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                  TRAMPIK
ul. Urszulańska 16    33-100  Tarnów     tel. 14 621-55-10  www.trampik.okay.pl    trampik@trampik.okay.pl

Wycieczki krajowe dla młodzieży szkolnej:
1dzień 2 dni 3 dni świadczenia:

Tatry
Zakopane

128 zł 319 zł 511 zł
autokar, parkingi, pilot, przewodnik tatrzański w jednym 
dniu, noclegi, wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW, składka
na TFG i TFP, podatek VAT

Pieniny
Krościenko - Szczawnica

100 zł 290 zł 484 zł
autokar, parkingi, przewodnik, noclegi, wyżywienie HB, 
ubezpieczenie NNW, składka na TFG i TFP, podatek VAT

Beskid Żywiecki
Zawoja – Babia Góra

113 zł 303 zł 489 zł
autokar, parkingi, przewodnik, noclegi, wyżywienie HB, 
ubezpieczenie NNW, składka na TFG i TFP, podatek VAT

Beskid Śląski
Wisła - Szczyrk

138 zł 322 zł 509 zł
autokar, parkingi, przewodnik, noclegi, wyżywienie HB, 
ubezpieczenie NNW, składka na TFG i TFP, podatek VAT

Beskid Sądecki
Krynica

96 zł 287 zł 476 zł
autokar, parkingi, przewodnik, noclegi, wyżywienie HB, 
ubezpieczenie NNW, składka na TFG i TFP, podatek VAT

Bieszczady
Cisna – Wetlina - Ustrzyki 
Górne

134 zł 344 zł 554 zł
autokar, parkingi, przewodnik, noclegi, wyżywienie HB, 
ubezpieczenie NNW, składka na TFG i TFP, podatek VAT

Beskid Wyspowy i Gorce 
Mszana Dolna - Rabka

94 zł 297 zł 484 zł
autokar, parkingi, przewodnik, noclegi, wyżywienie HB, 
ubezpieczenie NNW, składka na TFG i TFP, podatek VAT

Góry Świętokrzyskie
Chęciny - Kielce - 
Św.Krzyż

113 zł 331 zł 537 zł
autokar, parkingi, pilot, noclegi, wyżywienie HB, 
ubezpieczenie NNW, składka na TFG i TFP, podatek VAT

Warszawa 194 zł 424 zł 657 zł
autokar, parkingi, pilot, przewodnik w Warszawie, noclegi, 
wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW, składka na TFG i 
TFP, podatek VAT

Szlak Renesansu – Zamość
– Lublin – Puławy - 
Kazimierz Dolny

358 zł 546 zł
autokar, parkingi, pilot, przewodnik w Zamościu, noclegi, 
wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW, składka na TFG i 
TFP, podatek VAT

Sandomierz – Kazimierz 
Dolny

325 zł
autokar, parkingi, pilot, przewodnik w Kazimierzu Dolnym, 
noclegi, wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW, składka na 
TFG i TFP, podatek VAT

Zamość – Roztocze 380 zł
autokar, parkingi, pilot, przewodnik w Zamościu, noclegi, 
wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW, składka na TFG i 
TFP, podatek VAT

Sudety – Kotlina Kłodzka 439 zł 650 zł
autokar, parkingi, pilot, przewodnik w Górach Stołowych, 
noclegi, wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW, składka na 
TFG i TFP, podatek VAT

Sudety - Kotlina Kłodzka 
Wrocław

464 zł 675 zł
autokar, parkingi, pilot, przewodnik w Górach Stolowych, 
noclegi, wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW, składka na 
TFG i TFP, podatek VAT

Wrocław 422 zł 664 zł
autokar, parkingi, pilot, przewodnik we Wrocławiu, noclegi, 
wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW, składka na TFG i 
TFP, podatek VAT

Sudety - Karkonosze 680 zł
autokar, parkingi, pilot, przewodnik w Karkonoszach, 
noclegi, wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW, składka na 
TFG i TFP, podatek VAT

Poznań i okolice 711 zł
autokar, parkingi, pilot, przewodnik w Poznaniu, noclegi, 
wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW, składka na TFG i 
TFP, podatek VAT

Toruń-Trójmiasto-
Malbork

4 dni – 877 zł
autokar, parkingi, pilot, przewodnik w Gdańsku, noclegi, 
wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW, składka na TFG i 
TFP, podatek VAT

Uwaga! Ceny wycieczek są orientacyjne i mogą ulec zmianie
Kalkulacji  wycieczek  dokonano  dla  grup  45  uczniów  +  3  opiekunów  (3  miejsca  dla  opiekunów  grupy

bezpłatnie), wyjeżdżających z Tarnowa. 
W przypadku innej liczby uczestników dokonujemy przeliczenia ceny wycieczki.
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Wycieczki krajowe dla młodzieży szkolnej:

1 dzień świadczenia

Bałtowski Park Jurajski
Nowa Słupia - Św. Krzyż

163 zł
autokar, parkingi, pilot, bilety wstępu do ŚPN, pakiet mini w Bałtowie, 
ubezpieczenie NNW, podatek VAT

