieczne łuki  
        Spływ
        Piknik
        Budowanie zespołu: poznacie siebie  

i nauczycie się wspólnie efektywnie  
działać

        Zabawy survivalowo-przygodowe
        Zajęcia artystyczne
        i inne

Skontaktuj się z nami!  
Zadzwoń! 

Ułożymy dla Waszej Klasy  
niezapomnianą i ciekawą  

integrację.

NOWOŚĆ!

Zielona Szkoła

klas szkolnych

tel.: +48 609 252 434
e-mail: poznan@almatur.pl
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Zielona Szkoła

Wolin
Na wyspie

     Wyjazd spod placówki szkolnej.
        Wolin: wizyta w Skansenie Słowian  

i Wikingów, zwiedzanie wioski  
z przewodnikiem.

        Przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie. 
Obiadokolacja.

         Spacer po okolicy, przywitanie  
z morzem, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
       Zagroda Żubrów, gdzie poza żubrami 
zobaczyć można także dziki, jelenie, 
orły i wiele innych zwierząt.

         Przejście na punkt widokowy Gosań.
           Powrót do ośrodka.

Obiad.
         Międzyzdroje: spacer po mieście,  

Aleja Gwiazd oraz wejście na molo.
Kolacja.

         Dyskoteka, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
        Międzyzdroje: rejs statkiem.
     Czas na zakup nadmorskich 
pamiątek. 

Obiad.
        Gry i zabawy dostosowane do grupy 

wiekowej organizowane przez 
animatora.

Kolacja.
        Kalambury, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
         Peenemünde: zwiedzanie z przewod-

nikiem, wizyta w Muzeum Historyczno-
-Technicznym, gdzie można zobaczyć  
i zwiedzić między innymi samoloty  
i łódź podwodną biorące udział w II 
Wojnie Światowej.

         „Truskawkowe” miasto Koserow,  
zabawy na placu zabaw.

Obiad.
          Budowanie zespołu: poznacie siebie  

podczas wspólnego działania.
     Ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
rozdanie upominków dla wszystkich 
uczestników Zielonej Szkoły, nocleg.

     Pobudka, śniadanie. 
         Wykwaterowanie.
         Świnoujście: wizyta w Podziemnym  

Muzeum Miasta, zwiedzanie pod-
ziemnego labiryntu, Fortu Gerharda 
z przewodnikiem oraz wejście na 
najwyższą latarnię morską w Polsce, 
spacer po promenadzie w Świnouj-
ściu wzdłuż portu wojennego.

        Powrót na teren placówki szkolnej.

    Możliwość zastapienia atrakcji zawartych  
w programie innymi.

•  Paintball • Bałtycki Park Miniatur • Park 
linowy Bluszcz. 

    Możliwość wydłużenia/skrócenia wycieczki.

cena od 529 zł
Więcej informacji:
BPiT Almatur
tel.: +48 609 252 434
e-mail: poznan@almatur.pl

ilość osób: 20 - 50 
wychowawca gratis: 2 - 4
Cena zawiera koszt realizacji programu,  
ubezpieczenie NNW 15.000 Signal Iduna S.A.,  
4 noclegi, opiekę animatora, opłaty parkingowe, 
przewodnickie, bilety wstępów. Oferta nie 
zawiera kosztów transportu. Istnieje możliwość 
modyfikacji programu. almatur.poznan.pl6 7



Zielona Szkoła

Przygoda
Bałtycka

     Wyjazd spod placówki szkolnej.
        Przyjazd do ośrodka, zakwatero-

wanie.
        Przywitanie z morzem.

Obiad.
         Spacer po okolicy.
        Gry i zabawy dostosowane do 

grupy wiekowej, organizowane 
przez animatora.

Kolacja. 
        Podchody, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
         „Piracka Przygoda”: program  

realizowany w napoleońskim forcie, 
liczne konkursy i zabawy prowadzo-
ne przez pirata.

        Przejażdżka magiczną kolejką  
w wymiarze 8D oraz legenda  
o rybaku w Muzeum 6D.

Obiad.
        Gra terenowa z nagrodami  

dla zwycięzców.
Kolacja.

        Zachód słońca nad morzem, 
konkurs rzeźby z piasku,  
nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
        Zwiedzanie miasta z przewodnikiem.
        Rejs statkiem po morzu.

 Obiad.
         Budowanie zespołu: poznacie 

siebie podczas wspólnego 
działania.

Kolacja.
        Dyskoteka, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
        Lasermania: czyli zabawa na 

specjalnie przygotowanym torze, 
a tam uczestnicy gry będą mieli 
możliwość strzelania do siebie  
z broni wiązkami laserowymi.

Obiad.
        „Miasto Myszy”, gdzie można 

dowiedzieć się wielu ciekawostek 
o małych gryzoniach, powrót do 
ośrodka.

        Spartakiada: rywalizacja o tytuł 
najbardziej zwinnej osoby na 
ośrodku.

        Ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
rozdanie upominków dla wszystkich 
uczestników, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
        Pożegnanie z morzem 
    Wykwaterowanie.
        Centrum Rozrywki Dziki Zachód 

w Zieleniewie: jazda konna oraz 
bryczką, strzelanie z łuku, ujeżdża-
nie byka, wodna kula, karuzela, zoo 
i wiele innych atrakcji.

Obiad.
        Powrót na teren placówki szkolnej.

cena od 539 zł
Więcej informacji:
BPiT Almatur
tel.: +48 609 252 434
e-mail: poznan@almatur.pl

ilość osób: 20 - 50 
wychowawca gratis: 2 - 4
Cena zawiera koszt realizacji programu,  
ubezpieczenie NNW 15.000 Signal Iduna S.A.,  
4 noclegi, opiekę animatora, opłaty parkingowe, 
przewodnickie, bilety wstępów. Oferta nie 
zawiera kosztów transportu. Istnieje możliwość 
modyfikacji programu.

