
 

Katalog wycieczek autokarowych  

Rok szkolny 2016 / 2017  

Zielone szkoły - Wycieczki klasowe 



BIURO PODRÓŻY 

ORTiR Ośrodek Rozwoju Turystyki i Rekreacji to wyspecjalizowany podmiot w branży turystycznej. Jesteśmy wpisani do rejestru 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych pod numerem 729. Posiadamy rzetelną gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez 

TU Europa – GT 139/2016 oraz podlegamy nadzorowi Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Działamy legalnie, uczciwie i 

profesjonalnie. 

PROGRAMY WYCIECZEK 

Programy wycieczek, które proponujemy są konstruowane z pasją i poświęceniem. W naszych działaniach nieustannie dążymy do perfekcji, 

a co za tym idzie pragniemy sprawiać, że uczestnicy wycieczek będą zawsze zadowoleni. Specjalizujemy się w organizacji wyjazdów 

autokarowych na terenie Polski i Europy. Nasze ceny są kompletne i nigdy nie pobieramy dodatkowcyh opłat. Klient przed podpisaniem 

umowy otrzymuje ofertę z ostateczną kalkulacją !! Tworzymy wartościowe wycieczki klasowe bądź wyjazdy dla nauczycieli na 

indywidualne zamówienie. Dzięki temu możemy spełniać Państwa turystyczne marzenia ! 

NASI PRACOWNICY 

Personel, który zatrudniamy to profesjonaliści. Podczas procesu rekrutacji zawsze zwracamy uwagę na niekaralność, posiadanie 

wymaganych uprawnień, wykształcenie, umiejętności interpersonalne oraz doświadczenie. Dzięki temu macie Państwo gwarancję, że 

jesteście w dobrych rękach i możecie beztrosko zwiedzać i wypoczywać. 

Do zobaczenia w autokarze  

Z turystycznym pozdrowieniem, 

Maksymilian Kwiatkowski 

Właściciel 
 



 

 



Dziewicza przyroda tak blisko Poznania – Zielona Lekcja  

Miejsce Polska, Czerwonak Świadczenia: 

- Przejazd autokarem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa 

-Ubezpieczenie NNW + OC 

-Opiekunowie gratis 

-Opieka pilota podczas całej wycieczki 

-Bilety wstępu 

Czas trwania 4-6 godzin 

Transport Autokar 

Grupy wiekowe Przedszkole 

Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Opis 

Znakomita propozycja na krótką 

wycieczkę o wysokich walorach 

dydaktycznych. Poznawanie 

okolicznej przyrody i ciekawe 

zajęcia dla dzieci sprawiają, że 

jest to świetna propozycja na 

realizację programu 

edukacyjnego o tematyce 

przyrodniczo – geograficznej. 

Cennik  

 

 
 

 

 

14 os. 28 os. 42 os. 50 os. 

70 zł 49 zł 42 zł 38  zł 

ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Tel. 506-634-637 Mail: biuro@ortir.pl  

mailto:biuro@ortir.pl


Od kłosa aż po bułkę czyli warsztaty kulinarne dla każdego  

Miejsce Polska, Dąbrówka Kościelna Świadczenia: 

- Przejazd autokarem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa 

-Ubezpieczenie NNW + OC 

-Opiekunowie gratis 

-Opieka pilota podczas całej wycieczki 

-Bilety wstępu 

Czas trwania 4-6 godzin 

Transport Autokar 

Grupy wiekowe Przedszkole 

Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Opis 

Bardzo ciekawy wyjazd dla 

dzieci. Wizyta w słynnym 

Wielkopolskim Sanktuarium 

oraz warsztaty kulinarne w 

pobliskim gospodarstwie to 

główne punktu programu. 

Świeże powietrze oraz 

znakomita atmosfera 

gwarantowane ! Uczestnicy 

podczas wyjazdu ćwiczą 

zdolności manualne i poszerzają 

wiedzę związaną z historią, 

geografią, religią oraz 

gotowaniem. Możliwość 

rozszerzenia wycieczki o 

warsztaty garncarskie. 

Cennik  

 

 
 

 

 

14 os. 28 os. 42 os. 50 os. 

69zł 56 zł 48 zł 45  zł 

ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Tel. 506-634-637 Mail: biuro@ortir.pl  

mailto:biuro@ortir.pl


Lekcja historii i techniki – Poznajmy Grodzisk Wielkopolski  

Miejsce Polska, Grodzisk Wielkopolski Świadczenia: 

- Przejazd autokarem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa 

-Ubezpieczenie NNW + OC 

-Opiekunowie gratis 

-Opieka pilota podczas całej wycieczki 

-Bilety wstępu 

Czas trwania 4-6 godzin 

Transport Autokar 

Grupy wiekowe Przedszkole 

Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Opis 

Interesująca wycieczka mająca 

na celu pokazać uczestnikom 

nowe miejsce – Grodzisk 

Wielkopolski. Udamy się na 

spacer po płycie Starego Rynku. 

Dzieci zobaczą budynek Urzędu 

Miasta, Pomnik Bernarda czy 

Kościół Farny św. Jadwigi. 

