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Organizujemy tematyczne 
wycieczki rowerowe,
krajoznawcze i historyczne. 
Naszym celem jest  poznawanie 
zabytków i kultury oraz 
odkrywanie miejscowych 
ciekawostek. 

Centrum Turystyki Aktywnej
32-400 Myślenice
ul. Piłsudskiego 48
tel. +48 538 995 082
email: aktywnie@zbajerem.pl

Biuro czynne:  poniedziałek - piątek  9:00 - 17:00

Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego nr  Z/75/2019  
Gwarancja ubezpieczeniowa dla Organizatorów i Pośredników Turystycznych  AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Zapraszamy na wspólne 
wędrówki po górach europy. 
Proponujemy Państwu 
sprawdzone trasy oparte
na wieloletnim doświadczeniu 
naszych przewodników. 
Alpy, Grampiany czy Karpaty
to tereny, których przemierzanie 
sprawia niezwykłą przyjemność 
dla ciała i ducha.

Zima z nami będzie Twoją 
ulubioną porą roku. Wspólne 
wyjazdy z instruktorem
na narty biegowe, rakiety 
śnieżne i narty zjazdowe
dla początkujących
i doświadczonych turystów. 

Aktywnie z Bajerem
Bajer Sport Centrym Turystyki Aktywnej to grupa ludzi, których połączyły pasje,
by w przyjemny, ciekawy i aktywny sposób spędzać czas oraz pokazać wszystkim to, 
co w naszym kraju najpiękniejsze. Tymi pasjami chcemy się z Państwem podzielić.

Oddajemy w Wasze ręce nasz nowy katalog wycieczek. Nasza oferta obejmuje zarówno 
okres letni jak i zimowy. Znajdą tu Państwo propozycje wycieczek jedno i kilkudniowych. 
Na życzenie oferty zawarte w katalogu możemy łączyć oraz dopasowywać w zależności 
od liczby uczestników i Państwa oczekiwań.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a przede wszystkim na wspólne wyjazdy.

www.zbajerem.pl



Trzy Korony, rejs statkiemTrzy Korony, rejs statkiem

Nowy Sącz, GrybówNowy Sącz, Grybów

Góry ŚwiętokrzyskieGóry Świętokrzyskie

- przejazd do Krościenka nad Dunajcem
- wyjście na Trzy Korony, zejście do Krościenka
- rejs statkiem po jeziorze
- powrót w godzinach popołudniowych

- przejazd do Nowego Sącza 
- zwiedzanie Miasteczka Galicyjskiego
- zwiedzanie zamku Stara Baśń w Grybowie
- powrót w godzinach popołudniowych

- przejazd do Chęcin
- ruiny zamku w Chęcinach 
- przejście na Święty Krzyż, zwiedzanie klasztoru
- gołoborza świętokrzyskie
- powrót w godzinach wieczornych

PLAN

PLAN

PLAN

Wycieczki jednodniowe dla dzieci i młodzieżyWycieczki jednodniowe dla dzieci i młodzieży

Podane ceny zawierają:
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opiekę przewodnika, pilota, przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe. 
W przypadku mniejszej ilości uczestników cena może ulec zmianie.

Cena wycieczki kalkulowana dla 45  pełnopłatnych uczestników, w kalkulacji uwzględniono 3 osoby opieki gratis.
Podane programy mają charakter ramowy i kolejność zwiedzanych punktów programu, może ulec zmianie.
Cena uzależniona od miejsca wyjazdu oraz ostatecznej liczby uczestników. 

od70zł

od80zł

od90zł
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Kopalnia Guido - Muzeum OgniaKopalnia Guido - Muzeum Ognia

Lecholand- Muzeum RzemiosłLecholand- Muzeum Rzemiosł

Nowy Wiśnicz - Lipnica MurowanaNowy Wiśnicz - Lipnica Murowana

Pacanów - ZalipiePacanów - Zalipie

- przejazd do Zabrza
- zwiedzanie kopalni Guido
- zwiedzanie Muzeum Ognia w Żorach
- powrót w godzinach wieczornych