    Możliwość zastapienia atrakcji zawartych  
w programie innymi.

•  Park Linowy • Pomerania Fun Park  
• Aquapark „Milenium”. 

    Możliwość wydłużenia/skrócenia wycieczki.

almatur.poznan.pl8 9



Zielona Szkoła

     Wyjazd spod placówki szkolnej. 
        Bliziny: wizyta w Świecie Labiryn-

tów, gdzie zadaniem uczestników 
będzie wydostanie się poza drew-
niany labirynt w określonym czasie.

        Przyjazd do ośrodka, zakwatero-
wanie.

Obiadokolacja.
        Przywitanie z morzem, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
        Gdańsk: zwiedzanie miasta  

z przewodnikiem, a w planie mię-
dzy innymi Złota Brama, Ratusz, 
Dwór Artusa, Długi Targ z Fontan-
ną Neptuna, Żuraw, Bazylika Ma-
riacka oraz obustronny rejs „Czar-
ną Perłą” do Westerplatte, miejsca 
związanego z II Wojną Światową. 

Obiadokolacja.
        Gry i zabawy dostosowane do grupy 

wiekowej, organizowane przez 
animatora, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
        Sopot: zwiedzanie miasta z przewod-

nikiem, a w planie między innymi 
przejście ulicą Bohaterów Monte 
Cassino na najdłuższe Molo w Polsce.

        Gdynia: zwiedzanie miasta i portu 
gdyńskiego z przewodnikiem oraz 
gra edukacyjna na statku „Dar Po-
morza”.

Obiadokolacja.
        Dyskoteka, nocleg.

Trójmiasto
Aktywne

     Pobudka, śniadanie.
        Szymbark: zwiedzanie Centrum 

Edukacji i Promocji Regionu w Szym-
barku, a tam „Dom do góry nogami”, 
Największy Fortepian na Świecie, 
Bunkier Gryfa Pomorskiego i wiele 
innych atrakcji.

Obiad.
         Gra terenowa z podziałem na 

zespoły i rozwiązywaniem zagadek.
         Ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

rozdanie upominków dla wszystkich 
uczestników, nocleg.

     Pobudka, śniadanie + prowiant.
     Wykwaterowanie.
        Twierdza Wisłoujście: zajęcia  

historyczne prowadzone na tere-
nie obiektu.

        Powrót na teren placówki szkolnej.

cena od 495 zł
Więcej informacji:
BPiT Almatur
tel.: +48 609 252 434
e-mail: poznan@almatur.pl

ilość osób: 20 - 50 
wychowawca gratis: 2 - 4
Cena zawiera koszt realizacji programu,  
ubezpieczenie NNW 15.000 Signal Iduna S.A.,  
4 noclegi, opiekę animatora, opłaty parkingowe, 
przewodnickie, bilety wstępów. Oferta nie 
zawiera kosztów transportu. Istnieje możliwość 
modyfikacji programu.

    Możliwość zastapienia atrakcji zawartych  
w programie innymi.

•  Narodowe Muzeum Morskie • Muzeum 
Bursztynu • Park linowy i JumpCity. 

    Możliwość wydłużenia/skrócenia wycieczki.

almatur.poznan.pl10 11



Zielona Szkoła

na Kaszubach
Z wizyta

     Wyjazd spod placówki szkolnej.
        Toruń: zwiedzanie miasta, a w planie 

między innymi Stare Miasto, pomnik  
i dom Mikołaja Kopernika, krzywa 
wieża, ruiny zamku krzyżackiego 
oraz Katedra św. Janów z najwięk-
szym średniowiecznym dzwonem  
w Polsce tzw. „Tuba Dei”.

        Przyjazd do ośrodka. Zakwaterowanie.
Obiadokolacja.

         Gry i zabawy dostosowane do grupy 
wiekowej, organizowane przez anima-
tora, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
        Szymbark: zwiedzanie Centrum 

Edukacji i Promocji Regionu  
w Szymbarku, a tam „Dom do góry 
nogami”, Największy Fortepian na 
Świecie, Bunkier Gryfa Pomorskiego  
i wiele innych atrakcji.

         Przejazd pod Szczyt Wieżyca  
wozem drabiniastym,  
podziwianie widoków  
z wieży widokowej.

Obiadokolacja.
         Kalambury, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
        Bytów: zwiedzanie XIV-wiecznego 

Zamku Krzyżackiego oraz Muzeum 
Zachodnio - Kaszubskiego.

Obiad.
        Budowanie zespołu: poznacie siebie  

podczas wspólnego działania.
Kolacja.

        Dyskoteka, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
        Garczyn:  wizyta na fermie Strusi  

Afrykańskich, degustacja jajecznicy  
ze strusich jaj.

         Wdzydze Kiszewskie:  zwiedzanie  
Muzeum Kaszubskiego Parku Etno-
graficznego, gdzie można zobaczyć 
jak wyglądała dawna wieś kaszubska, 
różnego rodzaju zagrody, domki,  
a nawet izba szkolna z salą lekcyjną.

Obiad.
         Gra terenowa „50-tka”.
        Ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

rozdanie upominków dla wszystkich 
uczestników, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
        Wykwaterowanie.
        Tucholino, wizyta w Zoo Zwierząt  

Egzotycznych, gdzie można dowie-
dzieć się wielu ciekawostek dotyczą-
cych różnych ssaków, zrobić sobie 
zdjęcie z największym wężem świa-
ta, a dodatkowo wziąć udział  
w seansie kinowym 3D.

        Ciepły posiłek przed wyjazdem.
        Powrót na teren placówki szkolnej.

cena od 499 zł
Więcej informacji:
BPiT Almatur
tel.: +48 609 252 434
e-mail: poznan@almatur.pl

ilość osób: 20 - 50 
wychowawca gratis: 2 - 4
Cena zawiera koszt realizacji programu,  
ubezpieczenie NNW 15.000 Signal Iduna S.A.,  
4 noclegi, opiekę animatora, opłaty parkingowe, 
przewodnickie, bilety wstępów. Oferta nie 
zawiera kosztów transportu. Istnieje możliwość 
modyfikacji programu.

