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Wielkopolskie Skarby 

Termin do uzgodnienia

Program ramowy:

Dzień I 
Wyjazd z miejsca zbiórki  we wczesnych godzinach porannych.  Przejazd do Poznania.
Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od Ostrowa Tumskiego stanowiącego kolebkę miasta.
Następnie  przejedziemy  na  Stary  Rynek,  aby  o  godzinie  12:00  podziwiać  słynne
poznańskie koziołki znajdujące się na szczycie miejskiego ratusza. Kolejno udamy się, aby
obejrzeć  makietę  miasta  i  widowisko  typu  światło  –  dźwięk,  który
w  przystępny  sposób  przybliży  jego  historię.  Na  zakończenie  wizyta  w  muzeum
rogalowym, gdzie będziemy uczestniczyć w pokazie i poznamy tajemnicę wyrobu Rogali
Świętomarcińskich  wraz  z  elementami  gwary  i  historii  Poznania.  Przejazd  do
Puszczykowa, zakwaterowanie, obiadokolacja. Czas wolny na korzystanie z infrastruktury
obiektu.  

Dzień II
Po śniadaniu czas wolny na gry i zabawy na terenie ośrodka. Alternatywnie spacer po
okolicy – pobliska Warta i  sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku Narodowego zachęca do
spacerów. Możliwość wizyty w Muzeum  Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, Zamku w
Kórniku. Wieczorem obiadokolacja i możliwość organizacji ogniska (dodatkowo płatne).  

Dzień III
Po  śniadaniu  i  wykwaterowaniu  przejazd  do  Poznania  i  dalsze  atrakcje.  Wizyta  w
poznańskim zoo lub  palmiarni  (do  wyboru  przez grupę).  Następnie  3-godzinne wodne
szaleństwo  w  Termach  Malta:  zjeżdżalnie,  sztuczna  fala,  zewnętrzne  baseny z  ciepłą
wodą i wiele innych atrakcji. W przerwie możliwość organizacji obiadu dodatkową opłatą.
Powrót do Szczecina w godzinach wieczornych.

Cena: 
• dla grupy 45-osobowej –  445 zł/os.
• dla grupy 40-osobowej –  485 zł/os. 
• dla grupy 35-osobowej –  535 zł/os.
• dla grupy 30-osobowej –  585 zł/os. 
• dla grupy 25-osobowej –  635 zł/os.

W cenie: 
• transport komfortowym autokarem
• opieka pilota – przewodnika
• zakwaterowanie: 2 noce w pokojach 2-5 osobowych z łazienkami
• wyżywienie – 2 śniadania, 2 obiadokolacje

http://wysockitravel.pl/


• przewodnik miejscowy po Poznaniu (ok. 3 h)
• ubezpieczenie TU EUROPA NNW Polska Standard
• opłaty parkingowe i drogowe
• podatek VAT
• 1 opiekun na 15 uczestników gratis

Dodatkowo płatne:
• bilety wstępu dla grup do zwiedzanych obiektów: Makieta dawnego Poznania 14 zł; 

Muzeum Rogalowe 17 zł; Muzeum Arkadego Fiedlera 10 zł ; Zamek w Kórniku 8 zł; 
ZOO 13 zł; Palmiarnia 8 zł; Termy Maltańskie (3h) 26 zł

CENY BILETÓW WSTĘPU SĄ ORIENTACYJNE I MOGĄ ULEC ZMIANIE.
PROGRAM JEST RAMOWY, KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE.
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