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Wycieczki zagraniczne dla młodzieży szkolnej:

1 dzień 2 dni 3 dni Świadczenia

Słowacja

Tatry - Zdziar, Stary Smokowiec, 
Strbskie Pleso

231 zł
autokar, parkingi, opłaty drogowe, pilot, noclegi, 
wyżywienie HB, ubezpieczenie (NNW, KL), podatek 
VAT

Mała Fatra 243 zł 398 zł
autokar, parkingi, opłaty drogowe, pilot, noclegi, 
wyżywienie HB, ubezpieczenie (NNW, KL), podatek 
VAT

Słowacki Raj 90 zł 242 zł 399 zł autokar, parkingi, opłaty drogowe, noclegi, 
wyżywienie HB, pilot, ubezpieczenie (NNW, KL), 
wstęp do Słowackiego Raju, podatek VATSłowacki Raj – Pieniny Polskie (nocleg

w Polsce)
205 zł 314 zł

Morawski Kras - Beskid Śląski 241 zł 346 zł
autokar, parkingi, opłaty drogowe, noclegi, pilot-
przewodnik, ubezpieczenie (NNW, KL), wyżywienie 
HB, podatek VAT

Adrszpach Skalne Miasto – Kotlina 
Kłodzka

286 zł 402 zł

autokar, parkingi, opłaty drogowe, noclegi, pilot-
przewodnik, wstęp do Skalnego Miasta, 
ubezpieczenie (NNW, KL), wyżywienie HB, podatek 
VAT

Austria – Słowacja
Wiedeń – Bratysława

368 zł 576 zł
autokar, parkingi, opłaty drogowe, noclegi, pilot, 
przewodnik w Wiedniu i Bratysławie, ubezpieczenie 
(NNW, KL), TFG, wyżywienie HB, podatek VAT

Węgry
Budapeszt

385 zł 599 zł
autokar, parkingi, opłaty drogowe, noclegi, pilot, 
przewodnik w Budapeszcie, ubezpieczenie (NNW, 
KL), TFG, wyżywienie HB, podatek VAT

Czechy
Praga

370 zł 553 zł
autokar, parkingi, opłaty drogowe, noclegi, pilot, 
przewodnik w Pradze, ubezpieczenie (NNW, KL), 
wyżywienie HB, podatek VAT

Czechy – Praga – Sudety - Wrocław
1 dzień w Pradze, 2 noclegi na terenie Polski

438 zł
autokar, parkingi, opłaty drogowe, noclegi, pilot, 
przewodnik w Pradze, we Wrocławiu, ubezpieczenie 
(NNW, KL), wyżywienie HB, podatek VAT

Niemcy – Berlin
2 dni, wyjazd poprzedniego dnia 
wieczorem

409 zł

autokar, parkingi, opłaty drogowe, 1 x nocleg w 
Polsce, pilot, przewodnik w Berlinie, ubezpieczenie 
(NNW, KL), wyżywienie (obiadokolacja, śniadanie), 
podatek VAT

Niemcy – Berlin z Poczdamem
2 dni, wyjazd poprzedniego dnia 
wieczorem

417 zł

autokar, parkingi, opłaty drogowe, 1 x nocleg w 
Polsce, pilot, przewodnik w Berlinie i Poczdamie, 
ubezpieczenie (NNW, KL), wyżywienie 
(obiadokolacja, śniadanie), podatek VAT

Niemcy
Berlin - Tropikalna Wyspa
2 dni, wyjazd poprzedniego dnia
wieczorem

508 zł

autokar, parkingi, opłaty drogowe, 1 x nocleg w 
Polsce, pilot, przewodnik w Berlinie, ubezpieczenie 
(NNW, KL), wyżywienie (obiadokolacja, śniadanie), 
bilet wstępu do Tropikalnej Wyspy, podatek VAT

Litwa
Wilno - Troki - Kowno

575 zł
autokar, parkingi, opłaty drogowe, noclegi, pilot, 
przewodnik na terenie Litwy, ubezpieczenie (NNW, 
KL), wyżywienie HB, podatek VAT

Uwaga!
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.

Szczegółowe informacje można uzyskać w naszym biurze i na  www.trampik.okay.pl

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