
 

 

 

 

 

Ceny obowiązują dla minimum 40 os. płatnych w przeciwnym razie dopłata 

 
Wycieczki autokarowe: 

 Sanktuarium Marii Panny Wspomożycielki (Maria Hild) w Zlatych Horach (Czechy) – 9 zł/os. 
Swoimi korzeniami sięga czasów wojen szwedzkich. Kościół i pobliskie budynki zostały wysadzone 
w powietrze w 1973r. Po odbudowie, ponownego poświęcenia sanktuarium dokonano w 1995r. 
Corocznie przychodzą tu liczne pielgrzymki, z których największą jest wrześniowa „Pielgrzymka 
Trzech Narodów”. Znajduje się tu także cudowne źródełko. 
 

 Klasztor oo. Franciszkanów w Prudniku Lesie – 12zł/os. 
Sanktuarium i klasztor związane są z osobą Polskiego Prymasa Tysiąclecia - Kardynała Stefana 
Wyszyoskiego, który w latach 50-tych XX w., przebywał tu ponad rok podczas internowania. Dziś 
opiekujący się klasztorem zakonnicy udostępniają odwiedzającym celę, w której Kardynał spędził 
kilkanaście miesięcy swego życia, a w sali poświęconej jego osobie raczą gości historią uwięzienia. 

 

 Kopa Biskupia – góra o wysokości 889m m n.p.m. na szczycie której znajduje się Schronisko 
Górskie PTTK- po polskiej stronie oraz 10 metrowa wieża widokowa- po stronie czeskiej,  
z której rozciąga się piękny widok na Pasmo Gór Opawskich i czeskich Jeseników - 7 km 
autokarem i 889m do zdobycia na piechotę z przewodnikiem do wboru: 

 Kopa Biskupia - (Polska) - RAJD - 9,00 zł/os. 
 Kopa Biskupia - Zlaté Hory (Czechy) - RAJD - 10,00 zł/os. 

 

 Nysa - Śląski Rzym, która w latach 1198-1201 była stolicą Biskupstwa Wrocławskiego.  
Z piękną Katedrą św. Jakuba i Agnieszki, Pałacem Biskupim, Dzwonnicą, w której został 
umieszczony Skarb odnaleziony w 2003 roku. 30 września 2007 odbyła się beatyfikacja Matki 
Marii Merkert – współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety. Jej relikwie 
spoczywają w kościele św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie.- wycieczkę autokarową  
z przewodnikiem do wyboru: 

 Nysa – z przewodnikiem –  15 zł/os. 
 Nysa – Przejażdżka wesołą ciuchcią z przewodnikiem – 21 zł/os.  
 Nysa – Rejs stateczkiem "Gracja" po jeziorze Nyskim – 25 zł/os. 

 

 Jesenik - miasteczko położone w Czechach na pograniczu Wysokiego Jesenika. Miasteczko 
uzdrowiskowe z pierwszym na świecie zakładem wodoleczniczym założonym przez Vincenza 
Priessnitza oraz kompleksem basenów i natrysków leczniczych. W niedalekiej okolicy Jaskinie 
Na Pomezi są największym jaskiniowym systemem w Czeskiej Republice powstałym w wyniku 
rozpuszczenia marmuru, tj. krystalicznej wapiennej skały. Spacer z przewodnikiem, do 
wyboru: 

 Jesenik – z przewodnikiem – 20 zł/os. 



 
 

 Jeseník (Czechy) + Jaskinie na Pomezí – 25 zł/os. + bilety wstępu: 50 Kč/dzieci  

(8,09 zł), 110 Kč/dorośli (17,79 zł) 
 

 JURAPARK KRASIEJÓW – 55 zł/os. 
W parku o powierzchni około 40 hektarów znajduje się 250 modeli dinozaurów. Obok ścieżki 
edukacyjnej główną atrakcją dla odwiedzających jest tunel czasu, przez który można przejechad 
kolejką. Na terenie parku znajduje się również kino 5D, duży plac zabaw, park rozrywki, plaża  
z wodnymi atrakcjami, obiekty gastronomiczne i sklepiki z pamiątkami. 
 

 Stadnina koni – 25 zł/os. 
poznanie działalności stadniny, zwiedzanie, wprowadzenie, poznanie instruktorów i regulaminu 
stadniny. Nauka jazdy konnej pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. Pokaz siodłania, 
pokaz sprzętu do pielęgnacji i hodowli koni, teoria, poznanie ras koni, które są hodowane  
w stadninie, oraz wykorzystanie teorii w praktyce-opieka nad koniem. 
 

 Park Linowy (Czechy) – 35 zł/os 
Dzieci podczas programu parku linowego nie tylko wspaniale się bawią, ale również poznają 
podstawowe pojęcia dotyczące sprzętu oraz technik alpinistycznych. Nawiązują one ze sobą 
niespotykane dotąd relacja polegające na wzajemnym zaufaniu, pomocy, motywacji drugiej 
osoby. 