Góry Świętokrzyskie
Szydłów – Kurozwęki – Św.Krzyż

104 zł
autokar, parkingi, pilot, bilety wstępu do ŚPN i na teren Zespołu 
Pałacowego w Kurozwękach, ubezpieczenie NNW, podatek VAT

Krzemionki Opatowskie 128 zł
autokar, parkingi, pilot, bilet wstępu do Muzeum Archeologicznego i 
Rezerwatu Krzemionki, ubezpieczenie NNW, podatek VAT

Chęciny 145 zł
autokar, parkingi, pilot, bilet wstępu do Centrum Nauki  i zamku w 
Chęcinach, ubezpieczenie NNW, podatek VAT

Oświęcim
Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska

130 zł
autokar, parkingi, pilot, przewodnik w Oświęcimiu, system słuchawkowy,
ubezpieczenie NNW, podatek VAT

Pszczyna 152 zł
autokar, parkingi, pilot, bilet wstępu do Muzeum Zamkowego w 
Pszczynie, przewodnik w zamku w Pszczynie, ubezpieczenie NNW, 
podatek VAT

Chorzów 124 zł
autokar, parkingi, pilot, seans w planetarium, ubezpieczenie NNW, 
podatek VAT

Wieliczka 123 zł
autokar, parkingi, pilot, bilet wstępu do kopalni soli dla uczniów szkół 
podstawowych, ubezpieczenie NNW, podatek VAT

Ojców 131 zł
autokar, parkingi, przewodnik, bilety wstępu do Groty Łokietka i na 
wystawę przyrodniczą OPN, ubezpieczenie NNW, podatek VAT

Łańcut 120 zł
autokar, parkingi, pilot, bilet wstępu w Łańcucie - karnet (zamek, 
stajnie, wozownia), ubezpieczenie NNW, podatek VAT

Krasiczyn - Przemyśl 155 zł
autokar, parkingi, pilot, bilet wstępu do zamku w Krasiczynie, 
przewodnik w Przemyślu, ubezpieczenie NNW, podatek VAT

Baranów – Sandomierz 90 zł autokar, parkingi, przewodnik, ubezpieczenie NNW, podatek VAT

Sanok - Solina 145 zł
autokar, parkingi, pilot, bilet wstępu i przewodnik w skansenie w 
Sanoku, rejs statkiem po jez. Solińskim, ubezpieczenie NNW, podatek
VAT

Bóbrka – Prządki - Odrzykoń 106 zł
autokar, parkingi, przewodnik, bilet wstępu do skansenu w Bóbrce, 
ubezpieczenie NNW, podatek VAT

Beskid Niski
Folusz – Krempna - Dukla

100 zł
autokar, parkingi, przewodnik, bilety wstępu do MPN i Ośrodka 
Edukacyjnego w Krempnej, ubezpieczenie NNW, podatek VAT

Kraków 105 zł
autokar, parkingi, pilot, przewodnik w Krakowie, system 
słuchawkowy, ubezpieczenie NNW, podatek VAT

Niepołomice 78 zł
autokar, parkingi, pilot, seans w planetarium, ubezpieczenie NNW, 
podatek VAT

Zalipie-Szczucin 91 zł
autokar, parkingi, pilot, warsztaty plastyczne w Zalipiu, ubezpieczenie 
NNW, podatek VAT

Pacanów 107 zł
autokar, parkingi, pilot, bilet do Centrum Bajki w Pacanowie, 
ubezpieczenie NNW, podatek VAT

Nowy Wiśnicz – Bochnia 97 zł
autokar, parkingi, przewodnik, bilet wstępu w Nowym Wiśniczu (zamek 
+ bastion VR), ubezpieczenie NNW, podatek VAT

Ciężkowice 69 zł
autokar, parkingi, przewodnik, bilet wstępu do Skamieniałego Miasta, 
ubezpieczenie NNW, podatek VA

Rożnów - Jamna 84 zł
autokar, parkingi, przewodnik, spacer statkiem po J. Rożnowskim, 
ubezpieczenie NNW, podatek VAT

Uwaga! Ceny wycieczek są orientacyjne i mogą ulec zmianie
Kalkulacji wycieczek dokonano dla grup 45 uczniów + 3 opiekunów (3 miejsca dla opiekunów grupy 
bezpłatnie), wyjeżdżających z Tarnowa. 
W przypadku innej liczby uczestników dokonujemy przeliczenia ceny wycieczki. 
Plan każdej wycieczki ustalany jest na podstawie propozycji programowych naszego biura po uwzględnieniu 
indywidualnych życzeń Klienta. Propozycje programowe są dostępne na naszej stronie internetowej 
www.trampik.okay.pl    Istnieje możliwość organizacji innych wycieczek na życzenie Klienta.

http://www.trampik.okay.pl/
http://www.trampik.okay.pl/
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