- przejazd do miejscowości Piasek
- Lecholand- wycieczka do Zaczarowanego Lasu na spotkanie 

z postaciami z bajek, przejażdżka wozem konnym, dyskoteka 
w Chacie za Wsią

- zwiedzanie Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach
- powrót w godzinach wieczornych

- przejazd do Lipnicy Murowanej- spacer po miasteczku
- Kamienie Brodzińskiego
- Nowy Wiśnicz- zwiedzanie zamku 
- Bastion VR
- powrót w godzinach popołudniowych

- przejazd do Centrum Bajki w Pacanowie- interaktywna wystawa
- Zalipie- zwiedzanie zagrody Felicji Curyłowej
- przejazd przez kolorową wieś
- powrót w godzinach popołudniowych

PLAN

PLAN

PLAN

PLAN

od

135z
ł

od

133z
ł

od
60zł

od
85zł
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Zakopane, TatryZakopane, Tatry

Wrocław nieznany

ZakopaneZakopane

Kraków - miasto nad WisłąKraków - miasto nad Wisłą

- przejazd do Zakopanego
- skocznia narciarska, Krupówki, Sanktuarium MB na Krzeptówkach
- spacer jedną z tatrzańskich dolin
- powrót w godzinach popołudniowych

- przejazd do Wrocławia
- zwiedzanie miasta- Ostrów Tumski, Ossolineum, Wieża Matema-

tyczna punkt widokowy, 
Aula Leopoldina, rynek staromiejski, 
- Panorama Racławicka 
- powrót w godzinach nocych

- przejazd do Zakopanego
- skocznia narciarska, Krupówki, Sanktuarium MB na Krzeptówkach, 

Cmentarz na Pęksowym Brzysku
- wyjazd kolejką na Gubałówkę, spacer, zjazd
- powrót w godzinach popołudniowych

- przejazd do Krakowa
- Smocza Jama
- rejs statkiem po Wiśle
- zabawa w Ogrodzie Doświadczeń
- powrót w godzinach popołudniowych

Wrocław nieznanyWrocław nieznany

PLAN

PLAN

PLAN

PLAN

od150zł

od65zł

od80zł

od90zł
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Kraków

Zamek w Dobczycach + WarsztatyZamek w Dobczycach + Warsztaty

Uwaga Indianie!!Uwaga Indianie!!

Gdzie mieszkają górale?Gdzie mieszkają górale?

- przejazd do Krakowa
- Muzeum Lotnictwa
- Podziemia Rynku w Krakowie
- czas wolny na rynku
- Kopiec Kościuszki
- powrót w godzinach popołudniowych

- przejazd do Dobczyc
- zwiedzanie zamku w Dobczycach, lekcja muzealna
- spacer po koronie zapory 
- powrót w godzinach popołudniowych

- przejazd do Szczyrzyca
- Klasztor, muzeum klasztorne
- wioska indiańska, gry i zabawy indiańskie
- powrót w godzinach popołudniowych

- przejazd do Rabki- Zdrój
- warsztaty z malowania na szkle i zwiedzanie Muzeum Górali 

i Zbójników
- zwiedzanie Rabki- Zdrój
- powrót w godzinach wieczornych

PLAN

PLAN

PLAN

PLAN

od
80zł

od
55zł

od
55zł

od
65zł

4



Ojcowski Park NarodowyOjcowski Park Narodowy

Oświęcim, Zamek LipowiecOświęcim, Zamek Lipowiec

Szlak Orlich GniazdSzlak Orlich Gniazd

Wąwóz Homole, Zapora CzorsztyńskaWąwóz Homole, Zapora Czorsztyńska

- przejazd do Ojcowa
- spacer doliną Prądnika, Źródełko Miłości, Brama Krakowska
- zwiedzanie Jaskini Łokietka lub Jaskini Nietoperzowej
- ruiny Zamku Ojców
- Maczuga Herkulesa
- Zamek Pieskowa Skała, wejście na dziedziniec
- powrót w godzinach popołudniowych