 
Wycieczki piesze: 

 Pieszy rajd na Górę Chrobrego – 5 zł/os. 
Jest to masyw w Górach Opawskich, w rejonie Głuchołaz. Znana także pod nazwą Góra Parkowa. 
Na szczycie góry, nad Wiszącymi Skałami, znajduje się zabytkowa kapliczka św. Anny z 1908. Do 
masywu Góry Parkowej zalicza się szczyty górskie: Przednią Kopę (467 m n.p.m.), Średnią Kopę 
(543 m n.p.m.) i Tylną Kopę (527 m n.p.m.). Wzdłuż drogi na szczyt Przedniej Kopy znajdują się 
kamienne kapliczki drogi krzyżowej. Na szczycie Przedniej Kopy znajduje się wieża widokowa. 
 

 Zwiedzanie Głuchołaz z przewodnikiem – 5 zł/os. 
Główną atrakcją są promenady i alejki prowadzące aż na Górę Parkową, Stare Miasto, które 
dotychczas ma średniowieczny układ budynków, a także fragmenty zachowanych murów 
obronnych. Warto zwiedzid kościół św. Wawrzyoca (eklektyczny z elementami romaoskimi) oraz 
barokowy kościół św. Rocha. 

 

 Rajd na przejście graniczne – 4 zł/os. 
Wycieczka z przewodnikiem na przejście graniczne gdzie w czeskim sklepie za złotówki można 
zakupid czeskie specjały. 
 

 Rajd nocny z pochodniami – 3 zł/os. 
Nocne przejście z pochodniami pobliskimi leśnymi  Ścieżkami. 

 
A także: 

 Animacja gier i zabaw – 70 zł/grupa 
hitem obozów tematycznych jest obecnośd indywidualnego trenera, który proponuje gry  
i zabawy na każdą okazję, nie ma nudnego czasu i miejsca, nie ma możliwości aby uczestnik 
obozu czy kolonii nie był aktywnym uczestnikiem zajęd. Bank gier i zabaw proponowanych przez 
nas to kilkaset różnych przeznaczonych dla każdej grupy wiekowej i każdej okoliczności miejsca  

                                                           

 Koszt zależny od kursu walut. 



 
 

i pogody. Jedynym warunkiem aby zajęcia odbyły się jest zaproszenie instruktora i chęd wejścia 
do zabawy. Istnieje możliwośd przeprowadzenia zajęd na obiekcie lub wynajęcia instruktora  
w celu integracji na trasie, w czasie wyjazdu, wycieczki. 
 

 Taoce integracyjne – 70 zł/grupa 
Zapraszamy do udziału w zajęciach integracyjnych, które wzorem egzotycznych obozów 
przenoszą cię na ,,wyspę” na której poznasz około 16 taoców z całego świata. To nie jest kurs 
taneczny, nie potrzebujesz umiejętności tanecznych, nie potrzebujesz pary. Jedynym wymogiem 
jest chęd dobrej, wręcz sportowej zabawy. Instruktor przeprowadzi twoją grupę poprzez 
dwiczenia do pełnego widowiskowego wykonania taoca. 
 

 Warsztaty na bębnach afrykaoskich „DJEMBE” – 140zł/grupa (max 20 os.) 
Rytmy grane na bębnach jak głosi afrykaoska legenda ułożyła sama natura a konkretnie pierwsze 
krople deszczu spadające po wielkiej suszy, których bębnienie było dla spragnionych ludzi 
najpiękniejszą muzyką. 
 

 Sesje w Jaskini Solnej  - 5 zł/os. 
"Klimat Morski w Górach". Panujący w grocie solnej mikroklimat przypomina ten, który mamy 
nad morzem. Podobnie też działa na nasz organizm. Czyste powietrze, zjonizowane dzięki soli, 
odpręża i wspomaga leczenie wielu chorób - astmy, nieżytów górnych dróg oddechowych, 
zapalenia zatok, niedoczynności tarczycy, łuszczycy, nerwicy. 
 

 Płukanie złota z Górskim Gawędziarzem – 50 zł/grupa 
Niesamowite opowieści o złotonośnych terenach pogranicza polsko czeskiego wprowadzają  
w klimat XIII wiecznej gorączki złota, a także możliwośd sprawdzenia w praktyce nabytych 
wiadomości. 
 

 „Wyspa skarbów” – gra terenowa dzienna 3 zł/os. z pochodniami 5zł/os. 
Gra na terenie Ośrodka, w której dzieci i młodzież muszą wykazad się szybkością, sprytem  
i logicznym myśleniem. 
 

 Paintball – 30,00 zł/os. (50 kulek); 35 zł/os. (100 kulek) 

 Gry plenerowe: Twister,  Yenga XL i XXL i Mega Bierki – 50 zł wypożyczenie 

 SEGWAY i SLALOM EXTREME – 16 zł/os. 

 Strzelnica – 12zł/os. 

 Basen kryty – 16 zł/os. 

 Wypożyczalnia konsoli Xbox 360 – 50zł grupa/3godz 
 