Zwieńczeniem podróży będzie 

przejazd prawdziwymi 

drezynami. Każdy uczestnik 

otrzyma pamiątkową 

niespodziankę ! 

Cennik  

 
 

 

 

14 os. 28 os. 42 os. 50 os. 

60 zł 49 zł 39 zł 38  zł 

ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Tel. 506-634-637 Mail: biuro@ortir.pl  

mailto:biuro@ortir.pl


Nagroda dla dzieci i młodzieży – lekcja W- F na linach  

Miejsce Polska, Korzonkowo Świadczenia: 

- Przejazd autokarem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa 

-Ubezpieczenie NNW + OC 

-Opiekunowie gratis 

-Opieka pilota podczas całej wycieczki 

-Bilety wstępu 

Czas trwania 4-6 godzin 

Transport Autokar 

Grupy wiekowe Przedszkole 

Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Liceum 

Opis 

„Ekstremalna” wycieczka 

wzbudzająca w uczestnikach 

niemałe emocje. Ciekawy 

program z elementami 

rywalizacji pozwoli uczniom 

pokonać własne słabości i 

zacieśnić więzi w klasie. Dla 

klientów Biura Podróży ORTiR 

– ognisko z kiełbaskami w cenie 

wyjazdu ! 

Cennik  

 

 

14 os. 28 os. 42 os. 50 os. 

89 zł 85zł 80 zł 79  zł 

ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Tel. 506-634-637 Mail: biuro@ortir.pl  

 

mailto:biuro@ortir.pl


Lekcja historii w niecodziennym wydaniu  

Miejsce Polska, Pobiedziska Świadczenia: 

- Przejazd autokarem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa 

-Ubezpieczenie NNW + OC 

-Opiekunowie gratis 

-Opieka pilota podczas całej wycieczki 

-Bilety wstępu 

Czas trwania 4-6 godzin 

Transport Autokar 

Grupy wiekowe Przedszkole 

Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Opis 

Uczestnicy wyjazdu odkryją 

Pobiedziska. Udamy się do 

dwóch największych atrakcji 

tego miasteczka. Odwiedzimy 

słynny Skansen Miniatur, a 

następnie trafimy do miejsca 

przesiąkniętego 

średniowiecznym klimatem. 

Dzieci dowiedzą się 

ciekawostek związanych z 

tamtym okresem i zgłębią 

tajemnicę średniowiecznych 

wojów. 

Cennik  

 

 

 
 

14 os. 28 os. 42 os. 50 os. 

59 zł 47 zł 39 zł 38  zł 

ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Tel. 506-634-637 Mail: biuro@ortir.pl  

mailto:biuro@ortir.pl


Lekcja etnografii i przyrody  

Miejsce Polska, Rogoźno Świadczenia: 

- Przejazd autokarem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa 

-Ubezpieczenie NNW + OC 

-Opiekunowie gratis 

-Opieka pilota podczas całej wycieczki 

-Bilety wstępu 

Czas trwania 4-6 godzin 

Transport Autokar 

Grupy wiekowe Przedszkole 

Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Opis 

Ciekawa wycieczka w świetnej 

cenie. Ta propozycja to świetna 

alternatywa dla tradycyjnych 

zajęć w klasie. Spacer na 

świeżym powietrzu, 

odkrywanie ciekawej 

architektury miejskiej i wizyta 

w Muzeum sprawią, że dzieci i 

młodzież będą zachwycone. 

Prawdziwe świecące kamienie i 

minerały, wystawa zwierząt i 

roślin to elementy wpływające 

na wysokie walory dydaktyczne 

niniejszej propozycji. 

Cennik  

 

 
 

14 os. 28 os. 42 os. 50 os. 

60 zł 41 zł 33 zł 32  zł 

ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Tel. 506-634-637 Mail: biuro@ortir.pl  

mailto:biuro@ortir.pl


Trochę kultury  

Miejsce Polska, Szamotuły   Świadczenia: 

- Przejazd autokarem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa 

-Ubezpieczenie NNW + OC 

-Opiekunowie gratis 

-Opieka pilota podczas całej wycieczki 

-Bilety wstępu 

Czas trwania 4-6 godzin 

Transport Autokar 

Grupy wiekowe Przedszkole 

Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Liceum 

Opis 

Uczniowie udadzą się do 

prawdziwego zamku, który w 

swoich murach kryje 

niesamowitą historię. Wszyscy 

zostaną zaangażowani w 

warsztaty związane z kulturą 

ludową ziemi Szamotulskiej. To 

krótki, ale niezwykle 

wartościowy wyjazd dla dzieci i 

młodzieży w każdym wieku. 

Cennik  

 
 

14 os. 28 os. 42 os. 50 os. 

