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Od Organizatora
Z ogromną przyjemnością przedstawiam Państwu ofertę Biura Podróży Lubelaczek.
Naszym celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do odwiedzenia najpiękniejszych
zakątków ukochanego przez nas regionu lubelskiego.
W dzisiejszych czasach łatwość i dostępność podróży sprawia, że nie dostrzegamy
piękna, które jest najbliżej nas. Głównym mottem naszych wycieczek będą słowa
polskiego bajkopisarza Stanisława Jachowicza – „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.
Na każdej wycieczce towarzyszyć Państwu będzie pilot oraz lokalny przewodnik,
który przybliży Państwu najważniejsze informacje na temat danego miejsca.
Katalog przedstawia tylko wybrane destynacje. Na Państwa życzenie jesteśmy
w stanie przygotować i zrealizować każdą wycieczkę na terenie naszego kraju.
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Tomasz Futyma

OFERTA DLA NAJMŁODSZYCH
Prezentujemy Państwu wybrane wycieczki dla najmłodszych oraz tych, którzy tęsknią za beztroskim dzieciństwem. Oprócz
samego zobaczenia docelowych atrakcji, postaramy się, aby nasi mali turyści od samego początku wiedzieli jak kulturalnie
zachować się podczas podróży autokarem, nauczyć się punktualności, docenić i podziękować kierowcy oraz przewodnikowi za całą wycieczkę oraz poznać jej schemat (np. oglądanie filmu, przerwa na toaletę lub posiłek, zbiórki, czas na pamiątki).

Farma Iluzji zabierze nas w zaczarowany świat złudzeń
i zaburzeń optycznych, które pobudzą wyobraźnię najmłodszych. Zobaczymy budowle, które odmieniają grawitację,
zwiedzimy labirynty, domy luster i obejrzymy pokazy magików. Atrakcje uzupełnią dmuchane zamki, zjeżdżalnie, tyrolki i ścianki wspinaczkowe.
Cena: 75 zł (powyżej 40 os.)

Magiczne Ogrody to cudowne miejsce o tematyce baśniowej. Pośród drzew, krzewów i rzek zobaczymy postacie
z bajek, które zaspokoją ciekawość najmłodszych i pobudzą ich wyobraźnię i kreatywność. Spotkamy skrzaty, Elfy,
wróżki i wielu innych mieszkańców tej cudnej krainy. Posłuchamy ich opowiadań, piosenek i pobawimy się z animatorami.
Cena: 70 zł (powyżej 40 os.)

Mini ZOO to namiastka prawdziwego Ogrodu Zoologicznego i przykład jak można pomagać zwierzętom w potrzebie.
Na naszej wycieczce spotkamy sympatyczne świnki, osiołki,
kozy, wiele egzotycznych zwierząt, jak wielbłądy i kangury.
Będziemy mogli je karmić, głaskać, zrobić wspólne zdjęcie,
a na końcu wyszalejemy się na dmuchanych zabawkach.
Cena: 55 zł (powyżej 40 os.)

Warsztaty tematyczne to bogaty zestaw atrakcji, które
pomogą przedszkolakom i uczniom rozwinąć swoje zdolności manualne oraz zdobyć wiedzę z wielu przedmiotów
w nieco inny sposób niż w szkole. Doświadczeni trenerzy
w miłej atmosferze i z pasją przekażą uczestnikom wiedzę
z wielu dziedzin.
* Oferta dotyczy przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów.

Cena: 90 zł (powyżej 40 os.)
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Port Lotniczy Lublin

PORT LOTNICZY
LUBLIN

Wznieś się z nami ponad chmury i poznaj charakterystykę pracy Portu Lotniczego. Na naszej wycieczce przybliżymy historię, statystyki i połączenia
z lubelskiego lotniska, obejrzymy film dokumentalny, zwiedzimy terminal pasażerski,
halę przylotów i odlotów, odprawę bagażową, przejedziemy się dookoła całego terenu
lotniska, a jako wisienka na torcie zobaczymy startujące i lądujące ogromne samoloty odrzutowe. Pokażemy również
jak działają radary GPS i posłuchamy rozmów pilota z więżą
kontroli lotów.

