
LATO 2020 Z „SOKRATESEM” 

Szanowni Sołtysi, 

Kończy się rok szkolny, który dla wszystkich uczniów był nie tylko nietypowy, 
ale przede wszystkim bardzo trudny. Wakacje też nie zapowiadają się różowo. 
Rodzice boją się niestety wysłać dzieci na kolonie, czy obozy. Trudno sobie 
jednak wyobrazić, że dzieci – zwłaszcza te młodsze spędzą całe wakacje w 
domu, czy pojadą tylko na krótki odpoczynek z rodzicami, czy dziadkami. 

A gdyby tak zaproponować swojej społeczności wyjazd choć na 1 dzień, chwilę 
relaksu?Analizując aktualną sytuację poniżej przedstawiamy propozycje 8 
wyjazdów 1-dniowych oraz wyjazd na kolonię w Karpicku (do wyboru dwa 
terminy). Wyjazdy bliżej i dalej. Wyjazd na 1 dzień do Kołobrzegu? Kawałek 
Afryki w środku Niemiec? A może dzień z alpakami? Wszystko to, znajdziecie 
Państwo w naszych ofertach. Na wyjazdy zapraszamy dzieci z rodzicami, 
dziadkami, kolegami. Dzieci bez opiekunów będą pod opieką wychowawców. 

Nasze biuro organizuje wyjazdy dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych już od 
ponad 20 lat. Jesteśmy Swarzędzkim Biurem Podróży, które specjalizuje się w 
autorskich programach wyjazdów. Każdy program wycieczki jest 
przygotowywany przez nas, a miejsca, do których proponujemy wyjazdy-
sprawdzone. 

Współpracujemy ze sprawdzonymi, zaufanymi firmami autokarowymi i to co 
najważniejsze – naszym priorytetem jest BEZPIECZEŃSTWO.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 
• Podane terminy są przykładowe.  Jesteśmy w stanie zorganizować wyjazdy w zaproponowanym przez

Państwa terminie.

Centrum Edukacji i Turystyki „SOKRATES” 
Adres: 62-020 Swarzędz, ul. Kórnicka 110 

Tel: 61 8172 554 / 602 699 594 
www.travel.sokrates.info.pl 
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DZIEŃ W KOŁOBRZEGU 
TERMINY: 11.07.2020 r. / 7.08.2020 r. 
PROGRAM: 
Wyjazd do Kołobrzegu: 
5:30 – Biuro „SOKRATES”, 5:40 – Lidl przy ul. Polnej / Swarzędz 6:00 – Śródka / Poznań. 
 

Po przyjeździe do Kołobrzegu około godz. 11:00: 
• Spacer po Starym Mieście: Ratusz Miejski, Bazylika Konkatedralna.
• Spacer w kierunku morza: Port, Latarnia Morska, Molo.
• Rejs statkiem po morzu.
• Odpoczynek i relaks na plaży.
Wyjazd około 20.00  Przyjazd ok. północy. 
Cena 130 zł obejmuje: przejazd autokarem, usługę pilota i przewodnika, opiekę wychowawcy 
nad dziećmi, które pojadą bez rodziców. Dodatkowo płatny bilet na statek. 

RODZINNY WYJAZD DO ENERGYLANDII – NAJNOWOCZEŚNIEJSZEGO 
PARKU ROZRYWKI W POLSCE 

TERMINY: 24 VII 2020 r. / 14.08.2020 r. 
PROGRAM: 
Wyjazd do Zatoru: 
4:15 – Biuro „Sokrates”, 4:25 – Lidl/Zalasewo, 4:45 – Lidl w Swarzędzu ul. Polna 
Przyjazd do ENERGYLANDII około 11:30: 
• Zabawy w Parku Rozrywki , gdzie znajduje się ponad 60 atrakcji przeznaczonych dla

wszystkich grup wiekowych
• Wizyta najmłodszych w Bajkolandii: Farma Krasnali, Super Pompa, Karuzela Sissi,