    Możliwość zastapienia atrakcji zawartych  
w programie innymi.

•  Spływ kajakowy • Malbork • Muzeum Piernika 
w Toruniu • Planetarium w Toruniu. 

    Możliwość wydłużenia/skrócenia wycieczki.

almatur.poznan.pl12 13



Zielona Szkoła

tropem naszych pradziadów

     Wyjazd spod placówki szkolnej. 
        Kruszwica: zwiedzanie Mysiej  

Wieży i Kolegiaty z przewodnikiem. 
        Rejs statkiem „Rusałka” po jezio-

rze Gopło.
        Przyjazd do ośrodka, zakwatero-

wanie, obiadokolacja.
        Gry i zabawy dostosowane do gru-

py wiekowej, organizowane przez 
animatora, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
        Biskupin: zwiedzanie rezerwatu  

archeologicznego z przewodnikiem.
         Przejazd kolejką wąskotorową  

do Wenecji: zwiedzanie Muzeum  
Kolejki Wąskotorowej oraz ruin 
Zamku z przewodnikiem.

         Powrót do ośrodka.
Obiad.

        Zajęcia dydaktyczno-manualne:  
malowanie na szkle, tatuaże  
„pałuckie” lub zajęcia z rybactwa  
„Rybak na Pałukach” lub wypieka-
nie bułeczek tradycyjnym staropol-
skim zwyczajem.

        Dyskoteka, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
         Gniezno: zwiedzanie Katedry 

Gnieźnieńskiej oraz Drzwi Gnieź-
nieńskie. Lekcja Muzealna  
w Muzeum Początków Państwa 
Polskiego wraz z pokazami multi-
medialnymi.

         Gród Pobiedziska: wystawa ma-
chin oblężniczych. Nauka strzela-
nia z trebusza, zabawy na histo-
rycznym placu zabaw.

Obiad.
        „Igrzyska w Biskupinie”: liczne 

konkurencje sprawnościowe oraz 
quizy o zaszczytny tytuł Obrońcy 
Szlaku Piastowskiego. 

Kolacja.
        Kalambury, nocleg.

Biskupin
     Pobudka, śniadanie + prowiant.

         Poznań: zwiedzanie Katedry Poznań-
skiej z grobowcami pierwszych wład-
ców Polski oraz Starego Rynku, wspól-
ne oglądanie Koziołków Poznańskich. 
Przejazd autokarem trasą XIX-wiecz-
nej Dzielnicy Cesarskiej do Palmiarni, 
gdzie można poznać roślinność wystę-
pującą we wszystkich strefach klima-
tycznych świata.

Przerwa na obiad.
        Jezioro Maltańskie: przejażdżka  

kolejką górską, zwiedzanie terenu 
rekreacyjno-turystycznego oraz parku 
zegarów słonecznych.

        Ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
rozdanie upominków dla wszystkich 
uczestników, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
         Wykwaterowanie.
         Gra terenowa z podziałem na  

zespoły i rozwiązywaniem zagadek.
Ciepły posiłek przed wyjazdem.

         Powrót na teren placówki szkolnej.

cena od 589 zł
Więcej informacji:
BPiT Almatur
tel.: +48 609 252 434
e-mail: poznan@almatur.pl

ilość osób: 20 - 50 
wychowawca gratis: 2 - 4
Cena zawiera koszt realizacji programu,  
ubezpieczenie NNW 15.000 Signal Iduna S.A.,  
4 noclegi, opiekę animatora, opłaty parkingowe, 
przewodnickie, bilety wstępów. Oferta nie 
zawiera kosztów transportu. Istnieje możliwość 
modyfikacji programu.

    Możliwość zastapienia atrakcji zawartych  
w programie innymi.

•  Termy Maltańskie • Jump Arena • Muzeum 
Rogala • Blubry – legendy 6D • Zoo • Muzeum 
czekolady i inne. 

    Możliwość wydłużenia/skrócenia wycieczki.

almatur.poznan.pl14 15



Zielona Szkoła Perły
Małopolski

     Pobudka, śniadanie.
          Dolina Prądnika: Ruiny zamku  

Kazimierza Wielkiego z zewnątrz, 
Grota Łokietka, Wąwóz Ciasne Skał-
ki, Źródełko Miłości, Brama Kra-
kowska, Zamek w Pieskowej Skale 
z zewnątrz, Maczuga Herkulesa. 
Sukiennice (zwiedzanie ekspozycji 
stałej bez przewodnika).

Obiadokolacja
        Spacer (dzielnica Podgórze) na Kopiec 

Kraka oraz zwiedzanie kamieniołomu 
Liban, gdzie kręcony był film Stevena 
Spielberga „Lista Schindlera”, nagro-
dzony 7 Oscarami, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
        Energylandia: największy park 

rozrywki w Polsce przeznaczony  
dla wszystkich grup wiekowych.

Obiadokolacja.
        Karaoke, nocleg.

Cena zawiera koszt realizacji programu, ubezpiecze-
nie NNW 15.000 Signal Iduna S.A., 4 noclegi , opiekę 
animatora (od spotkanie w Krakowie do pożegnania 
w Krakowie), przewodnika, koszty transportu, opłaty 
parkingowe. Cena nie zawiera kosztów transportu,   
biletów do Energylandii (klasa 1-6 59 PLN, klasa 7-8 
i gimnazjum 69 PLN, szkoły średnie 89 PLN). 

     Pobudka, śniadanie.
       Auschwitz Birkenau: były nazistow-
ski obóz koncentracyjny i zagłady. 
(Maksymalny rozmiar plecaków lub 
torebek wnoszonych na teren Muzeum 
nie może przekraczać wymiarów: 
30x20x10 cm.)