Ceny:
30 – 35 osób: 30,00 zł
35 – 40 osób: 27,00 zł
40 – 45 osób: 25,00 zł

Cena zawiera:
• przejazd autokarem (DVD, klimatyzacja)
• wejście na terminal pasażerski
• opiekę pilota/przewodnika
Cena może ulec niewielkiej zmianie.
Na 10 osób – 1 opiekun gratis
(Przedszkola – 2 opiekunów)
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Zamość
Odkryj z nami „Padwę Północy” lub
„Perłę Renesansu”, jak od dawna nazywany jest Zamość - przepiękne miasto na wschodzie Polski z zabytkowym
Starym Miastem, Ratuszem, Nadszańcem, Kolegiatą i Rotundą. Podczas naszej wycieczki zwiedzimy najwspanialsze miejsca tego urokliwego miasta
wpisanego w 1993 roku na listę UNESCO. Zajrzymy także do jedynego po
tej stronie Wisły Ogrodu Zoologicznego założonego w roku 1918. Na zakończenie zwiedzania zjemy pyszny obiad
w restauracji na Starym Mieście.

ZAMOŚĆ

Ceny:
30 – 35 osób: 95,00 zł
35 – 40 osób: 85,00 zł
40 – 45 osób: 80,00 zł

Cena zawiera:
• przejazd autokarem (DVD, klimatyzacja)
• bilet do ZOO
• obiad
• opiekę pilota
• usługę przewodnika
Cena może ulec niewielkiej zmianie.
Na 10 osób – 1 opiekun gratis
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Chełm

CHEŁM

„Chełm na kredzie stoi”. Czy to prawda? Przekonamy się o tym zwiedzając podziemne
korytarze, które przez lata drążyli chełmianie w poszukiwaniu kredy - jakże cennego
w dawnych czasach minerału. Dowiemy się
do czego służyła, co z niej robiono i kto ją kupował. Spotkamy przyjaznego Ducha Bielucha, zwiedzimy cerkiew drewnianą, kościół
z XIV w. i rynek w Chełmie. Na koniec wejdziemy na wzgórze parkowe, skąd rozpościera się wspaniała panorama na
cały region. Całość podsumujemy obiadem w jednej z chełmskich restauracji.

Ceny:
30 – 35 osób: 90,00 zł
35 – 40 osób: 80,00 zł
40 – 45 osób: 75,00 zł

Cena zawiera:
• przejazd autokarem (DVD, klimatyzacja)
• bilet do Podziemi Kredowych
• obiad
• opiekę pilota
• usługę przewodnika
Cena może ulec niewielkiej zmianie.
Na 10 osób – 1 opiekun gratis
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Bałtów
Cofnijmy się o miliony lat i zobaczmy
jak wyglądała Ziemia pełna groźnych
dinozaurów, ogromnych ważek i gigantycznych ślimaków. Na naszej wycieczce poznamy sekrety prehistorycznych
zwierząt, zobaczymy jak ludzie radzili
sobie w dawnych czasach i jak wtedy
wyglądała nasza planeta. Dodatkową
opcją może być zwiedzanie Zwierzyńca Bałtowskiego, gdzie zobaczymy
zwierzaki z całego świata. Możemy
także zawitać do Parku Rozrywki i udać
się do kina 5D. Po tak wyczerpujących
atrakcjach zaprosimy grupę na obiad
w pobliskiej restauracji.

BAŁTÓW

Ceny:
30 – 35 osób: 95,00 zł
35 – 40 osób: 85,00 zł
40 – 45 osób: 80,00 zł

Cena zawiera:
• przejazd autokarem (DVD, klimatyzacja)
• bilet do Parku Jurajskiego
• obiad
• opiekę pilota
• usługę przewodnika
Cena może ulec niewielkiej zmianie.
Na 10 osób – 1 opiekun gratis
7

WYCIECZKI JEDNODNIOWE

Sandomierz

SANDOMIERZ

Piękne Stare Miasto, Zamek Królewski, trasa podziemna i wąwozy lessowe to tylko część atrakcji, jakie zobaczymy w „Małym Rzymie”.
Tak bowiem kiedyś nazywano
Sandomierz ze względu na
jego położenie na siedmiu
wzgórzach. Dzisiaj miasto zyskuje popularność
na nowo dzięki serialowi
TV „Ojciec Mateusz”. Zachęcamy do poznania jego
historii, ciekawych legend
i poczucia miłej atmosfery
w samym jego centrum.

Ceny:
30 – 35 osób: 90,00 zł
35 – 40 osób: 80,00 zł
40 – 45 osób: 70,00 zł

Cena zawiera:
• przejazd autokarem (DVD, klimatyzacja)
• bilet do Trasy Podziemnej
• obiad
• opiekę pilota
• usługę przewodnika
Cena może ulec niewielkiej zmianie.
Na 10 osób – 1 opiekun gratis
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Puławy - Kazimierz Dolny Nałęczów
Lubelszczyzna również posiada swoje
Trójmiasto tutaj nazywane Lubelskim
Trójkątem Turystycznym. Wycieczkę
rozpoczniemy od uzdrowiska w Nałęczowie, gdzie zwiedzimy park zdrojowy i pijalnię wód, następnie udamy się
do Kazimierza Dolnego, gdzie pospacerujemy po Starym Mieście, wzdłuż
Wisły i wejdziemy na Górę Trzech
Krzyży, na koniec odwiedzimy Pałac
Czartoryskich i Świątynię Sybilli w Puławach. Tam też zjemy obiad w lokalnej
restauracji.