Karuzela Leoś, Wyspa Skarbów i wiele innych atrakcji…
• Wizyta w Strefie Familijnej, gdzie uczestnicy mogą spędzić niezapomniane chwile na

największych w Polsce rollercoasterach oraz skorzystać z super atrakcji wodnych.
• Wizyta w Strefie Ekstremalnej i Strefie Wodnej.
Wyjazd w drogę powrotną około 18.00 Przyjazd po północy.
Cena 180 zł obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, opiekę pilota., opiekę 
wychowawcy nad dziećmi, które pojadą bez rodziców. 
Dodatkowo płatny bilet do Energylandii: dorośli – 139 zł, dzieci do 140 cm. –89 zł, dzieci do 
3 roku życia – 1 zł, seniorzy – 89 zł. 

NALEŻY ZABRAĆ STRÓJ KĄPIELOWY I KLAPKI! 
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ALPAKI I INNE ZWIERZAKI – WYCIECZKA DO ALPAKOLANDII 
TERMIN: 29.07.2020 r. 
PROGRAM: 
Wyjazd do Klotyldzina 
8:50 – Biuro „Sokrates”, 9:00 – Lidl/Zalasewo, 9:10 – Lidl – Swarzędz ul Polnej 
Po przyjeździe: 
• Zwiedzanie zagród z przewodnikiem: alpaki, osiołki, koniki, kucyki, kózki, owce.
• Karmienie, czesanie i głaskanie zwierząt.
• ZABAWY INTEGRACYJNE: trampolina, huśtawki, zjeżdżalnie, rowerki, hulajnogi i

inne zabawki.
• Przejażdżka ALKAPOLANDEM!!!
• Ognisko z kiełbaskami
Wyjazd w drogę powrotną. Powrót około 15:30.
Cena 100 zł obejmuje: przejazd autokarem, wstęp do gospodarstwa, konsumpcje, przejażdżkę 
alkapolandem, opiekę pilota i przewodnika, opiekę wychowawcy nad dziećmi, które pojadą 
bez rodziców. 

WYCIECZKA DO ZOO SAFARI W BORYSEWIE 
TERMIN: 12.08.2020 r. 
PROGRAM:  
Wyjazd do Borysewa: 
8:00 – Biuro „Sokrates”, 8:10 – Lidl/Zalasewo 8:25 – Lidl/ ul. Polna Swarzędz 
Przyjazd do Borysewa około godziny 12:00: 
• Spacer po terenie ZOO, gdzie spotkamy m.inn. takie zwierzęta jak: antylopy, kangury,

kajmany, wielbłądy, zebry, małpy i wiele innych.
• Wizyta w mini ZOO, gdzie bezpośrednio można obcować z kózkami, owieczkami,

alpakami, królikami, osiołkami.
• Czas na obiad we własnym zakresie.
Wyjazd w drogę powrotną ok. 16:30 .Przyjazd około 20:00.
Cena 130 zł obejmuje: przejazd autokarem, bilet do ZOO Safari, opiekę pilota, przewodnika, 
opiekę wychowawcy nad dziećmi, które pojadą bez rodziców. 
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KAWAŁEK AFRYKI W SAMYM ŚRODKU NIEMIEC 
WYCIECZKA DO SERENGETI-SAFARI 

Serengeti-Safari to niezwykłe miejsce, w którym możemy poczuć się jak na safari w Afryce. 
Z dzikimi zwierzętami faktycznie można stanąć tu oko w oko. Są tu zarówno potężne słonie i 

nosorożce, groźne tygrysy i lwy, jak i łagodne antylopy czy przyjazne żyrafy. Razem ok. 
1500 gatunków. Podczas godzinnej podróży piętrowym autobusem przez 16 stref 

geograficznych pokonuje się 10-kilometrów, a na każdym kroku towarzyszą nam zwierzęta 
żyjące tu na wolności. W Serengeti Park można przeżyć wspaniałą przygodę i poczuć się 

jak na prawdziwym safari. 
TERMIN: 31.07.2020 r. 
PROGRAM: 
DZIEŃ I: 
Wyjazd 23:00 – Biuro „Sokrates”. Nocny przejazd przez Niemcy. 