       Kraków: zwiedzanie z przewodnikiem 
– Plac Matejki, Barbakan, ul. Floriań-
ska, Bazylika Mariacka, Collegium 
Maius, ul. Grodzka, Wzgórze Wawel-
skie, Katedra Wawelska.

Obiadokolacja.
       Niekonwencjonalne Wyścigi rzędów 
na Błoniach Krakowskich, spacer pod 
Stadion TS Wisła Kraków, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
        Do wyboru:   

1. Przygoda z poznawaniem praw 
przyrody w Ogrodzie Doświadczeń 
im. Stanisława Lema. 
2. Spektakl w Tetrze dziecięcym  
Groteska. 
3. Zabawa w Aquaparku. 

        Powrót na teren placówki szkolnej.

cena od 499 zł
Więcej informacji:
BPiT Almatur
tel.: +48 609 252 434
e-mail: poznan@almatur.pl

ilość osób: 20 - 50 
wychowawca gratis: 2 - 4

     Wyjazd spod placówki szkolnej.
       Wieliczka: przewodnik opowie o jed-
nym z najbardziej znanych polskich 
zabytków, jakim jest Kopalnia Soli 
Wieliczka. Interesujące zajęcia  
i rozmaite rozrywki prowadzone  
w trakcie zwiedzania trasy turystycznej.

        Przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie. 
Obiadokolacja.

        Alias Party: gra towarzyska z podzia-
łem na drużyny, nocleg.

    Możliwość zastapienia atrakcji zawartych  
w programie innymi.

•  Podziemia Rynku • LaserTag • Park 
Trampolin • Interaktywne Muzeum 
Flipperów • HistoryLand. 

    Możliwość wydłużenia/skrócenia wycieczki.

almatur.poznan.pl16 17



Zielona Szkoła

     Wyjazd spod placówki szkolnej.
       Wieliczka: przewodnik opowie  

o jednym z najbardziej znanych  
polskich zabytków, jakim jest  
Kopalnia Soli „Wieliczka”. Czas 
umilą ciekawe gry, quizy oraz  
niezwykłe historie i górnicze legendy.

        Przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie. 
Obiadokolacja.

        Zgaduj Zgadula: quiz z nagrodami, 
nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
        Spacer na Gubałówkę, tętniące góralskim 

życiem Krupówki, czas na pamiątki  
i łoscypka.

Obiad.
        Terma Bania: 2,5 godziny wspaniałej 

wodnej zabawy.
        Ognisko z Karaoke, nocleg. 

     Pobudka, śniadanie.
        Kraków: Zwiedzanie Starego Miasta.
        Powrót na teren placówki szkolnej.

nasze góry
Góry 

Cena zawiera koszt realizacji programu, ubezpiecze-
nie NNW 15.000 Signal Iduna S.A., 2 noclegi, opiekę 
animatora, przewodnika, bilety wstępów, opłaty 
parkingowe. Oferta nie zawiera kosztów transportu. 
Istnieje możliwość modyfikacji programu.

Więcej informacji:
BPiT Almatur
tel.: +48 609 252 434
e-mail: poznan@almatur.pl

cena od 299 zł
ilość osób: 20 - 50 
wychowawca gratis: 2 - 4

    Możliwość zastapienia atrakcji zawartych  
w programie innymi.

    Możliwość wydłużenia/skrócenia wycieczki.
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Zielona Szkoła

Góry Sowie
Tajemnicze

     Wyjazd spod placówki szkolnej. 
       Twierdza Srebrna Góra: największa 
twierdza górska w Europie, gdzie 
podczas gry terenowej uczestnicy 
poznają historię obiektu, a także 
będą brać udział w różnego rodzaju 
zabawach zręcznościowych i zada-
niach logicznych.

       Przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie. 
Obiadokolacja.

      Dyskoteka, nocleg.

     Pobudka, śniadanie. 
        Zamek Książ: zwiedzanie terenu  

Zamku z przewodnikiem w formie  
zajęć edukacyjnych.

        Palmiarnia: zwiedzanie należącej  
do zamku Palmiarni zbudowanej  
z zastygłej lawy wulkanu Etna.

        Podziemne Miasto Osówka: tajna 
kwatera Adolfa Hitlera, gdzie uczest-
nicy poza zwiedzaniem, będą mieli 
okazję rozwiązać wiele zagadek.

        Powrót do ośrodka.
Obiadokolacja.

        Gry i zabawy dostosowane do grupy  
wiekowej, organizowane przez anima-
tora, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
        Pałac Jedlinka: zwiedzanie terenu 

budowli, poprzez grę terenową pt.: 
„Śladami przeszłości – od busoli do 
GPS”, nauka posługiwania się GPS-
-em, ustalania pozycji oraz danych 
topograficznych. Zakończenie  
i podsumowanie marszu wspólnym 
ogniskiem z pieczeniem kiełbasek, 
podczas którego będzie zorganizowany 
quiz na temat wiedzy o pałacu.

 Obiad.
        Budowanie zespołu: poznacie siebie  

podczas wspólnego działania.
 Kolacja. 

        Dyskoteka, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
        Adrspach: Skalne Miasto w Czechach, 

gdzie atrakcjami są wodospady i jezio-
ra w skalnym środowisku, po którym 
uczestnicy przeprawią się tratwą.

Obiad.
        Gra terenowa „50-tka”.
        Ognisko z pieczeniem kiełbasek, rozda-

nie upominków dla wszystkich uczestni-
ków, nocleg.

     Pobudka, śniadanie + prowiant.
        Wykwaterowanie.
        Wrocław: zwiedzanie miasta trasą  

„Spiżowych Skrzatów” z przewod-
nikiem.