59 zł 45 zł 36 zł 37  zł 

ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Tel. 506-634-637 Mail: biuro@ortir.pl  

mailto:biuro@ortir.pl


A tym czasem na zachodzie  

Miejsce Polska, Świebodzin Świadczenia: 

- Przejazd autokarem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa 

-Ubezpieczenie NNW + OC 

-Opiekunowie gratis 

-Opieka pilota podczas całej wycieczki 

-Bilety wstępu 

-Obiad 

Czas trwania 4-6 godzin 

Transport Autokar 

Grupy wiekowe Przedszkole 

Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Liceum 

Opis 

Uczestnicy wycieczki udadzą się 

na teren województwa 

lubuskiego, gdzie na własne 

oczy zobaczą jeden z 

najsłynniejszych pomników w 

Polsce – figurę Chrystusa Króla 

w Świebodzinie. Następnie 

każdy uczestnik wyjazdu 

otrzyma solidną dawkę wiedzy 

o regionie w lokalnym 

muzeum. Smacznym 

zakończeniem wycieczki będzie 

pyszny obiad – zawarty w cenie 

! 

Cennik  

 

 

14 os. 28 os. 42 os. 50 os. 

130 zł 89 zł 79 zł 75  zł 

ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Tel. 506-634-637 Mail: biuro@ortir.pl  

mailto:biuro@ortir.pl


Zabawa i nauka w uzdrowisku  

Miejsce Polska, Uniejów Świadczenia: 

- Przejazd autokarem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa 

-Ubezpieczenie NNW + OC 

-Opiekunowie gratis 

-Opieka pilota podczas całej wycieczki 

-Bilety wstępu 

Czas trwania 8-10 godzin 

Transport Autokar 

Grupy wiekowe Przedszkole 

Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

 

Opis 

Wartościowa wycieczka do 

uzdrowiska termalnego. 

Zwiedzanie zabytkowego 

wiatraka opatrzone ciekawą 

pogadanką o dawnym 

młynarstwie. Wyjazd 

uzupełniają rywalizacje i 

konkurencje w Indiańskim 

stylu, służące poprawie 

kondycji fizycznej i poznaniu 

dawnych zwyczajów. Wersja 

bez Aquaparku ! Można 

zmodyfikować program dodając 

wizytę na basenie.  

Cennik  

 

 

14 os. 28 os. 42 os. 50 os. 

136 zł 120 zł 90 zł 80  zł 

ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Tel. 506-634-637 Mail: biuro@ortir.pl  

mailto:biuro@ortir.pl


Ikona kolejnictwa  

Miejsce Polska, Wolsztyn Świadczenia: 

- Przejazd autokarem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa 

-Ubezpieczenie NNW + OC 

-Opiekunowie gratis 

-Opieka pilota podczas całej wycieczki 

-Bilety wstępu 

-Obiad 

Czas trwania 8-10 godzin 

Transport Autokar 

Grupy wiekowe Przedszkole 

Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

 

Opis 

Niezwykle ciekawy wyjazd 

dla dzieci i młodzieży. 

Odwiedzimy skansen 

budownictwa ludowego, a 

także uczestnicy będą 

brali udział w lekcji 

muzealnej o tematyce 

„gdzie pszczoły tam 

miód”. Następnie udamy 

się do legendarnej 

parowozowni, po której 

oprowadzi nas 

przewodnik. Cały tabor na 

wyciągnięcie dłoni ! 

Cennik 

 
 

14 os. 28 os. 42 os. 50 os. 

90 zł 80 zł 72 zł 70 zł 

ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Tel. 506-634-637 Mail: biuro@ortir.pl  

mailto:biuro@ortir.pl


Z historią na Ty  

Miejsce Polska, Jawor Świadczenia: 

- Przejazd autokarem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa 

-Ubezpieczenie NNW + OC 

-Opiekunowie gratis 

-Opieka pilota podczas całej wycieczki 

-Bilety wstępu 

-Obiad, Kolacja, Śniadanie, Obiad 

-Nocleg w pokojach 1 – 3 osobowych z łazienkami 

Czas trwania 2 dni 

Transport Autokar 

Grupy wiekowe Gimnazjum 

Liceum 

 

Opis 

Dwudniowa wycieczka z 

noclegiem z SSM klasy I. 

Uczestnicy odwiedzą 

słynny Kościół Pokoju, 

Muzeum Regionalne, a 

także obóz 

koncentracyjny w 

Rogoźnicy. Ten wyjazd to 

ważne przeżycie i solidna 

dawka wiedzy dla 

wszystkich uczestników. 

Cennik  

 

14 os. 28 os. 42 os. 50 os. 

250 zł 225 zł 210 zł 199 zł 

 
ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Tel. 506-634-637 Mail: biuro@ortir.pl  

 

mailto:biuro@ortir.pl


4XK Kapitalna wycieczka  

Miejsce Polska, Kutno Świadczenia: 

- Przejazd autokarem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa 

-Ubezpieczenie NNW + OC 

-Opiekunowie gratis 

-Opieka pilota podczas całej wycieczki 

-Bilety wstępu 

-Obiad, Kolacja, Śniadanie, Obiad 

-Nocleg w pokojach wieloosobowych z łazienkami 

Czas trwania 2 dni 

Transport Autokar 

Grupy wiekowe Gimnazjum 

Liceum 

Opis 

Wysoce oryginalny wyjazd 

z zakwaterowaniem w 

hotelu. Odwiedzimy 

czołowe atrakcje regionu. 

Kopalnia Soli w Kłodawie, 

Trzy Muzea, Warsztaty z 

kaligrafii dla uczestników, 

lekcja muzealna oraz 

pyszne i obfite 

wyżywienie. Bardzo 

bogaty i wartościowy 

program podróży. 