DZIEŃ II: 
Przyjazd do Seregenti-Safari. 
Całodzienny pobyt w parku, który stanowi połączenie ogrodu zoologicznego oraz parku 
rozrywki: 
• Godzinna wyprawa piętrowym autobusem. Największy zachwyt budzą zwierzęta rodem z

afrykańskiego safari: lwy, tygrysy, żyrafy, zebry, nosorożce czy bawoły. Na jednym z
przystanków dzieci można głaskać i karmić zwierzęta, co jest wielką atrakcją.

Czas wolny w Parku, w którym czeka wiele atrakcji: 
• Jungle Safarito 15-hektarowa wyspa, na której mieszka ponad 200 małp – mandryle,

makaki, szympansy, kapucynki i wiele innych…Są tu także lemury. I co najważniejsze,
nie ma żadnych klatek.

• Adventure Safari – działa tu 40 różnego rodzaju atrakcji nawiązujących do świata
dzikich zwierząt. Można popływać łódkami po jeziorze Wiktorii albo wybrać się na
szaloną przejażdżkę szybką motorówką Black Mamba River

• AQUA-SAFARI to wyprawa w płaskodennej łodzi śmigłowej z Florydy na spotkanie z
King Kongiem. Jedyne safari wodne w Europie!

Wyjazd o godzinie 18:00.  Powrót ok. północy. 

Cena 200 zł obejmuje: przejazd autokarem, usługi pilota, przewodnika, opiekę wychowawcy 
nad dziećmi, które pojadą bez rodziców.  
Dodatkowo płatne bilety: dzieci do 3 lat – gratis, 3-12 lat – 26€, dorośli-33€.   
Przejazd Serengeti Busem – 5.50€. 
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SILVERADO CITY 

Silverado City to bajeczne miasteczko westernowskie położone w miejscowości 
Bożejowiczki k/ Żnina. 

TERMIN: 19.08.2020 r. 
PROGRAM: 
Wyjazd do Silverado City: 
8:00 – Biuro „Sokrates”, 8:10– Lidl/Zalasewo, 8:20 –Lidl/Swarzędz 
Po przyjeździe: 
• Spacer po miasteczku: Mexiko Hall, budynek Sheriffa i więzienie, domek dr QUEEN,

STRZELNICA, BANK, SKLEPIKI.
• Wioska Indiańska , gdzie można poznać obyczaje amerykańskich szczepów Indian.
• Kolorowe tipi z eksponatami, które służyły Indianom w codziennym życiu.
• Płukanie złota.
• Mini ZOO: konie, osiołki, świnie, i inne domowe zwierzątka.
• Zabawy: trening tańca country, rzut podkową ,rzut ringo i inne zabawy.

WESTERN SHOW 
• Pokazy pracy kowboi z końmi i bydłem,
• Tresura zwierząt,
• Pokazy władania lassem,
• Scenki z życia mieszkańców Silverado,
• Pokazy kaskaderskie.

Powrót ok. 17:00. 

Cena 100 zł obejmuje: przejazd autokarem, wstęp do Silverado City, opiekę pilota, 
przewodnika,  opiekę wychowawcy nad dziećmi, które pojadą bez rodziców, kiełbaski z 
grilla, chleb, soczek. 
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DZIEŃ W WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM I PAŁACU W BĘDLEWIE 

TERMIN: 25.08.2020 r. 
PROGRAM: 
Wyjazd do Jezior: 
9:00 – Biuro „Sokrates”, 9:10– Lidl/Zalasewo, 9:20 – Lidl/Swarzędz ul. Polna. 
Przyjazd do Muzeum Przyrodniczego w Jeziorach: 
• Zwiedzanie Muzeum – przejście przez 4 muzealne sale wyposażone w eksponaty roślin i

zwierząt występujących na terenie parku, m.in. ssaków, takich jak lis, sarna, wiewiórka,
oraz ptaków i owadów.