        Powrót na teren placówki szkolnej.

cena od 585 zł
Więcej informacji:
BPiT Almatur
tel.: +48 609 252 434
e-mail: poznan@almatur.pl

ilość osób: 20 - 50 
wychowawca gratis: 2 - 4
Cena zawiera koszt realizacji programu,  
ubezpieczenie NNW 15.000 Signal Iduna S.A.,  
4 noclegi, opiekę animatora, opłaty parkingowe, 
przewodnickie, bilety wstępów. Oferta nie 
zawiera kosztów transportu. Istnieje możliwość 
modyfikacji programu.

    Możliwość zastapienia atrakcji zawartych  
w programie innymi.

•  Wrocławskie Zoo • Aquapark. 
    Możliwość wydłużenia/skrócenia wycieczki.
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Zielona Szkoła

Kłodzka
Kotlina

     Wyjazd spod placówki szkolnej.
        Kopalnia Złota w Złotym Stoku: 

zwiedzanie i poznanie tajemniczej 
historii „Sztolni Gertrudy”, przejście 
„Chodnikiem Śmierci”, przejazd 
podziemną kolejką oraz zwiedzanie 
Muzeum Minerałów.

        Przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie.
Obiadokolacja.

         Kalambury, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
         Kłodzko: zwiedzanie Twierdzy Kłodzko 

w formie lekcji historycznej z prze-
wodnikiem ubranym w strój z epoki 
napoleońskiej.

        W drodze powrotnej do ośrodka, przy-
stanek w Wambierzycach, gdzie znaj-
duje się bazylika z monumentalnymi 
schodami oraz najstarsza i najwięk-
sza ruchoma szopka w Polsce.

Obiadokolacja.
        Gra terenowa z podziałem na  

zespoły i rozwiązywaniem zagadek, 
nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
        Dolni Morava: spacer w chmurach, 

który możliwy jest w Resorcie Dolni 
Morava to wyjątkowe przeżycie dla 
każdego.

Obiad.
        Gra terenowa „50-tka”.

Kolacja.
        Dyskoteka, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
        Szczeliniec Wielki: wyprawa na szczyt.
        Muzeum Zabawek: zwiedzanie z prze-

wodnikiem największego w Polsce Mu-
zeum Zabawek oraz pobliskiego Parku 
Zdrojowego oraz Pijalni Wód Mineralnych.

Obiad.
        Ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

rozdanie upominków dla wszystkich 
uczestników, nocleg.

     Pobudka, śniadanie + prowiant.
         Wykwaterowanie.
        Podziemne Miasto Osówka: 

zwiedzanie tajnej kwatery Adolfa 
Hitlera, gdzie uczestnicy poza 
zwiedzaniem, będą mieli okazję 
rozwiązać wiele zagadek.

        Powrót na teren placówki szkolnej.

cena od 499 zł
Więcej informacji:
BPiT Almatur
tel.: +48 609 252 434
e-mail: poznan@almatur.pl

ilość osób: 20 - 50 
wychowawca gratis: 2 - 4
Cena zawiera koszt realizacji programu,  
ubezpieczenie NNW 15.000 Signal Iduna S.A.,  
4 noclegi, opiekę animatora, opłaty parkingowe, 
przewodnickie, bilety wstępów. Oferta nie 
zawiera kosztów transportu. Istnieje możliwość 
modyfikacji programu.

    Możliwość zastapienia atrakcji zawartych  
w programie innymi.

•  Praga • Duszniki Zdrój  – Muzeum 
Papiernictwa • Wrocław • Jaskinia 
Niedźwiedzia • Srebrna Góra • Skalne Miasto 
• Gospodarstwo Ginących Zawodów. 

    Możliwość wydłużenia/skrócenia wycieczki.
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Zielona Szkoła

     Wyjazd spod placówki szkolnej.
        Bielsko-Biała: zwiedzanie Studia 

Filmów Rysunkowych z przewodni-
kiem, gdzie można dowiedzieć się 
w jaki sposób powstały bajki takie 
jak Reksio, Bolek i Lolek i wiele 
innych.

        Przejazd do ośrodka, zakwatero-
wanie.

Obiadokolacja.
         Gra terenowa z podziałem na ze-

społy i rozwiązywaniem zagadek, 
nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
        Ustroń: wizyta w Leśnym Parku  

Niespodzianek, a tam możliwość  
zobaczenia zwierząt żyjących na  
terenie Beskidu Śląskiego.

Obiad.
        Wisła: zwiedzanie z przewodnikiem  

– w planie m.in. Letnia Rezydencja 
Prezydenta RP, Muzeum Narciar-
stwa, Muzeum Trofeów i Skoczni 
Narciarskiej im. Adama Małysza.

Kolacja.
        Dyskoteka, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
        Wyprawa z przewodnikiem 

niebieskim szlakiem do Wodospadów 
Kaskady Rodła, jednego ze źródeł 
rzeki Wisły oraz na zaporę na Jeziorze 
Czerniańskim.

Obiad.
        Gry i zabawy dostosowane do grupy 

wiekowej, organizowane przez 
animatora.

Kolacja.
        Kalambury, nocleg.

do źródeł Wisły
Wyprawa

     Pobudka, śniadanie.
         Żywiecki Park Etnograficzny: uczest-

nicy wezmą udział w warsztatach 
muzealnych pt.: „Dzieciństwo moich 
dziadków”.

        Żywiec: zwiedzanie miasta z przewod-
nikiem.

Obiad.
        Budowanie zespołu: poznacie siebie  

podczas wspólnego działania.
        Ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

rozdanie upominków dla wszystkich 
uczestników, nocleg.

     Pobudka, śniadanie + prowiant.
        Wykwaterowanie.
         Czantoria: wjazd na szczyt oraz 

wejście na wieżę widokową, 
prelekcja dotycząca pracy Sokol-
nika.