Cennik  

 

14 os. 28 os. 42 os. 50 os. 

300 zł 265 zł 250zł 240 zł 

 

ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Tel. 506-634-637 Mail: biuro@ortir.pl  

mailto:biuro@ortir.pl


Nauka przyrody – z noclegiem  

Miejsce Polska, Dębogóra Świadczenia: 

- Przejazd autokarem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa 

-Ubezpieczenie NNW + OC 

-Opiekunowie gratis 

-Opieka pilota podczas całej wycieczki 

-Bilety wstępu 

-Obiad, Kolacja, Śniadanie 

-Nocleg w pokojach wieloosobowych z łazienkami 

Czas trwania 2 dni 

Transport Autokar 

Grupy wiekowe Przedszkole 

Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Opis 

Wycieczka w stylu Eko. 

Lekcja muzealna pt. „życie 

pszczół”, żywa lekcja 

historii, wizyta w Muzeum 

Przyrodniczo – Łowieckim, 

nocleg w pokojach 

gościnnych w bezpiecznym 

ośrodku otoczonym 

zielenią to wyjątkowe atuty 

tego wyjazdu. Maksymalna 

liczba uczestników: 30 – 35 

+ opiekunowie. 

Cennik  

 

14 os. 30 os. 

250 zł 230 zł 

 

ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Tel. 506-634-637 Mail: biuro@ortir.pl  

mailto:biuro@ortir.pl


Czy wiedziałeś, że największe w kraju sanktuarium Maryjne jest w Wielkopolsce ?  

Miejsce Polska, Jastrowie Świadczenia: 

- Przejazd autokarem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa 

-Ubezpieczenie NNW + OC 

-Opiekunowie gratis 

-Opieka pilota podczas całej wycieczki 

-Bilety wstępu 

-Obiad, Kolacja, Śniadanie 

-Nocleg w pokojach wieloosobowych z łazienkami 

Czas trwania 2 dni 

Transport Autokar 

Grupy wiekowe Przedszkole 

Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Opis 

Ciekawa wycieczka, która 

może stanowić świetną 

propozycję na pierwszy 

wyjazd bez rodziców. 

Odwiedzimy największe 

w Polsce Sanktuarium 

Maryjne z rozległym 

kompleksem ogrodów. 

Trafimy m.in. do 

poziemnego muzeum czy 

skansenu maszyn 

rolniczych. 

Zakwaterowanie w 

ośrodku wypoczynkowym.  

Cennik  

 

14 os. 28 os. 42 os. 50 os. 

275 zł 200 zł 195zł 190 zł 

 

ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Tel. 506-634-637 Mail: biuro@ortir.pl  

mailto:biuro@ortir.pl


Odkrywamy Góry Opawskie  

Miejsce Polska, Jarnołtówek Świadczenia: 

- Przejazd autokarem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa 

-Ubezpieczenie NNW + OC 

-Opiekunowie gratis 

-Opieka pilota podczas całej wycieczki 

-Bilety wstępu 

- Kolacja, Śniadanie, Obiad 

-Nocleg w pokojach wieloosobowych z łazienkami 

Czas trwania 2 dni 

Transport Autokar 

Grupy wiekowe Przedszkole 

Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Opis 

Dwudniowa wycieczka w 

Góry Opawskie - obszar o 

wybitnych walorach 

przyrodniczych. Udamy 

się z przewodnikiem 

górskim po edukacyjno – 

dydaktycznej ścieżce 

przyrodniczej „cicha 

dolina”. Zakwaterowanie 

w domkach lub hotelu, 

kino 7D, Sztolnia Złota i 

inne atrakcje czekają !  

Cennik  

 

30 os. 45 os. 

275 zł 250 zł 

 

ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Tel. 506-634-637 Mail: biuro@ortir.pl  

mailto:biuro@ortir.pl


Piękno szewskiej pasji  

Miejsce Polska, Pszczew Świadczenia: 

- Przejazd autokarem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa 

-Ubezpieczenie NNW + OC 

-Opiekunowie gratis 

-Opieka pilota podczas całej wycieczki 

-Bilety wstępu 

-Kolacja, Śniadanie, Obiad 

-Nocleg w pokojach wieloosobowych z łazienkami 

Czas trwania 2 dni 

Transport Autokar 

Grupy wiekowe Przedszkole 

Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Opis 

Rekreacyjna wycieczka 

mająca na celu ukazanie 

uczniom nowego miejsca, 

a także przedstawienie 

regionalnych tradycji 

szewskich oraz 

pszczelarskich. Liczne 

spacery, wizyta w muzeum 

i zakwaterowanie w 

pięknie położonym 

ośrodku wypoczynkowym 

pośród zieleni to 

największe atuty tego 

wyjazdu.  

Cennik  

 

14 os. 28 os. 42 os. 50 os. 