• Wędrówka Ścieżką Dydaktyczną – dziwy przyrody. Jezioro Góreckie
 Przejazd do Pałacu w Będlewie – ognisko z kiełbaskami i zabawy integracyjne.
 Przejazd do Muzeum Arkadego Fiedlera – zwiedzanie.
Wyjazd ok. 17:00.
Cena 80 zł obejmuje: przejazd autokarem, wstęp do Pałacu w Będlewie, wstęp do Muzeum
Przyrodniczego i Muzeum Arkadego Fiedlera, opiekę pilota, usługi przewodnika,opiekę
wychowawcy nad dziećmi, które pojadą bez rodziców, ognisko z kiełbaskami.

WYCIECZKA DO DELI PARKU 
TERMIN: 26.08.2020r. 
PROGRAM: 
Wyjazd do Deli Parku: 
9:00 – Biuro „Sokrates”, 9:10 – Lidl/Zalasewo, 9:20 – Lidl/Swarzędz ul. Polna 
Po przyjeździe: 
• Spacer po parku z przewodnikiem: sektor pierwszy – ogrody świata i miniatury

najbardziej znanych budowli świata, alpinarium, sektor drugi – różne gatunki zwierząt
(mini zoo) oraz ekspozycja wielkich modeli owadów, obecnie zagrożonych wyginięciem.
Znajdują się tutaj również modele ssaków żyjących w epoce lodowcowej,
sektor trzeci – eko – wioska.

• Zabawy w parku.
Wyjazd ok. 14:00
Cena 65 zł zawiera: przejazd autokarem, bilet wstępu do parku, usługi pilota i 
przewodnika, opiekę wychowawcy nad dziećmi, które pojadą bez rodziców. 
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LEŚNA AKADEMIA PRZYGÓD W 
KARPICKU 

TERMIN I: 13 – 19 VII 2020 
TERMIN II: 1 – 7 VIII 2020 

UCZESTNICY: DZIECI 7 – 12 LAT 

Trudno wyobrazić sobie wakacje bez choćby krótkiego letniego wyjazdu. 
Dziś wielu rodziców ma obawy, aby wysłać dzieci gdzieś daleko i na długo. 

Dlatego Biuro „SOKRATES” proponuje dwa atrakcyjne wyjazdy do miejscowości Karpicko 
położonej nad Jeziorem Wolsztyńskim w otoczeniu sosnowego zdrowego lasu.  

Nadrzędnym celem wyjazdu będzie LEŚNA TERAPIA. Zależy nam, aby dzieci jak 
najwięcej czasu spędziły na łonie przyrody, a przede wszystkim na leśnych spacerach i 

zabawach. Będziemy chcieli, aby uczestnicy poznali zasady filozofii LEŚNYCH KĄPIELI. 
Mamy nadzieję, że tego – czego dzieci nauczą się i doświadczą w Karpicku stanie się ich 

życiową szansą na zdrowe i lepsze życie. 

I TERMIN:  
WYJAZD 13 VII – PONIEDZIAŁEK godz. 8:00 – LIDL SWARZĘDZ 
PRZYJAZD 19 VII – NIEDZIELA godz. 17:00 – LIDL SWARZĘDZ 
II TERMIN  
WYJAZD 1 VIII – SOBOTA godz. 8:00 – LIDL SWARZĘDZ 
PRZYJAZD 7 VIII – PIĄTEK godz. 17:00 – LIDL SWARZĘDZ 

PROGRAM: 
KAŻDY DZIEŃ SPĘDZONY W LEŚNEJ AKADEMII PRZYGÓD REALIZOWANY 

BĘDZIE POD INNYM HASEM - WOKÓŁ, KTÓREGO UCZESTNICY BĘDĄ 
WYKONYWAĆ SZEREG ZADAŃ, ZDOBYWAĆ WIEDZĘ I NOWE UMIEJĘTNOŚCI, 

A PRZEDE WSZYSTKIM DOBRZE SIĘ BAWIĆ!  
BO WAKACJE SĄ WŁAŚNIE OD TEGO! 