Ciepły posiłek przed wyjazdem.
        Powrót na teren placówki szkolnej.

cena od 499 zł
Więcej informacji:
BPiT Almatur
tel.: +48 609 252 434
e-mail: poznan@almatur.pl

ilość osób: 20 - 50 
wychowawca gratis: 2 - 4
Cena zawiera koszt realizacji programu,  
ubezpieczenie NNW 15.000 Signal Iduna S.A.,  
4 noclegi, opiekę animatora, opłaty parkingowe, 
przewodnickie, bilety wstępów. Oferta nie 
zawiera kosztów transportu. Istnieje możliwość 
modyfikacji programu.

    Możliwość zastapienia atrakcji zawartych  
w programie innymi.

• Leśny Park Niespodzianek • Park linowy  
•  Aquapark.

    Możliwość wydłużenia/skrócenia wycieczki.
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Zielona Szkoła

      Wyjazd. 
        Centrum Nauki Kopernik: zanu-

rzymy się w świat nauki i trochę 
poeksperymentujemy. (Możliwość 
dokupienia dodatkowych zajęć  
Laboratoryjnych).

        Krakowskie Przedmieście i Stare 
Miasto: m.in. Zamek Królewski, 
Barbakan, Pałac Prezydencki, Grób 
Nieznanego Żołnierza.

       Przyjazd do ośrodka. Zakwaterowanie. 
Obiadokolacja.

        Wieczorne wyjście na multimedialne 
widowisko w Parku Fontann (lub wej-
ście na dach Biblioteki Narodowej).

       Powrót do ośrodka, nocleg.

w stolicy
Przygoda 

     Pobudka, śniadanie.
        Warszawa: Muzeum Powstania War-

szawskiego, Pałac Kultury (wjedziemy 
na 30 piętro), w Łazienkach Królew-
skich odetchniemy od zgiełku miasta 
wśród przyrody, przy okazji zobaczy-
my najważniejsze zabytki w parku.

Obiadokolacja.
        Alias-Party: gra towarzyska, nocleg.

     Pobudka, śniadanie i wykwaterowanie.
        Stadion Narodowy: zobaczymy wnętrze 

stadionu z przewodnikiem i będziemy 
mogli poczuć się jak prawdziwi 
piłkarscy kibice. (lub wejście do Parku 
Miniatur Województwa Mazowieckiego).

       Pałac w Wilanowie: wejdziemy 
do pałacowych komnat oraz 
pospacerujemy po królewskim parku.

Obiad.
       Powrót. 

Cena zawiera koszt realizacji programu, ubezpiecze-
nie NNW 15.000 Signal Iduna S.A., 2 noclegi, opiekę 
animatora, przewodnika, bilety wstępów, opłaty 
parkingowe. Oferta nie zawiera kosztów transportu., 
zajęć Laboratoryjnych w Centrum Nauki Kopernik. 
Istnieje możliwość modyfikacji programu.

Więcej informacji:
BPiT Almatur
tel.: +48 609 252 434
e-mail: poznan@almatur.pl

cena od 419 zł ilość osób: 20 - 50 
wychowawca gratis: 2 - 4

    Możliwość zastapienia atrakcji zawartych  
w programie innymi.

    Możliwość wydłużenia/skrócenia wycieczki.
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Zielona Szkoła

Bieszczady
Dzikie

     Pobudka, śniadanie + prowiant.
    Połonina Wetlińska: całodzienna 
wyprawa z przewodnikiem na szczyt 
Połoniny Wetlińskiej.

Obiadokolacja.
       Kalambury, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
       Bieszczady Challenge: gra terenowa 
z zaznaczoną drogą, GPS-em oraz 
wskazówkami dotyczącymi ukrytych 
skarbów.

Obiad.
        Bumper Ball: zabawa w przeźroczy-

stych kulach.
Kolacja.

       Dyskoteka, nocleg.

     Wyjazd spod placówki szkolnej.
        Przyjazd do ośrodka, zakwatero-

wanie.
        Gry i zabawy dostosowane do 

wieku, organizowane przez 
animatora.

Obiadokolacja.
       Podchody, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
        Sanok: wizyta w Muzeum Budownic-

twa Ludowego, gdzie można poznać 
życie codzienne dawnej wsi oraz 
galicyjskiego rynku, a także wziąć 
udział w zajęciach z kaligrafii.

Obiad.
        Szkolenie Survivalowe: wyprawa  

w las, budowa szałasu, pozyskiwanie 
i filtracja wody, zbieranie ziół, przy-
gotowywanie posiłku oraz rozpalanie 
ogniska w warunkach polowych.

         Ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
rozdanie upominków dla wszystkich 
uczestników, nocleg.

     Pobudka, śniadanie + prowiant.
        Wykwaterowanie.
        Polańczyk: spacer po zaporze  

na Solinie oraz rejs statkiem  
po jeziorze Solińskim.

        Powrót na teren placówki szkolnej.

cena od 489 zł
Więcej informacji:
BPiT Almatur
tel.: +48 609 252 434
e-mail: poznan@almatur.pl

ilość osób: 20 - 50 
wychowawca gratis: 2 - 4
Cena zawiera koszt realizacji programu,  
ubezpieczenie NNW 15.000 Signal Iduna S.A.,  
4 noclegi, opiekę animatora, opłaty parkingowe, 
przewodnickie, bilety wstępów. Oferta nie 
zawiera kosztów transportu. Istnieje możliwość 
modyfikacji programu.

    Możliwość zastapienia atrakcji zawartych  
w programie innymi.

•  Przejazd autami terenowymi po bieszczadzkich 
bezdrożach • Paintball • Park linowy • Rafting 
(Spływ pontonowy Sanem).

    Możliwość wydłużenia/skrócenia wycieczki.
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Zielona Szkoła

w Białce Tatrzańskiej
Biała Szkoła

     Wyjazd spod placówki szkolnej.
        Zakwaterowanie w ośrodku.

Obiad i spotkanie informacyjne. 
        Szkolenie narciarskie i snowboardo-

we, prezentacja sprzętu, zapoznanie 
uczestników z regulaminami panu-
jącymi na stokach narciarskich.