280 zł 215 zł 200 zł 185 zł 

 
 

ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Tel. 506-634-637 Mail: biuro@ortir.pl  

mailto:biuro@ortir.pl


Złote Skarby  

Miejsce Polska, Złotoryja Świadczenia: 

- Przejazd autokarem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa 

-Ubezpieczenie NNW + OC 

-Opiekunowie gratis 

-Opieka pilota podczas całej wycieczki 

-Bilety wstępu 

-Obiad, Kolacja, Śniadanie, Obiad 

-Nocleg w pokojach wieloosobowych  

Czas trwania 2 dni 

Transport Autokar 

Grupy wiekowe Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Liceum 

Opis 

Wyjazd, dzięki któremu 

uczniowie odkryją całą 

prawdę o zlocie. Wizyta w 

kopalni szlachetnego 

kamienia, zwiedzanie 

Muzeum Złota czy 

Skansenu Górniczo – 

Hutniczego z pewnością 

wzbudzą zainteresowanie 

młodych turystów. 

Zakwaterowanie w SSM.  

Cennik  

 

14 os. 28 os. 42 os. 50 os. 

299 zł 275 zł 250 zł 245 zł 

 

 
ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Tel. 506-634-637 Mail: biuro@ortir.pl  

mailto:biuro@ortir.pl


Smaki i tradycje Pomorza Zachodniego   

Miejsce Polska, Łobez Świadczenia: 

- Przejazd autokarem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa 

-Ubezpieczenie NNW + OC 

-Opiekunowie gratis 

-Opieka pilota podczas całej wycieczki 

-Bilety wstępu 

-2x Kolacja, 2x Śniadanie, 2x Obiad 

-2x nocleg w pokojach wieloosobowych z łazienkami 

Czas trwania 3 dni 

Transport Autokar 

Grupy wiekowe Przedszkole 

Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Liceum 

Opis 

Zajęcia historyczne 

związane z tradycjami 

regionu, kulinoterapia, 

wizyta w pobliskim 

zamku, spotkanie z 

ciekawymi ludźmi oraz 

zabawa w Aquaparku to 

wyjątkowe zalety tej 

podróży. Komfortowe 

zakwaterowanie w 

pokojach gościnnych na 

terenie zagrody 

edukacyjnej.  

Cennik  

 

25 os. 35 os. 

595 zł 585 zł 

 

ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Tel. 506-634-637 Mail: biuro@ortir.pl  
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Zaprzyjaźnij się z koniem   

Miejsce Polska, Brody Świadczenia: 

- Przejazd autokarem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa 

-Ubezpieczenie NNW + OC 

-Opiekunowie gratis 

-Opieka pilota podczas całej wycieczki 

-Bilety wstępu 

-2x Kolacja, 2x Śniadanie, 2x Obiad 

-2x nocleg w pokojach wieloosobowych z łazienkami 

Czas trwania 3 dni 

Transport Autokar 

Grupy wiekowe Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Liceum 

Opis 

Propozycja wycieczki 

klasowej godna 

prawdziwych 

arystokratów. Nocleg w 

monumentalnym pałacu, 

podchody, przejazd 

bryczką, jazda na koniach 

oraz aktywność w parku 

linowym, a wszystko to w 

otoczeniu Parku 

Krajobrazowego Łuk 

Mużakowa. Polecamy !  

Cennik  

 

30 os. 45 os. 

425 zł 400 zł 

 

ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Tel. 506-634-637 Mail: biuro@ortir.pl  
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Dolnośląska przygoda z dreszczykiem – śladami dr Frankensteina  

Miejsce Polska, okolice Ząbkowic Śląskich Świadczenia: 

- Przejazd autokarem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa 

-Ubezpieczenie NNW + OC 

-Opiekunowie gratis 

-Opieka pilota podczas całej wycieczki 

-Bilety wstępu 

-2x Obiad, 2x Kolacja, 2x Śniadanie 

-2x Nocleg w pokojach wieloosobowych z łazienkami 

Czas trwania 3 dni 

Transport Autokar 

Grupy wiekowe Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Liceum 

Opis 

Niesamowita przygoda z 

dreszczykiem. Pójdziemy 

śladami dr Frankensteina, 

odkryjemy skarby 

podziemnej kopalni, 

zdobędziemy legendarną 

Twierdzę Srebrna Góra i 

trafimy po wyjątkowego 

pałacu. Bardzo 

wartościowy program z 

zakwaterowaniem i 

pysznym wyżywieniem w 

hotelu.  

Cennik  

 

14 os. 28 os. 45 os. 

500 zł 450 zł 399 zł 

 

 
ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Tel. 506-634-637 Mail: biuro@ortir.pl  
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Obcowanie z przyrodą w Jarnołtówku HIT CENOWY  

Miejsce Polska, Jarnołtówek Świadczenia: 

- Przejazd autokarem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa 

-Ubezpieczenie NNW + OC 

-Opiekunowie gratis 

-Opieka pilota podczas całej wycieczki 

-Bilety wstępu 

-2x Obiad, 2x Kolacja, 2x Śniadanie 

-2x Nocleg w pokojach wieloosobowych z łazienkami 

Czas trwania 3 dni 

Transport Autokar 

Grupy wiekowe Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Liceum 

Opis 

Ciekawa wycieczka w 

góry w absolutnie 

rewelacyjnej cenie. 