- przejazd do Oświęcimia
- obóz w Oświęcimiu i Brzezince
- zwiedzanie Zamku Lipowiec
- powrót w godzinach popołudniowych

- zwiedzanie Jaskini Nietoperzowej
- ruiny Zamku Ojców
- Maczuga Herkulesa
- Zamek Pieskowa Skała, wejście na dziedziniec
- ruiny zamku Rabsztyn lub Ogrodzieniec
- powrót w godzinach popołudniowych

- przejazd do Jaworek
- przejście wąwozu Homole, spacer szlakiem do schroniska Pod 

Durbaszką
- zwiedzanie wnętrza zapory na Jeziorze Czorsztyńskim
- rejs statkiem po jeziorze
- powrót w godzinach popołudniowych

PLAN

PLAN

PLAN

PLAN

od75zł

od60zł

od75zł

od75zł
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Śladami Bolka i LolkaŚladami Bolka i Lolka

Ciężkowice, StróżeCiężkowice, Stróże

Niespodzianka w lesieNiespodzianka w lesie

Bochnia - NiepołomiceBochnia - Niepołomice

- przejazd do Bielska- Białej
- zwiedzanie Studia Filmów Rysunkowych
- wykład na temat animacji
- pokaz fi lmów rysunkowych
- powrót w godzinach popołudniowych

- przejazd do Ciężkowic 
- spacer po skalnym mieście
- Stróże- zwiedzanie muzeum pszczelarstwa
- przejażdżka na wozie konnym
- powrót w godzinach popołudniowych

- przejazd do Ustronia
- zwiedzanie Leśnego Parku Niespodzianek
- Wisła- spacer po mieście
- skocznia narciarska im. Adama Małysza- wyjazd i zjazd wyciągiem
- powrót w godzinach popołudniowych

- przejazd do Bochnii
- zwiedzanie Kopalni Soli
- przejazd do Niepołomic
- zwiedzanie Muzeum Fonografi i
- powrótr w godzinach popołudniowych

PLAN

PLAN

PLAN

PLAN

od
62zł

od
70zł

od
88zł

od
80zł
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Skarby SandomierzaSkarby Sandomierza

Świętokrzyskie ciekawostkiŚwiętokrzyskie ciekawostki

UWAGA Bizony!!

- przejazd do Sandomierza 
- Kościół Katedralny XIV w., Kościół św. Jakuba, Brama Opatowska, 

rynek
- Zbrojownia Rycerska
- Podziemna Trasa Turystyczna
- rejs statkiem po Wiśle
- powrót w godzinach wieczornych

- przejazd do Kielc
- Energetyczne Centrum Nauki
- zwiedzanie Muzeum Minerałów, pokaz szlifowania krzemienia 

pasiastego
- przejście na Święty Krzyż, zwiedzanie klasztoru
- gołoborza świętokrzyskie
- powrót w godzinach wieczornych

- przejazd do Kurozwęk 
- Pałac Popielów
- zwiedzanie lochów 
- safari Bizon
- przejazd do Sandomierza zwiedzanie miasta
- Kościół Katedralny XIV w., Kościół św. Jakuba, Brama Opatowska, 

rynek
- Zbrojownia Rycerska
- powrót w godzinach wieczornych

UWAGA Bizony!!UWAGA Bizony!!

PLAN

PLAN

PLAN

Na życzenie oferty zawarte w katalogu możemy łączyć oraz dopasowywać w zależności od liczby uczestników i Państwa oczekiwań.

Centrum Turystyki Aktywnej
32-400 Myślenice

ul. Piłsudskiego 48

tel. +48 538 995 082
email: aktywnie@zbajerem.pl
Biuro czynne:  poniedziałek - piątek  9:00 - 17:00

od95zł

od100zł

od110zł
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BieszczadyBieszczady

Z biegiem WisłyZ biegiem Wisły

Kotlina KłodzkaKotlina Kłodzka

- przejazd do Bóbrki, zwiedzanie Muzeum 

Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

- wejście na jedną z bieszczadzkich połonin

- obiadokolacja, nocleg

- przejazd do Kopalni Krzemienia Pasiastego 

UNESCO, zwiedzanie

- Kazimierz Dolny zwiedzanie miasta, wyjście 

na Górę Trzech Krzyży

- rejs statkiem po Wiśle

- obiadokolacja, nocleg

- przejazd do Złotego Stoku

- zwiedzanie Kopalni Złota – Podziemna 

Trasa Turystyczna, zwiedzanie 

Średniowiecznej Osady Górniczej lub 

Sztolni Ochrowej (do wyboru)

- zwiedzanie Twierdzy Srebrna Góra

- obiadokolacja, nocleg

- śnadanie

- rejs doliną Sanu

- spacer po zaporze

- zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego 

w Sanoku

- powrót w godzinach wieczornych

- śniadanie

- przejazd do Sandomierza, zwiedzanie miasta

- Kościół Katedralny XIV w., Kościół św. Jakuba, 

Brama Opatowska, rynek

- spacer wąwozem św. Jadwigi

- Zbrojownia Rycerska

- Podziemna Trasa Turystyczna

- powrót w podzinach wieczornych

- śniadanie

- Kaplica Czaszek w Czermnej

- wyjście na Szczeliniec lub spacer Błędnymi 

Skałami

- zwiedzanie zamku w Mosznej

- powrót w godzinach wieczornych

DZIEŃ 1

DZIEŃ 1

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

DZIEŃ 2

DZIEŃ 2

Wycieczki kilkudniowe dla dzieci i młodzieżyWycieczki kilkudniowe dla dzieci i młodzieży

Podane ceny zawierają:
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opiekę przewodnika, pilota, nocleg i wyżywienie wg. programu, przejazd 
autokarem, opłaty drogowe i parkingowe. W przypadku mniejszej ilości uczestników cena może ulec zmianie.

Cena wycieczki kalkulowana dla 45  pełnopłatnych uczestników, w kalkulacji uwzględniono 3 osoby opieki gratis.
Podane programy mają charakter ramowy i kolejność zwiedzanych punktów programu, może ulec zmianie.
Cena uzależniona od miejsca wyjazdu oraz ostatecznej liczby uczestników. 

od
280zł

od
290zł

od
325zł
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Pieniny i ZakopanePieniny i Zakopane

Śnieżka Śnieżka 

Co słychać w Rabce - Zdrój?Co słychać w Rabce - Zdrój?

Roztocze, ZamośćRoztocze, Zamość

- przejazd do Jaworek, przejście wąwozu Homole

- Szczawnica- wyjazd kolejka na Palenicę, zejście

- czas wolny na zakupy pamiątek

- rejs statkiem po jeziorze Czorsztyńskim, 

   spacer po koronie zapory

- obiadokolacja, nocleg

- przejazd do Świdnicy

- Kościół Pokoju UNESCO

- Muzeum Broni i Militarii, przejazd 

po torze transporterem 

wojskowym

- spacer szlakiem turystycznym 

po Sudetach Wałbrzyskich

- obiadokolacja, nocleg

- przejazd do Rabki- Zdrój

- warsztaty z malowania na szkle i zwiedzanie 

Muzeum Górali i Zbójników

- Muzeum Taboru Kolejowego w Chabówce

- warsztaty- Śladami Góralskiej Mody

- obiadokolacja, nocleg

- przejazd do Zwierzyńca, zwiedzanie

- Stawy Echo, platforma widokowa, Kośció-

łek na Wodzie, Pomnik Szarańczy

- Rezerwat Susiec - szumy na Tanwi

- Górecko Kościelne - modrzewiowy kościół 

św. Stanisłowa, Aleja Pomnikowych Dębów

- Krasnobród- Kaplica na Wodzie, Kościół pw. 

