BIURO TURYSTYCZNE STRAMA ZAKOPANE
DOŚWIADCZENIE, PROFESJONALIZM, BEZPIECZEŃSTWO

PRZYKŁADOWA OFERTA DLA GRUP
Wycieczki krajowe - 1 dzień
Wycieczki lokalne – 1 dzień
Wycieczki zagraniczne (Słowacja) - 1 dzień
Dolny Śląsk i Wrocław - 3 dni
Wiedeń i Budapeszt - 3 dni
Praga - 2 dni
Nasze atuty:
13 letnie doświadczenie Organizatora Usług Turystycznych
Licencja krajowa i międzynarodowa na przewóz osób
Własne autokary o różnym standardzie dostosowanym do
wymagań Klienta
Doskonałe opinie Klientów korzystających z naszych usług
Własna kadra wykwalifikowanych Pilotów wycieczek
Profesjonalni kierowcy autokarów z wieloletnim
doświadczeniem
Sprawdzone oferty wycieczek jedno-, dwu- i kilkudniowych dostosowane do wymagań Klienta na terenie: Polski,
Słowacji, Austrii, Węgier, Czech.

Informacje dodatkowe:
Z naszej oferty każdego roku w sezonie wycieczkowym (V-X) korzysta około 12 tysięcy Klientów
Na wszystkie wycieczki zagraniczne zapewniamy ubezpieczenie wliczone w cenę wycieczki
Konstruujemy oferty tak, by były jak najbardziej korzystne, atrakcyjne i ciekawe

OFERTA obejmuje kraje: Polska, Słowacja, Austria, Węgry, Czechy
Wycieczki szkolne - dostosowane są do wieku, zainteresowań, a także programu szkolnego
Wycieczki dla firm i grup zorganizowanych
Wycieczki dla klientów indywidualnych

Tel. 18 20 116 46, 18 20 638 13, e-mail: info@nosal.pl

WYCIECZKI JEDNODNIOWE I KILKUDNIOWE
dla szkół i grup zorganizowanych

WIEDEŃ i BUDAPESZT - 3 dni

Podczas zwiedzania WIEDNIA
z przewodnikiem zobaczymy między innymi:

Podczas zwiedzania BUDAPESZTU
z przewodnikiem zobaczymy między innymi:

 Park Miejski, gdzie znajduje się najsłynniejszy
pomnik miasta: „Złoty Strauss”
 „Bajkowy dom” - zaprojektowany przez malarza
Friedensreicha Hundertwassera
 Barokowy Pałac Belweder z Salą Marmurową
 Plac Karola wraz z kościołem Karola Boromeusza
 Secesyjne pawilony Otto Wagenra
 Budynek Secesji
 Cesarską rezydencję Hofburg
 Elegancki plac Graben
 Gotycką Katedrę św. Szczepana
 Siedzibę Zakonu Krzyżackiego przy Singergasse
 Secesyjny zegar figuralny Anker
 Pałac Schönbrunn















Wzgórze Zamkowe z Basztą Rybacką
Kościół Macieja
Bramę Wiedeńską
Zamek Królewski
Kolejkę Siklo
Synagogę
Most Łańcuchowy
Parlament
Katedrę św. Stefana
Park Vorasliget – zoo
Kąpielisko Sechenyi
Vidampark
Galerię Narodową i Muzeum Historii Budapesztu

Cena ok. 650 zł*
Grupa od 21 do 49 osób, na każde 21 osób 2 opiekunów GRATIS
Cena zawiera:
 Przejazd komfortowym autokarem (2 kierowców) wraz ze wszystkimi opłatami drogowymi na terenie Państw
po których planowana jest trasa przejazdu oraz opłatami za parking
 Istnieje możliwość zamiany środka transportu z dużego autokaru na bus 22 osoby i relatywne obniżenie
kosztów związanych z transportem
 Opiekę pilota BW STRAMA podczas całej wycieczki wg programu
 Przewodnika po Wiedniu wg programu
 Przewodnika po Budapeszcie wg programu
 Zakwaterowanie w hostelu w Wiedniu – 1 nocleg ze śniadaniem
 Zakwaterowanie w hostelu w Budapeszcie – 1 nocleg ze śniadaniem
 Ubezpieczenie Pakiet Travel
 Koszty wycieczki dla 2 opiekunów
Cena nie zawiera:
 Innych posiłków podczas wycieczki niż śniadanie
 Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
 Rejsu statkiem w Budapeszcie