Spotkania z ciekawymi 

ludźmi, dużo spacerów i 

solidna lekcja przyrody 

oraz geografii. Uczniowie 

nauczą się również 

elementarnych zasad 

pierwszej pomocy. Nocleg 

w dobrych warunkach w 

Domu Wczasów 

Dziecięcych.  

Cennik  

 

14 os. 28 os. 42 os. 50 os. 

350 zł 289 zł 250 zł 245 zł 

 

 
ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Tel. 506-634-637 Mail: biuro@ortir.pl  

mailto:biuro@ortir.pl


Na sportowo w górach Polska + Czechy  

Miejsce Polska, Jarnołtówek Świadczenia: 

- Przejazd autokarem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa 

-Ubezpieczenie NNW + OC 

-Opiekunowie gratis 

-Opieka pilota podczas całej wycieczki 

-Bilety wstępu 

-2x Obiad, 2x Kolacja, 2x Śniadanie 

-2x Nocleg w pokojach wieloosobowych z łazienkami 

Czas trwania 3 dni 

Transport Autokar 

Grupy wiekowe Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Liceum 

Opis 

Spacery po górach, 

wspólna edukacja 

przyrodnicza i wizyta w 

niesamowitym parku 

linowym w Czechach to 

główne elementy, które 

decydują o wysokiej 

wartości tej wycieczki dla 

dziecka. Noclegi w 

Ośrodku Szkoleniowo – 

Wypoczynkowym o 

bardzo dobrym 

standardzie.  

Cennik  

 

14 os. 28 os. 42 os. 50 os. 

500 zł 450 zł 370 zł 350 zł 

 

 
ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Tel. 506-634-637 Mail: biuro@ortir.pl  
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Mądry jak sowa  

Miejsce Polska, Ludwikowice Kłodzkie Świadczenia: 

- Przejazd autokarem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa 

-Ubezpieczenie NNW + OC 

-Opiekunowie gratis 

-Opieka pilota podczas całej wycieczki 

-Bilety wstępu 

-2x Obiad, 2x Kolacja, 2x Śniadanie 

-2x Nocleg w pokojach wieloosobowych  

Czas trwania 3 dni 

Transport Autokar 

Grupy wiekowe Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Liceum 

Opis 

Na tej wycieczce wspólnie 

zdobywamy Góry Sowie. 

Śpimy w schronisku 

górskim o dobrym 

standardzie. Uczestnicy 

zwiedzą m.in. podziemne 

miasto Ossówka, czy 

sztolnie Walimskie oraz 

Klasztor w Czechach. 

Bogaty i ciekawy program 

gwarantowany !   

Cennik  

 

14 os. 28 os. 42 os. 50 os. 

465 zł 369 zł 355 zł 350 zł 

 

 

 

ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Tel. 506-634-637 Mail: biuro@ortir.pl  
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Prawdziwa objazdówka w wersji dla uczniów   

Miejsce Polska, Sława Świadczenia: 

- Przejazd autokarem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa 

-Ubezpieczenie NNW + OC 

-Opiekunowie gratis 

-Opieka pilota podczas całej wycieczki 

-Bilety wstępu 

-4x Kolacja, 4x Śniadanie, 4x Obiad 

-4x Nocleg w domkach wieloosobowych z łazienkami 

Czas trwania 5 dni 

Transport Autokar 

Grupy wiekowe Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Liceum 

Opis 

Wycieczka objazdowa z 

zakwaterowaniem w 

Ośrodku wypoczynkowo – 

szkoleniowym położonym 

w pięknym lesie blisko 

jeziora. Rejs statkiem, 

zwiedzanie Nowej Soli, 

lekcje muzealne oraz 

wizyta w Wielkopolskim 

Muzeum Pożarnictwa. Na 

tym wyjeździe każdy 

będzie zadowolony !  

Cennik  

 

30 os. 45 os. 

500 zł 490 zł 

 

ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Tel. 506-634-637 Mail: biuro@ortir.pl  
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Nasze Podhale + Słowacja   

Miejsce Polska, Zakopane i okolice Świadczenia: 

- Przejazd autokarem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa 

-Ubezpieczenie NNW + OC 

-Opiekunowie gratis 

-Opieka pilota podczas całej wycieczki 

-Bilety wstępu 

-6x Kolacja, 6x Śniadanie, 6x Obiad 

-6x Nocleg w pokojach wieloosobowych z łazienkami 

Czas trwania 7 dni 

Transport Autokar 

Grupy wiekowe Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Liceum 

Opis 

Tygodniowa wycieczka na 

południe kraju – do 

kolebki Polskiej tradycji; 

Podhala. Uczestnicy 

zostaną zakwaterowani w 

wygodnych pokojach 

gościnnych. Spacer z 

przewodnikiem górskim, 

skocznia narciarska czy 

magiczne Sanktuarium - 

czekają. Do tego wyjazd 

na Słowację i dużo 

dobrego humoru !  

Cennik  

 

30 os. 45 os. 