PUŁAWY
KAZIMIERZ DOLNY
NAŁĘCZÓW

Ceny:
30 – 35 osób: 90,00 zł
35 – 40 osób: 80,00 zł
40 – 45 osób: 75,00 zł

Cena zawiera:
• przejazd autokarem (DVD, klimatyzacja)
• bilet do Pałacu Czartoryskich
• obiad
• opiekę pilota
• usługę przewodnika
Cena może ulec niewielkiej zmianie.
Na 10 osób – 1 opiekun gratis
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Zamość + Roztocze

ZAMOŚĆ
+
ROZTOCZE

Podczas tego wyjazdu poznamy „Perłę Renesansu” wzbogaconą o przepiękny region
Roztocza, znajdujący się tak blisko naszego miasta. Zajrzymy do Roztoczańskiego Parku Narodowego,
poznamy jego walory naturalne, zobaczymy hodowlę
konika polskiego, wejdziemy na Bukową Górę, pojedziemy do kamieniołomów
w Józefowie, pospacerujemy wzdłuż szumów nad
rzekami Tanew i Sopot, zajrzymy do Zagrody Guciów
oraz zobaczymy Kaplicę na wodzie, klasztor i ptaszarnię w Krasnobrodzie. Na powrocie zjemy obiad.

Ceny:
30 – 35 osób: 170,00 zł
35 – 40 osób: 160,00 zł
40 – 45 osób: 150,00 zł

Cena zawiera:
• przejazd autokarem (DVD, klimatyzacja)
• bilet do Roztoczańskiego PN
• nocleg ze śniadaniem
• obiad
• opiekę pilota
• usługę przewodnika
Cena może ulec niewielkiej zmianie.
Na 10 osób – 1 opiekun gratis
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Kraków
+ Zator ENERGYLANDIA
Na tej wycieczce połączymy walory
historyczne z atrakcjami mrożącymi krew w żyłach. W Krakowie, czyli
mieście polskich królów zwiedzimy
Wawel, Rynek oraz Podziemne Muzeum Miasta Krakowa. Drugiego dnia
udamy się natomiast do największego
parku rozrywki w Polsce czyli Energylandii. Rollercoastery, kolejki górskie,
parki wodne to tylko niektóre z atrakcji, które znajdziemy w tym miejscu.
Opcjonalnie możemy dodać również
zwiedzanie Sandomierza, Wieliczki lub
zamku w Chęcinach po drodze.

KRAKÓW
+
ZATOR ENERGYLANDIA

Ceny:
30 – 35 osób: 260,00 zł
35 – 40 osób: 245,00 zł
40 – 45 osób: 220,00 zł

Cena zawiera:
• przejazd autokarem (DVD, klimatyzacja)
• bilet do Energylandii
• bilet do Podziemnego Muzeum
• nocleg ze śniadaniem
• opiekę pilota
• usługę przewodnika
Cena może ulec niewielkiej zmianie.
Na 10 osób – 1 opiekun gratis
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Organizator i założyciel
Biura Podróży Lubelaczek
Tomasz Futyma – magister turystyki i rekreacji, autor pracy magisterskiej „Walory przyrodnicze, stan i perspektywy rozwoju turystyki w gminie Józefów (Roztocze)”, wielki miłośnik, pasjonat i odkrywca
regionu Roztocza.
W branży turystycznej obecny od 2004 roku, pracował jako pilot wycieczek (większość regionów Polski, ważniejsze miasta Europy), rezydent (Ibiza i Lloret de Mar,
Złote Piaski), animator czasu wolnego (Rodos, Kreta i Lanzarote), kierownik i wychowawca kolonijny (Hiszpania, Bułgaria, Włochy, Grecja), instruktor narciarstwa
zjazdowego i snowboardu (Świeradów, Szklarska Poręba, Szczawnica), założyciel i administrator pierwszego w Polsce portalu dla wychowawców kolonijnych –
www.wychowawcy.pl.
Na co dzień wielki fan biegania, jazdy na rowerze i uprawiania innych sportów, amator ostrego jedzenia oraz wielki miłośnik lotnictwa.

Biuro Podróży LUBELACZEK
ul. Gdańska 73, 20-732 Lublin
tel.: +48 502 458 222
www.lubelaczek.pl
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