Nawiedzenia NMP, Muzeum Parafi alne

- obiadokolacja, nocleg

- śniadanie

- Zakopane- skocznia narciarska, Krupówki, 

Sanktuarium MB na Krzeptówkach, 

Cmentarz na Pęksowym Brzysku

- wyjazd kolejką na Gubałówkę, spacer, zjazd

- powrót w godzinach popołudniowych

- śniadanie

- przejazd do Karpacza

- wyjazd wyciągiem na Kopę

- przejście na Śnieżkę, zejście 

- Kościół Wang

- obiadokolacja, nocleg

- śniadanie

- Podziemne Miasto Osówka

- przejazd do Złotego Stoku

- zwiedzanie Kopalni Złota – 

Podziemna Trasa Turystyczna, 

zwiedzanie Średniowiecznej 

Osady Górniczej lub Sztolni 

Ochrowej (do wyboru)

- powrót w godzinach wieczornych

- śniadanie

- zwiedzanie Rabki Zdrój

- zabawa w Rabkolandzie

- powrót w godzinach popołudniowych

- śniadanie 

- Bełżec - Muzeum i Miejsce Pamięci 

- Zamość - Nowa i Stara Brama Lubelska, 

Pałac Zamoyskich, Katedra, Brama 

Szczebrzeska, zewnętrzne mury miasta, 

podwórka Zamojskie, Rynek Wielki

- powrót w godzinach wieczornych

DZIEŃ 1

DZIEŃ 1

DZIEŃ 1

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

DZIEŃ 2 DZIEŃ 3

DZIEŃ 2

DZIEŃ 2

od500zł

od240zł

od260zł

od270zł
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Warszawa jakiej nie znacie...Warszawa jakiej nie znacie...

Tajemnice Gór Świętokrzyskich?Tajemnice Gór Świętokrzyskich?

WrocławWrocław

- przejazd do Warszawy

- Grób Nieznanego Żołnierza , Pomnik Nike, 

Pałac Namiestnikowski, Cmentarz Powąz-

kowski

- Pałac Kultury i Nauki - wyjazd na XXX piętro 

- obiadokolacja, nocleg

- przejazd do Chęcin

- Centrum Nauki Leonardo da Vinci

- przejście na najwyższy szczyt Gór Święto-

krzyskich - Łysicę

- obiadokolacja, nocleg

- przejazd do Wrocławia, zwiedzanie

- Ostrów Tumski, rynek, spacer po mieście

- Wieża Matematyczna, Sala Leopoldina

- Panorama Racławicka

- obiadokolacja, nocled

Na życzenie oferty zawarte w katalogu możemy łączyć oraz dopasowywać w zależności od liczby uczestników i Państwa oczekiwań.

- śniadanie

- Sejm - wejście do gmachu

- Muzeum Katyńskie

- Starówka, mury obronne, Barbakan

- Park Łazienkowski

- powrót w godzinach wieczornych

- śniadanie

- przejście na Święty Krzyż

- zwiedzanie Bazyliki, gołoborze

- Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

- powrót w godzinach popołudniowych

- śniadanie

- Hydropolis- Centrum Wiedzy o Wodzie

- Fontanna Multimedialna, Hala Stulecia

- ZOO+ Afrykarium

- powrót w godzinach wieczornych

DZIEŃ 1

DZIEŃ 1

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

DZIEŃ 2

DZIEŃ 2

Centrum Turystyki Aktywnej
32-400 Myślenice

ul. Piłsudskiego 48

tel. +48 538 995 082
email: aktywnie@zbajerem.pl
Biuro czynne:  poniedziałek - piątek  9:00 - 17:00

od
225zł

od
290zł

od
345zł
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Stolica w jeden dzieńStolica w jeden dzień

Ścieżka w koronach drzew, KieżmarkŚcieżka w koronach drzew, Kieżmark

Roztocze, ZamośćRoztocze, Zamość

- przejazd na Słowację do Bachledowej Doliny

- wyjście szlakiem turystycznym do ścieżki 

- przejście ścieżką w koronach drzew

- przejazd do Kieżmarku - zwiedzanie i spacer po mieście

- ratusz, zamek, kościół Św. Krzyża, ewangelicki kościół UNESCO

- powrót w godzinach wieczornych

- przejazd do Zwierzyńca -  Stawy Echo, 

platforma widokowa, Kościółek na wodzie, 

Pomnik Szarańczy, 

- zwiedzanie browaru Zwierzyniec połączone 

z degustacją

- Rezerwat Susiec - szumy na Tanwi

- Górecko Kościelne - Rezerwat na rzece 

Szum, modrzewiowy kościół św. Stanisława, 

Aleja Pomnikowych Dębów

- obiadokolacja, nocleg

- śniadanie

- Krasnobród- Kaplica na wodzie, Kościół pw. 