Kolacja.
       Dyskoteka, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
        Kotelnica Białczańska: 4-godzinne 

zajęcia pod okiem wykwalifikowa-
nych instruktorów. 

Obiad.
        Terma Białka: 2,5-godzinny pobyt  

w strefie zabawy, w której znajdują 
się 2 baseny wewnętrzne i jeden 
zewnętrzny z wodą termalną o temp. 
do 37°C, całoroczne zjeżdżalnie, 
jacuzzi, karuzele wodne, armatki  
i kaskady, basen ze sztuczną falą 
oraz wodospad. 

Kolacja.
        Gry i zabawy na terenie ośrodka, 

nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
        Kotelnica Białczańska: 

4-godzinne zajęcia pod okiem 
wykwalifikowanych instruktorów.

Obiad.
        Podział uczestników na grupy:  

gra w kręgle, zjazdy na ślizgaczach, 
gra terenowa „50-tka”.

Kolacja.
        Kalambury, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
        Kotelnica Białczańska: 

4-godzinne zajęcia pod okiem 
wykwalifikowanych instruktorów.

Obiad.
        Podział uczestników na grupy:  

gra w kręgle, zjazdy na ślizgaczach,  
gra terenowa.

        Ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
rozdanie upominków dla wszystkich 
uczestników Białej Szkoły, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
         Wykwaterowanie.
        Kotelnica Białczańska: 

4-godzinne zajęcia pod okiem 
wykwalifikowanych instruktorów.

Obiad.
        Powrót na teren placówki szkolnej.

Oferta została skalkulowana zawiera ubezpieczenie 
NNW + SKI 15.000 PLN Signal Iduna S.A., nocleg 
w pokojach 3-,4-,5-,6-osobowych z łazienkami, TV 
oraz Wi-Fi, opiekę animatora, opłaty parkingowe, 
bilety wstępu, koszt karnetów (dla wszystkich ucze-
stników i wychowawców ze szkoły) wraz z opieką 
trzech wykwalifikowanych instruktorów na stoku.

cena od 1099 zł
Więcej informacji:
BPiT Almatur
tel.: +48 609 252 434
e-mail: poznan@almatur.pl

ilość osób: 20 - 50 
wychowawca gratis: 2 - 4

    Możliwość zastapienia atrakcji zawartych  
w programie innymi.

•  Wycieczka do Zakopanego •  Lodowisko.

    Możliwość wydłużenia/skrócenia wycieczki.
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Zielona Szkoła

     Wyjazd spod placówki szkolnej.
     Przyjazd do ośrodka, 
zakwaterowanie.

Obiad i spotkanie informacyjne.
      Zajęcia z dekalogu narciarskiego 
/snowboardowego oraz nauka smaro-
wania, ostrzenia i konserwacji sprzętu.

Kolacja. 
      Gry i zabawy integracyjne, nocleg.

     Pobudka, śniadanie
      4-godzinne zajęcia na stoku  
pod okiem wykwalifikowanych  
instruktorów.

Obiad.
     Zorbing – Bumper Ball, czyli nowy 
sposób na grę w piłkę w dmucha-
nych kulach lub Bieszczadzkie 
Szkolenie Survivalowe z przygo-
towaniem posiłku w warunkach 
polowych.

Kolacja.
     Dyskoteka, nocleg

 Pobudka, śniadanie.
     4-godzinne zajęcia na stoku pod okiem 
wykwalifikowanych instruktorów.

Obiad.
     Archery Tag, czyli rywalizacja druży-
nowa w której uczestnicy będą posłu-
giwali się łukami, wraz ze strzałami 
zakończonymi miękką gąbką.

Kolacja.
    Kalambury, nocleg.

     Pobudka, śniadanie.
      4-godzinne zajęcia na stoku pod 
okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Obiad.
      Przejazd nad Solinę, spacer po zapo-
rze na Jeziorze Solińskim, a następnie 
wizyta na basenie Aquarius w Lesku.

        Ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
rozdanie upominków dla wszystkich 
uczestników Białej Szkoły, nocleg.

    Pobudka, śniadanie.
      Wykwaterowanie.
     4-godzinne zajęcia na stoku  
pod okiem wykwalifikowanych  
instruktorów.

Obiad.
      Powrót na teren placówki szkolnej.

Oferta została skalkulowana zawiera ubezpiecze-
nie NNW + SKI 15.000 PLN Signal Iduna S.A., noc-
leg w ośrodku, opiekę animatora, opłaty parkingo-
we, bilety wstępu, koszt karnetów (dla wszystkich 
uczestników i wychowawców ze szkoły) wraz  
z opieką wykwalifikowanych instruktorów na stoku. 

w Bieszczadach
Biała Szkoła

cena od 799 zł
Więcej informacji:
BPiT Almatur
tel.: +48 609 252 434
e-mail: poznan@almatur.pl

ilość osób: 20 - 50 
wychowawca gratis: 2 - 4

    Możliwość zastapienia atrakcji zawartych  
w programie innymi.

•  Park linowy • Wyprawa terenówkami 4x4.

    Możliwość wydłużenia/skrócenia wycieczki.
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Zielona Szkoła

Niemiec
Perły

     Wyjazd spod placówki szkolnej  
we wczesnych godzinach porannych.

        Drezno: spacer po Starym Mieście, 
wejście do Kościoła – Symbolu Dre-
zna Frauenkirche, „Orszak Królów”, 
„skręcona” Synagoga, Zwinger, 
tarasy Bruhla oraz inne ciekawe 
miejsca Stolicy Saksonii.

        Przejazd autokarem wokół najważ-
niejszych miejsc Nowego Miasta 
Drezna, a na trasie: Pałac Japoński, 
drezdeński Plac Alberta, Kunsthof-
-Passage z grającym domem i wiele 
innych miejsc nowszej części miasta.

        Przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie.
Obiadokolacja.

        Gry i zabawy dostosowane do grupy  
wiekowej, organizowane przez ani-
matora, nocleg.

     Pobudka, śniadanie
        Poczdam: spacer po mieście, a na 

trasie Pałac Sanssouci, Pałac Neue 
Kammern, Świątynia Przyjaźni i Pawi-
lon Chiński oraz Stary i Nowy Rynek 
miasta.  

Przerwa na posiłek.
        Berlin: spacer, wizyta w Reichstagu, 

przejście pod Bramę Brandenburską,  
Pomnik Holocaustu oraz Plac Pocz-
damski.

        Przejazd do ośrodka, zakwaterowanie.
      Budowanie zespołu: poznacie siebie  
podczas wspólnego działania.

cena od 999 zł

     Pobudka, śniadanie.
        Wykwaterowanie.
        Przejazd do Tropical Islands,  

wizyta w tropikalnym parku  
rozrywki. W czasie pobytu w parku 
przerwa na obiad.

        Powrót na teren placówki szkolnej  
w późnych godzinach wieczornych.

     Pobudka, śniadanie.
        Zwiedzanie Berlina, a na trasie 

Alexanderplatz, Wieża TV, Ratusz, 
fontanna Neptuna, Schlossplatz, 
Wyspa Muzeów, ulica Unter den 
Linden oraz Uniwersytet Humboldta. 

        Wizyta w Muzeum Egipskim, gdzie 
zobaczyć można kamienne sarkofagi, 
starożytne papirusy oraz rzeźby,  
a przede wszystkim słynne popiersie 
królowej Nefretete z XIVw. p.n.e. 

       Rejs statkiem rzeką Sprewa.
       Powrót do ośrodka.

Obiadokolacja.
       Gry i zabawy integracyjne, nocleg.

Więcej informacji:
BPiT Almatur
tel.: +48 609 252 434
e-mail: poznan@almatur.pl

ilość osób: 20 - 50 
wychowawca gratis: 2 - 4

Oferta zawiera koszt realizacji programu,  
ubezpieczenie NNW 15.000 Signal Iduna S.A.,  
3 noclegi, opiekę pilota, opłaty parkingowe, 
przewodnickie, bilety wstępów.

    Możliwość zastapienia atrakcji zawartych  
w programie innymi.

    Możliwość wydłużenia/skrócenia wycieczki.
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Zielona Szkoła

Możesz połaczyć
Serengeti Park + Heide Park

i wyjechać na 2 dni.

i wszystko w cenie!

Zielona Szkoła

     Wyjazd z Poznania.

        Przejazd do Parku Serengeti, gdzie 
można nie tylko oglądać dzikie zwie-
rzęta, ale też bezpośrednio z nimi 
obcować! Podczas podróży specjalnie 
przygotowanym autokarem będzie 
można nakarmić np. żyrafę, a za po-
mocą smartfona uruchomić wodopój 
lub wyszczotkować sierść zwierzętom 
żyjącym na terenie parku. Uczestnicy 
zostaną w ten sposób częścią parku,  
a nie tylko jego obserwatorami.  
Innymi atrakcjami są m.in. wesołe 
miasteczko z wielkim młynem wido-
kowym, rejs motorówką turystyczną, 
a nawet nauka gry na afrykańskich 
instrumentach.

        W trakcie pobytu w godzinach popołu-
dniowych zaplanowany jest obiad. 

        Powrót do Poznania. 

cena od 319 zł  

Park
Serengeti

       Wyjazd z Poznania.

        Przejazd do Heide Parku: całodzienna 
zabawa w największym lunaparku  
w północnych Niemczech, w którym 
znajduje się ok. 50 różnych atrakcji 
skierowanych do odwiedzających 
w każdym wieku. Wśród nich m.in.: 
kolejka „Lot Demonów” (prędkość 
ponad 100km/h!), Scream (największa  
na świecie wieża spadania – 103 m), 
Krake – niesamowity rollercoaster, 
spływ łodziami lub tratwami, pokaz 
akrobatyki czy show z delfinami.

        W trakcie pobytu w godzinach 
popołudniowych zaplanowany jest 
obiad.

        Powrót do Poznania.

cena od 329 zł  

Heide
Park

Więcej informacji:
BPiT Almatur
tel.: +48 609 252 434
e-mail: poznan@almatur.pl

ilość osób: 20 - 50 
wychowawca gratis: 2 - 4

Cena zawiera koszt realizacji programu, ubez-
pieczenie NNW 15.000 Signal Iduna S.A., opiekę 
pilota, opłaty parkingowe, bilet wstępu do parku, 
transport (wyjazd i powrót do Poznania).
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Zielona Szkoła

        Zwiedzanie Muzeum Bramy 
Poznania z przewodnikiem, gdzie 
uczestnicy zapoznają się z historią 
powstania Polski oraz miasta 
Poznań.

         Wizyta na Starówce, oglądanie 
bodących się koziołków poznańskich.

        Gra miejska pt.: „Zagadkowe 
Miasto”, podczas której uczestnicy 
będą mieli okazję poznać historię 
Starego Miasta przy równoczesnej 
rywalizacji zespołowej.

        Podsumowanie wyników i wręczenie 
upominków dla uczestników zabawy.

Oferta zawiera koszt realizacji programu,  
bilety wstępu, ubezpieczenie NNW 15.000  
Signal Iduna S.A.

Poznań
PoznajZielona Szkoła

Więcej informacji:
BPiT Almatur
tel.: +48 609 252 434
e-mail: poznan@almatur.pl

cena 59 zł

    Możliwość zastapienia atrakcji zawartych  
w programie innymi.

•      Termy Maltańskie • Jump Arena • Muzeum 
Rogala • Blubry – legendy 6D • Zoo • Muzeum 
czekolady i inne.

    Możliwość wydłużenia/skrócenia wycieczki.
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