JESTEŚMY WIARYGODNYM BIUREM !
PRZECZYTAJ OPINIE O NAS! http://www.opineo.pl/opinie/strama-turystyka-pl

WYCIECZKI JEDNODNIOWE I KILKUDNIOWE
dla szkół i grup zorganizowanych

PRAGA - CZECHY 2 dni

Praga określana jest jako złota i magiczna. Położona niczym Rzym na kilku wzgórzach ponad łagodnym
łukiem Wełtawy słynie z tradycji oraz przepięknej architektury, czaruje swoim urokiem turystów jak i mieszkańców.
Celem naszej dwudniowej wycieczki do Pragi jest pokazanie Państwu najważniejszych zabytków, największych
atrakcji i perełek tej wyjątkowej europejskiej stolicy.
W programie wycieczki z pilotem/przewodnikiem:







Klasztor Strahowski, Pohorzelec, Loreta
Zamek Hradczański, Stare Schody Zamkowe
Ogród Valdsztejna
Most Karola, Plac Wacława, Pałac Lucerna, Ogród Franciszkanów z kościołem Matki Boskiej Śnieżnej
Ratusz Nowomiejski, Dzielnica Żydowska, Rynek Starego Miasta, Dom Reprezentacyjny
Spektakl "Woda, światło, dźwięk" Krizikova Fontanna

Cena ok. 445 zł*
Grupa od 21 do 49 osób, na każde 21 osób 2 opiekunów GRATIS
Cena zawiera:
 Przejazd komfortowym autokarem (2 kierowców) wraz z wszystkimi opłatami drogowymi na terenie kraju jak i Czech a
także opłaty za parking
 Istnieje możliwość zamiany środka transportu z dużego autokaru na bus 22 osoby i relatywne obniżenie kosztów
związanych z transportem.


Opiekę pilota



Przewodnika polskojęzycznego w Pradze – 2 dni wg programu



Zakwaterowanie w hotelu **/*** lub hostelu



Obiadokolację w pierwszym dniu



Śniadanie w drugim dniu



Ubezpieczenie Signal Iduna KL i NNW

Cena nie zawiera:
 Biletu wstępu do zwiedzanych obiektów oraz na spektakl "Woda, światło, dźwięk" Krizikova Fontanna
 Napoi do obiadokolacji

JESTEŚMY WIARYGODNYM BIUREM !
PRZECZYTAJ OPINIE O NAS! http://www.opineo.pl/opinie/strama-turystyka-pl

WYCIECZKI JEDNODNIOWE I KILKUDNIOWE
dla szkół i grup zorganizowanych

DOLNY ŚLĄSK I WROCŁAW 3 dni
Przedstawimy Państwu największe atrakcje Dolnego Śląska i jej stolicy. Malowniczy Wrocław przyciąga
rocznie tysiące turystów. Słynie głównie z Rynku głównego który jest wizytówką miasta a także z Ratusza,
Uniwersytetu, Panoramy Racławickiej oraz bogatych ogrodów.

