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Suwalszczyzna integracyjnie 

Sugerowany program: 

Dzień 1 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd w stronę Suwalszczyzny.  

Przejazd do Wigierskiego Parku Narodowego. 

 Zwiedzanie z przewodnikiem Klasztoru Kamedułów: brama 

wjazdowa, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, wieża 

Zegarowa, eremy, Muzeum Jana Pawła II.  

 Zwiedzanie Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego 

połączone z lekcją muzealną (temat dostosowany do wieku 

grupy). 

Przejazd do hotelu w okolicy Augustowa. Zakwaterowanie. 

Obiadokolacja. Spacer nad jezioro.  

*Wieczorne spotkanie na grach i zabawach. Nocleg. 

 

Dzień 2  

Śniadanie.  

Zajęcia sportowo – survivalowe na terenie ośrodka. 

 Turniej Team Building - rozwijanie umiejętności radzenia sobie 

w trudnych sytuacjach. Problemowe zadania mają na celu 

zintegrować zespół przez  zabawę. Konkurencje np. 

narty wieloosobowe, gąsienica, wyścig w spodniach na 3 nogi, 

latający dywan, wodnik, skaczące rury, wyścig na skrzynkach, 

przeciąganie liny i inne. 

Obiad .  

 Survival - tematyczne zadania survivalowe sprawdzające 

umiejętność współpracy w zespole: rozpalanie ognia, 

zdobywania pożywienia, sprzęt survivalowy. Budowanie 

szałasu. 

Powrót na kolacja. *Zabawa przy muzyce. Nocleg. 

 

Dzień 3 
Śniadanie. Wykwaterowanie. 

Przejazd do Augustowa.  

 Wizyta na parku linowy – przejście jedną w wybranych tras 

(trasa żółta, zielona lub czerwona) m.in. tyrolka, spacer z 

belkami, pal Buszmena, wisząca kłoda, platformy, frędzle czy 

most Tybetański .   

 

 

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Ubezpieczenie  

5 000 NNW; 

 2  noclegi, 2 śniadania, 

1 obiadokolacja,  

1 obiad; 1 kolacja 

 Miejsca gratis dla opieki; 

 TFG i TFP; 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 

wstępu  płatnych 

dodatkowo oraz opłaty za 

przewodnikach – 210zł/os  

Liczba dzieci 
+ opieka 

30-35 + 3 36-39 + 3 40-45 +3 46 – 50 + 4 

Cena 
podstawowa 

690 zł/ os 630 zł/os 595 zł/os 585 zł/os 
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 W trakcie dnia możliwość postoju na posiłek płatny we 

własnym zakresie  (np. KFC lub MC Donald’s) lub możliwość 

rezerwacji dwudaniowego obiadu –  dodatkowo płatnego 

ok. 30-40 zł/os. (do potwierdzenia przy podpisaniu umowy) 

 

Powrót w godzinach popołudniowo – wieczornych. 

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE   

Cenę podstawową na rok szkolny 2022/2023 potwierdzamy przy 

podpisaniu umowy natomiast ceny biletów wstępu przy dopłacie do 

wycieczki. 

 

ZALICZKA: 150 zł/os 

Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy: 

 Możliwość dokupienia suchego prowiantu w drugim i trzecim 

dniu wycieczki; 

 Augustów -  Rejs statkiem po jeziorze do Doliny Rospudy: Rzeka Netta – Jezioro Necko – 

Jezioro Rospuda – Rzeka Rospuda – Dolina Rospudy; 

 Augustów – Rejs kanałem Augustowskim – Szlak Papieski Rzeka Netta – Jezioro Necko – 

Rzeka Klonownica -Jezioro Białe- Śluza Przewieź – Jez. Studzieniczne ; 

 Białystok - zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Pałac Branickich z parkiem pałacowym, 

Rynek Kościuszki, Ratusz, Skwer Ludwika Zamenhoffa (twórca esperanto), Bazylika 

Wniebowzięcia NMP; 

 Stańczyki -  wiadukty kolejowe przypominające rzymski akwadukty.   

 Łomża – Fort Piątnica. 

Pytania o aktualne ceny proponowanych wyżej miejsc prosimy kierować indywidualnie do 

biura- telefonicznie lub mailowo, a my dostosujemy program do Państwa potrzeb.   

 Postoje podczas przejazdu uzależnione są od czasu pracy kierowcy i sytuacji 

drogowych. 

 Kalkulacje dotyczą grup z województwa mazowieckiego z okolic 
Piaseczna/Warszawy. Jeśli jesteś z innego miasta poinformuj nas o tym- kalkulacja 
może wyglądać wtedy inaczej niż powyżej.  

 Cena wycieczki dla grup powyżej 50 uczniów oraz poniżej 30 kalkulowana jest  
indywidualnie na życzenie klienta. Prosimy o kontakt z biurem. 

 Do wycieczki możliwe jest dokupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
(standard, rozszerzenia o choroby przewlekłe, rozszerzenia o covid), jeśli jesteś 
zainteresowany takim ubezpieczeniem prosimy o kontakt z biurem. Polisa może 
być wystawiona wyłącznie w dniu podpisania umowy .  

 Biuro podróży podpisuje umowę z Pełnomocnikiem/Reprezentantem grupy, który 
posiada stosowne pełnomocnictwa od grupy lub w przypadku dzieci – od 
prawnych opiekunów małoletnich.  

 Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w 
niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.  
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