DZIEŃ I - PONIEDZIAŁEK  
HASŁO DNIA „RAZEM BYĆ” 
Przed południem przyjazd do ośrodka. Podział uczestników na grupy. Zapoznanie się z 
wychowawcą. Po południu zabawy integracyjne. Wieczorem ognisko inaugurujące pobyt w 
Akademii. Nominowanie uczestników na członków Akademii Przygód. Nocleg. 
DZIEŃ II -WTOREK 
HASŁO DNIA „LAS WOŁA NAS” 
Zapoznanie dzieci z zasadami leśnych kąpieli – w języku japońskim SHINRIN YOK. 
Wyprawa do lasu – pierwsza leśna kąpiel. Konkurs plastyczny „Moje drzewo jest 
najpiękniejsze”. Gry i zabawy związane z lasem. Wieczorem – LEŚNA DYSKOTEKA  
na, której obowiązkowe – zielone stroje. Nocleg. 
DZIEŃ III - ŚRODA 
HASŁO DNIA „ŚMIECH TO ZDROWIE” 
Wyprawa do Skansenu Budownictwa Ludowego. Kąpiele w jeziorze, plażowanie.  
Rozmowy na temat: „Śmiać się, czy płakać?”, „Być optymistą - czy pesymistą?” 
Jakie korzyści mamy z tego, że się potrafimy często śmiać?  
Na koniec dnia dzieci otrzymują „ORDER UŚMIECHU”. Nocleg. 



DZIEŃ IV - CZWARTEK  
HASŁO DNIA „SPORT TO ZDROWIE”  
Wakacyjna OLIMPIADA .Całodzienna rywalizacja w przeróżnych zabawach sportowych. 
Wieczór RADOŚCI – wręczenie medali i dyplomów zwycięzcom. BAL SPORTOWCÓW. 
DZIEŃ V - PIĄTEK  
HASŁO DNIA „ŚWIAT EMOCJI” 
Rozmowa z dziećmi:  Dobre i złe emocje. Jak radzić sobie ze złością? Czy warto mieć 
szufladę złości? Zabawy związane z emocjami. Długa wycieczka do lasu podczas, której 
pozbywamy się złych emocji. Zabawy z chustą animacyjną. Wieczór ZAGADEK. Nocleg. 
DZIEŃ VI - SOBOTA 
HASŁO DNIA „PODRÓŻ W KRAINĘ PRZYJAŹNI” 
Całodzienne rozmowy o przyjaźni. Mam przyjaciela i jestem przyjacielem. Cechy dobrego 
przyjaciela. Praca plastyczna – SERDUSZKO DLA PRZYJACIELA. Praca nad dekalogiem 
przyjaźni. Wycieczka: Nowy Tomyśl, Rakoniewice. Powrót do ośrodka. Nocleg.  
DZIEŃ VII  - NIEDZIELA 
HASŁO DNIA „NASZE WAKACJE”   
PODSUMOWANIE – JAKIE BYŁY NASZE WAKACJE W KARPICKU. 
Ostatni leśny spacer. Wręczenie dyplomów każdemu uczestnikami wyjazdu. 
Obiad. Wyjazd o godzinie 15:30. 

Cena 890 zł obejmuje: przejazd autokarem, 6 noclegów w Hotelu MONTANA w 
Karpicku – pokoje 3 – osobowe z łazienkami, wyżywienie (śniadania, obiady,  
podwieczorki, kolacje), opiekę wychowawców, ubezpieczenie, bilety wstępu. 

HOTEL MONTANA położony w Karpicku k/Wolsztyna nad Jeziorem Wolsztyńskim 
w lesie sosnowym. Piękne otoczenie z grillem i zadaszoną wiatą. W hotelu sala 
konferencyjna, gdzie w razie niepogody realizowane będą zajęcia programowe. 

LEŚNE WAKACJE TO TEGO LATA DOBRA PROPOZYCJA! 
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