W programie wycieczki z pilotem/przewodnikiem:
 Panorama Racławicka
 Interaktywna wystawa w Humanitarium - ponad 50 eksponatów podzielonych na działy: Ciało Człowieka,
Świat Zmysłów, Fizyka na Wesoło, Genetyka, Medycyna oraz Ekologia i Energia.
Podczas wizyty, możliwe do zorganizowania warsztaty tematyczne.
 Wielka Wyspa – spektakl Fontanny Multimedialnej
 Hala Stulecia
 Ogród Japoński
 Wrocławskie ZOO
 Wycieczka tematyczna pt. „Wrocław szlakiem krasnali” obejmująca zwiedzanie Starego Miasta wraz z
kamieniczkami Jaś i Małgosia, wrocławski rynek z późnogotyckim ratuszem a wszystko to przeplatane
opowieściami z historii miasta i życia najmniejszych i najmłodszych jego mieszkańców- wrocławskich krasnali.
Cena od 399 zł*
Grupa od 21 do 49 osób, na każde 21 osób 2 opiekunów GRATIS
Cena zawiera:
 Przejazd komfortowym autokarem wraz z wszystkimi opłatami drogowymi na terenie kraju a także opłaty za parking
 Istnieje możliwość zamiany środka transportu z dużego autokaru na bus 22 osoby i relatywne obniżenie kosztów
związanych z transportem
 Opiekę pilota BW STRAMA podczas całej wycieczki według programu
 Przewodnika po Wrocławiu, 3 dni wg programu
 Zakwaterowanie w hostelu 2 noclegi ze śniadaniami
 Wyżywienie 1x obiadokolacja, 2x lunch, 1x kolacja
 Dla każdego uczestnika płyta CD ze zdjęciami z wycieczki GRATIS
 2 opiekunów GRATIS
Cena nie zawiera:
 Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów:

JESTEŚMY WIARYGODNYM BIUREM !
PRZECZYTAJ OPINIE O NAS! http://www.opineo.pl/opinie/strama-turystyka-pl

WYCIECZKI JEDNODNIOWE I KILKUDNIOWE
dla szkół i grup zorganizowanych

WYCIECZKI KRAJOWE - 1 dzień

Podczas wycieczki KRAKÓW - WIELICZKA
z pilotem/przewodnikiem zobaczymy
między innymi:






Rynek główny w Krakowie
Bazylikę Mariacką i ołtarz Wita Stwosza
Sukiennice
Pomnik Adama Mickiewicza
Wawel: Apartamenty Królewskie, Skarbiec,
Zbrojownię
 Smoczą Jamę
 Po południu udamy się do Kopalni Soli Wieliczka

Podczas wycieczki OŚWIĘCIM I WADOWICE
z pilotem/przewodnikiem zobaczymy
między innymi:
 Muzeum Auschwitz i Birkenau
 Projekcję filmu "Kronika wyzwolenia obozu"
 Salę Złotą Domu Katolickiego w Wadowicach,
gdzie znajduje się stała ekspozycja poświęcona
pamięci Jana Pawła II
 Bazylikę Ofiarowania N.M.P.

Cena od 75 zł*

Cena od 85 zł*

Grupa od 21 do 49 osób, na każde 21 osób 1 opiekun
GRATIS

Grupa od 21 do 49 osób, na każde 21 osób 1 opiekun
GRATIS

Cena zawiera:
 Przejazd autokarem,
 Opiekę pilota
 Przewodnika po Krakowie
 Przewodnika po kopalni
 Słodką niespodziankę

Cena zawiera:
 Przejazd komfortowym autokarem
 Opiekę pilota
 Przewodnika i obowiązkowe słuchawki w Muzeum w
Oświęcimiu
 Projekcję filmu dokumentalnego
 Ofiarę na utrzymanie Domu Rodzinnego Ojca
Świętego
 Słodką niespodziankę

Cena nie zawiera:
 Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów

JESTEŚMY WIARYGODNYM BIUREM !
PRZECZYTAJ OPINIE O NAS! http://www.opineo.pl/opinie/strama-turystyka-pl

WYCIECZKI JEDNODNIOWE I KILKUDNIOWE
dla szkół i grup zorganizowanych

WYCIECZKI LOKALNE I IMPREZY REGIONALNE – 1 dzień
Dolina Kościeliska z przewodnikiem
Dolina Kościeliska jest jedną z najpiękniejszych i najczęściej odwiedzanych Dolin w Tatrach. Jest drugą co do wielkości
Doliną po Polskiej stronie. To walna Dolina, czyli taka, która rozpościera się od podnóża Tatr aż po ich grzbiet ma 9
km długości. Do najsłynniejszej, a zarazem najchętniej odwiedzanej należy Jaskinia Mroźna, do której Państwa
zabierzemy, a po trudach przejścia przez jaskinię podejdziemy do schroniska górskiego „Ornak” na hali Ornak. To
doskonałe miejsce na odpoczynek i ciepły poczęstunek, po którym przejdziemy nad Smreczyński Staw.