950 zł 890 zł 

 

ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Tel. 506-634-637 Mail: biuro@ortir.pl  
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Mierzeja Wiślana – ciekawa wycieczka klasowa nad morze. Na bogato ! HIT CENOWY   

Miejsce Polska, Stegna Świadczenia: 

- Przejazd autokarem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa 

-Ubezpieczenie NNW + OC 

-Opiekunowie gratis 

-Opieka pilota podczas całej wycieczki 

-Bilety wstępu 

-4x Kolacja, 4x Śniadanie, 4x Obiad 

-4x Nocleg w pokojach wieloosobowych  

Czas trwania 5 dni 

Transport Autokar 

Grupy wiekowe Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Liceum 

Opis 

Bardzo wartościowy 

wyjazd nad morze: Zamek 

w Malborku, park linowy, 

zdobycie latarni morskiej 

czy relaks w zamkniętym 

pełnym zieleni ogrodzie. 

Świetne zakwaterowanie w 

ośrodku kolonijno-

wypoczynkowym. 

Fakultatywnie możliwość 

wizyty w KL Stutthof. 

Możliwa realizacja tańszej 

wersji wyjazdu już od 450 

zł ! 

Cennik  

 

30 os. 45 os. 

600 zł 550 zł 

 

ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Tel. 506-634-637 Mail: biuro@ortir.pl  
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To naszym zdaniem najciekawsza część całego katalogu. Pragniemy spełniać Państwa turystyczne marzenia. Ogranicza nas tylko 

wyobraźnia. Wystarczy, że pokażesz nam na mapie gdzie chcesz pojechać, albo wskażesz maksymalny koszt wyjazdu za osobę. 

Nieważne czy zapytanie dotyczy grupy przedszkolnej 10 osób czy wyjazdu dla nauczycieli bądź kilku klas naraz. Dla nas wszystko 

jest możliwe i każde zlecenie traktujemy indywidualnie. Wykraczamy poza schematy. Daj się ponieść fantazji, a my zajmiemy się  

całą resztą – od etapu projektowania, realizację imprezy aż po zadania specjalne i uroczyste pożegnanie. Przekonaj się – naprawdę 

warto !  

 

 

ZAMAWIAM WYCIECZKĘ: Internet: www.ortir.pl/bp  TEL. 506 – 634 – 637, mail: biuro@ortir.pl    

 

http://www.ortir.pl/bp
mailto:biuro@ortir.pl


 



Obowiązkowe informacje dla klienta przed każdą wycieczką 

 

1. Jedynym autorem niniejszego katalogu, a jednocześnie organizatorem zawartych w nim ofert imprez turystycznych jest ORTiR Ośrodek Rozwoju Turystyki i Rekreacji Maksymilian Kwiatkowski, ul. Pagórkowa 13, 62-081 

Przeźmierowo, Chyby, NIP: 781-191-59-03, REGON:362662172, wpis do rejestru organizatorów turystyki : 729. www.ortir.pl Tel. 506634637 mail: biuro@ortir.pl  

2. Obowiązuje absolutny zakaz kopiowania wszystkich materiałów dostępnych w niniejszym katalogu. 

3. Niniejszy katalog przedstawia ogólny zarys wycieczek. Każdy klient przed podpisaniem umowy otrzyma szczegółową ofertę. 

4. Wszystkie zdjęcia nieprzedstawiające zakwaterowania mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią fotografii atrakcji ujętych w programie danej wycieczki. 

5. Cena imprezy turystycznej została podana przy każdej ofercie i stanowi najmniejszą wartość stosowaną w przypadku całkowitego zapełnienia autokaru właściwego dla danego wyjazdu. Sposób obliczania ceny wynika z 

zależności: im więcej klientów tym niższa cena. Dopuszcza się obniżenie proponowanych cen w przypadku ponad planowanej liczby uczestników. O każdej zmianie ceny klient będzie na bieżąco informowany. Cena nie 

ulegnie zmianie min. 20 dni przed rozpoczęciem imprezy. Wszystkie ceny są wartościami brutto. 

6. Miejsce pobytu klienta podane w ofertach przedstawia miejscowość / region, w którym klient zostanie zakwaterowany. 

7. Środki transportu wykorzystywane do celów realizacji przedstawionych w niniejszym katalogu imprez turystycznych są uzależnione od ilości zapisanych na wycieczkę osób. Klient zawsze zostanie poinformowany jakim 

środkiem transportu uda się z grupą na wyjazd. Wykorzystywane będą następujące pojazdy: Samochody typu kombi/van, mini busy, busy, midi busy, autokary mieszczące 46 – 59 osób. Wszystkie pojazdy wykorzystywane do 

realizacji programu wycieczki są klasy turystycznej. Dopuszcza się, że na miejsce podjedzie autokar klasy wyższej np. LUX i nie zostanie pobrana od klienta żadna dodatkowa opłata. 

8. Obiekty zakwaterowania są położone w miejscowościach / regionach podanych w ofertach, które zawierają informację dot. ich kategorii.  

9. Posiłki ( o ile występują ), są wskazane w ofertach. 

10. W przedstawionych ofertach została zawarta ogólna informacja o głównych punktach programu wycieczki, które zostaną zrealizowane. Dodatkowe elementy programu zostaną podane klientowi w indywidualnej ofercie 

szczegółowej, która będzie zawierała program ramowy wyjazdu, nazwę obiektu noclegowego, środek transportu, informacje o ubezpieczeniu i wszelkie wymagane prawem informacje, a za ich realizacje nie będzie pobierana 

żadna dodatkowa opłata. 