Nawiedzenie NMP, Muzeum Parafi alne

- Zamość- spacer po mieście- Nowa i 

Stara Brama Lubelska, Pałac Zamoyskich, 

Pomnik Jana Zamoyskiego, Katedra, Aka-

demia, Brama Szczebrzeska, zewnętrzne 

mury miasta, Rynek Wielki.

- powrót w godzinach wieczornych

- przejazd do Pragi, zwiedzanie z przewodnikiem

- zwiedzanie Pragi: Hradczany (Katedra Św. 

Wita, Stary Pałac Królewski, Bazylika św. Je-

rzego, Złota Uliczka), Mała Strana, Staromiej-

ska Wieża Mostowa, Most Karola, Józefów, 

Rynek Staromiejski - Ratusz z unikalnym 

Zegarem ,, Orloj „ 

- czas wolny na zakup pamiątek 

- powrót w godzinach nocnych

PRAGA

- przejazd do Wiednia, zwiedzanie z przewodnikiem

- Wzgórze Kahlenberg

- Schonbrunn- zwiedzanie ogrodów pałacowych

- przejazd Ringiem: Opera, pomnik Mozarta i 

Straussa, dzielnica muzeów, Parlament, Ratusz, 

Kościół Wotywny, Dom Hundertwassera

- spacer po Starym Mieście: Hofburg, Kościół 

Augustianów, Hiszpańska Szkoła Jazdy, ul. Gaben 

i Kohlmarkt, Katedra św. Szczepana

- Prater- park Rozrywki

- powrót w godzinach nocnych

WIEDEŃ

- przyjazd do Budapesztu, zwiedzanie

   z przewodnikiem

- spacer po mieście m.in.: Wzgórze Zamkowe, 

Baszta Rybacka, Kościół Macieja, Brama 

Wiedeńska, Zamek Królewski, Plac 

Bohaterów, Parlament, Katedra św. Stefana 

- powrót w godzinach nocnych

BUDAPESZT

PLAN

DZIEŃ 1 DZIEŃ 2

Wycieczki na zamówienieWycieczki na zamówienie

Kalkulacja wycieczki zawiera:
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opiekę przewodnika, pilota, nocleg i wyżywienie wg. programu, przejazd 
autokarem, opłaty drogowe i parkingowe. W przypadku mniejszej ilości uczestników cena może ulec zmianie.

Cena wycieczki kalkulowana indywidualnie.
Podane programy mają charakter ramowy i kolejność zwiedzanych punktów programu, może ulec zmianie.
Cena uzależniona od miejsca wyjazdu oraz ostatecznej liczby uczestników. 

już od199zł
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Słowacki SpiszSłowacki Spisz

Praskie złotoPraskie złoto

WiedeńWiedeń

Państwo ŻywieckiePaństwo Żywieckie

- przejazd na Słowację

- Lewocza - dawna stolica Spiszu, zwiedza-

nie zabytkowej starówki

- rezerwat Siwa Broda- spacer

- Zamek Spiski UNESCO- zwiedzanie

- Spiska Kapituła UNESCO- Katedra św. 

Marcina

- powrót w godzinach wieczornch

- przejazd do Złotego Stoku

- zwiedzanie Kopalni Złota 

 - wieża widokowa w Radkowie

- przejazd w okolice Kudowej 

Zdrój na obiadokolację

    i nocleg

- śniadanie, wyjazd do Pragi,

- zwiedzanie Pragi Hradczany (Katedra 

Św. Wita, Stary Pałac Królewski, Bazylika 

św. Jerzego, Złota Uliczka), Mała Strana, 

Staromiejska Wieża Mostowa, Most Karola, 

Józefów, Rynek Staromiejski - Ratusz

    z unikalnym Zegarem ,, Orloj „ 

- czas wolny na zakup pamiątek 

- powrót na obiadokolację i nocleg

- śniadanie

- przejazd do Skalnego Miasta 

w Ardszpachu, zwiedzanie 

- przejazd do Broumova 

zwiedzanie browaru

- powrót w godzinach 

wieczornych

- przejazd do Wiednia

- przejazd Ringiem: Opera, pomnik Mozarta i 

Straussa, dzielnica muzeów, Parlament, Ra-

tusz, Kościół Wotywny, Dom Hundertwassera

- spacer po Starym Mieście: Hofburg, Kościół 

Augustianów, Hiszpańska Szkoła Jazdy, ul. 

Gaben i Kohlmarkt, Katedra św. Szczepana

- ogrody Belwederu

- obiadokolacja, nocleg

- przejazd do Żywca

- zwiedzanie muzeum Stary Zamek

- browar Żywiec - zwiedzanie + degustacja

- przejazd na Górę Żar, spacer na Kiczerę

- powrót w godzinach wieczornych

- śniadanie 

- Prater- park Rozrywki

- Schonbrunn- zwiedzanie komnat i ogrodów 

pałacowych

- Wzgórze Kahlenberg

- powrót w godzinach nocnych

PLAN

DZIEŃ 1 DZIEŃ 2 DZIEŃ 3

DZIEŃ 1

PLAN

DZIEŃ 2

- przejazd do Skalnego Miasta 

w Ardszpachu, zwiedzanie 
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Wypożyczalnia letnia

Bajer Sport Centrum Turystyki Aktywnej to także wypozyczalnia gokartów rowerowych
i rowerów. Posiadamy rowery trekkingowe, górskie, gokarty jedno, dwu i czteroosobowe 
zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Pełna oferta na www.bajersport.pl

Rajd Dusiołek Górski

Wyrusz z nami na jednodniowy rajd górski w pięknej okolicy. Zapraszamy w Beskidy gdzie 
każdy z Was będzie mógł się zmierzyć z samym sobą i trudami szlaku.
Masz przyjaciela - weź go ze soba na wędrówkę. Nie masz przyjaciela - może poznasz go 
na trasie naszego rajdu?

Więcej na www.dusiolek.pl

Wycieczki rowerowe

Specjalizujemy sie w wycieczkach rowerowych. Posiadamy własne rowery oraz 
przyczepy do ich przewozu. Naszym celem jest zwiedzanie i pokazywanie walorów
oraz atrakcji regionu, a rower jest do tego najlepszy. Wycieczki organizujemy w grupach
od 10 do 30 osób.  Na każdej wycieczce zapewniamy opiekę przewodnika, dobra zabawę i 
niezapomniane przeżycia.

Pełna oferta na www.zbajerem.pl

Przewodnicy, instruktorzy

Nasza firma dysponuje wykwalifikowana kadrą przewodników i instruktorów,
która przez cały rok jest do Państwa dyspozycji:
- instruktorzy narciarstwa zjazdowego i snowboardu
- instruktorzy narciarstwa biegowego
- przewodnicy górscy
- piloci wycieczek-
- wychowawcy kolonijni

Wypożyczalnia zimowa

W sezonie zimowym oferujemy wypożyczanie nart, snowboardów, nart biegowych, rakiet 
śnieżnych dla grup zorganizowanych oraz klientów indywidualnych.
Sprzęt dobierany jest indywidualnie do każdej osoby, w zależności od stopnia 
zaawansowania, wzrostu i wagi. Posiadamy wykwalifikowaną obsługę dzięki której,
każdy będzie się czieszył

Pełna oferta na www.bajersport.pl



Przewóz osób w kraju i zagranicą
komfortowymi minibusami i autokarami
od 17 do 52 miejsc.

 - wyjazdy szkolne
 - pielgrzymki
 - wyjazdy rodzinne
 - imprezy integracyjne
 - przejazdy okazjonalne

Komfortowe Autokary
Przewóz Osób Marian Stalmach
tel: +48 607 890 584

Marian Stalmach
PRZEWOZY OSOBOWE