11. Płatność za imprezę turystyczną musi zostać dokonana w całości do 2 tygodni przed jej rozpoczęciem. Dopuszcza się pobieranie zaliczek bądź ustanawianie wpłaty za cały wyjazd w terminie wcześniejszym niż 2 tygodnie 

przed rozpoczęciem imprezy. Kwota zaliczek może     być ustanawiana indywidualnie z każdym klientem i może obejmować wartości od 1 do 100 % opłaty za imprezę turystyczną 

12. Odwołanie imprezy może nastąpić maksymalnie 10 dni przed jej rozpoczęciem, o czym klienci zostaną poinformowani. Powodem takiego działania może być np. niewystarczająca ilość zgłoszeń na wycieczkę ponieważ od 

tego uzależniona jest realizacja każdej z przedstawionych w niniejszym katalogu propozycji wyjazdów. Rezygnacja z imprezy jest możliwa – szczegóły określa umowa. 

13. Niniejszy katalog, a także umowy organizatora turystyki z klientem są własnością ORTiR i zostały sporządzone w oparciu o obowiązującą Ustawę o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. 1997 Nr 133 

poz. 884 i są z nią w całości zgodne, a ustawa stanowi podstawę prawną, która wskazuje również konsekwencje prawne. 

14. Wypoczynek dzieci i młodzieży regulują również rozporządzenia wydane przez MEN, a organizacja kolonii letnich i zimowych podlega nadzorowi Kuratora Oświaty, a ich przebieg i realizacja może być kontrolowana. 

15. W przypadku organizacji imprez krajowych, organizator wymaga posiadania przez osoby pełnoletnie dowodu osobistego, a przez małoletnie legitymacji szkolnej. Imprezy realizowane są przez ORTiR na terenie Polski i 

krajów graniczących z terytorium RP drogą lądową. Obowiązkowym dokumentem dla osób pełnoletnich jest dowód osobisty w przypadku wyjazdów do krajów UE lub paszport ważny min. 6 miesięcy. Małoletni natomiast, 
obowiązani są do posiadania tzw. dowodu osobistego tymczasowego bądź ważnego min, 6 miesięcy paszportu i legitymacji szkolnej. W przypadku wyjazdów na Ukrainę, Białoruś bądź teren Obwodu Kaliningradzkiego 

obowiązują wszystkich uczestników paszporty ważne min. 6 miesięcy, a w wypadku wyjazdu tylko na  Białoruś lub Obwód Kaliningradzki obowiązuje polityka wizowa. Organizator o obowiązku posiadania wizy wyraźnie 

informuje. W przypadku wyjazdów zagranicznych realizowanych przez ORTiR, nie ma specjalnych wymogów dotyczących zagrożeń zdrowotnych bądź szczepień. 

16. Ubezpieczenia są zawierane na rzecz klienta przez organizatora imprezy turystycznej. Każdy uczestnik trwania imprezy krajowej otrzymuje ubezpieczenie NNW, a w przypadku wyjazdów zagranicznych dodatkowe 

ubezpieczenie kosztów leczenia. Ubezpieczenia są zawierane z TU Europa, a klient otrzymuje OWU przed rozpoczęciem imprezy. Istnieje możliwość uzyskania dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy 

turystycznej. 

17. Podczas trwania imprezy turystycznej klient w razie pytań i wątpliwości bądź roszczeń na miejscu może zgłaszać się do pilota wycieczek, który reprezentuje organizatora turystyki. W przypadku kolonii letnich lub 

wyjazdów w czasie wolnym od nauki latem bądź zimą może być to również kierownik wycieczki (kolonii). Numery telefonów zostaną podane klientowi przed rozpoczęciem wyjazdu. 

18. Planowany czas przejazdu podczas wycieczki będzie udostępniony dla klienta w przypadku potwierdzenia jej realizacji. Miejsca w środkach transportu przydzielane są losowo. 

19. Reklamacje są uwzględniane, z założeniem, że klient je musi dostarczyć w formie listownej z potwierdzeniem odbioru do siedziby organizatora imprezy turystycznej – ul. Pagórkowa 13, 62-081 Przeźmierowo, Chyby nie 

później niż 30 dni po zakończeniu imprezy. 
20. Zmiany w programie wycieczek mogą nastąpić z przyczyn niezależnych od organizatora. O takiej sytuacji, klient niezwłocznie zostanie poinformowany w wybrany sposób: osobiście / telefonicznie/ SMS/ MMS/ mailowo / 

listownie. Taka sytuacja jest podstawą do zgłoszenia roszczeń przez klienta. Organizator ma prawo przyjąć takie roszczenia i zaproponować alternatywną propozycję programową o wartości identycznej lub wyższej bądź 

dokonać zwrotu poniesionych przez klienta kosztów. Organizator nie odpowiada za zmiany programowe wynikające z przyczyn losowych ( warunki atmosferyczne, kataklizmy, wojny, konflikty itp.). 

http://www.ortir.pl/
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