Zakopane z przewodnikiem
Zobaczą Państwo najpiękniejsze i godne odwiedzenia zakątki Zakopanego. Zimowa stolica Polski od ponad stu lat
przyciąga turystów z całego świata. Klimat miasta wypracowywali przez lata miejscowi górale, oraz gromadząca się
tutaj bohema Polska, artyści, politycy i naukowcy. Uroku dodaje także wszechobecny podhalański folklor. Pod okiem
przewodnika dowiedzą się Państwo wielu ciekawych faktów z historii Podhala.

Kasprowy Wierch z przewodnikiem
Kasprowy Wierch 1987m n.p.m. jeden z najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych szczytów w Polskich Tatrach,
co roku Kasprowy Wierch odwiedza kilkaset tysięcy osób. Położony jest w głównej grani Tatr i przebiega przez niego
granica między Polską, a Słowacją. Na szczyt "Kasprowy Wierch" można wyjechać zmodernizowaną kolejką która
wywozi od lat ciekawych i chcących poczuć piękno tatrzańskiego krajobrazu turystów odwiedzających rejon
Zakopanego.

JESTEŚMY WIARYGODNYM BIUREM !
PRZECZYTAJ OPINIE O NAS! http://www.opineo.pl/opinie/strama-turystyka-pl

WYCIECZKI JEDNODNIOWE I KILKUDNIOWE
dla szkół i grup zorganizowanych

Wieczór regionalny
Oferta dla grup zorganizowanych o charakterze regionalnym, dobry sposób na integrację, wspólne biesiadowanie
przy kolacji lub ognisku. Wieczór umili muzyka na żywo prawdziwej kapeli góralskiej. Znane i lubiane kawałki w całej
Polsce oraz pokaz tańca przez najlepszych tonecników zachęci uczestników biesiady do wspólnej zabawy i
szaleństwa.

Zbójecki Napad na Polanie
Na uczestników imprezy, którzy zaproszeni są na ognisko z pieczeniem kiełbasek, niespodziewanie i w bardzo
realistyczny sposób napadają zbójnicy - banda rozwrzeszczanych, uzbrojonych w liny, pukawki, ciupagi górali. Biorą
wszystkich uczestników w niewolę, a Ci aby się wyzwolić i wykupić muszą wziąć udział w szeregu zadań specjalnie
przygotowanych na tą okazję...

Góralskie śpasy
Oferta dla grup zorganizowanych o charakterze regionalnym, dobry sposób na integrację, wspólne biesiadowanie
przy kolacji z żartem, humorem góralskim w dobrym, swojskim klimacie…Dobrą zabawę zapewniają zbójnicy i góralki
spod Samiućkich Tater, którzy dostają się na zabawę “Panów”. W czasie tych posadów zespół wita przybyłych gości
iście po zbójecku, przy rytmach góralskiej muzyki, która wraz z góralami będzie bawić gości.

JESTEŚMY WIARYGODNYM BIUREM !
PRZECZYTAJ OPINIE O NAS! http://www.opineo.pl/opinie/strama-turystyka-pl

WYCIECZKI JEDNODNIOWE I KILKUDNIOWE
dla szkół i grup zorganizowanych

Kulig letni lub zimowy, wieczór góralski
Wieczory w Zakopanem można spędzić na wiele różnych sposobów, ale jeden z nich warto spędzić po góralsku. W
ofercie naszego biura znajduje się ciekawa propozycja przejażdżki dorożkami połączonej z łowieniem i smażeniem
pstrągów przy kapeli góralskiej.

Dorożkami/ kuligi po Zakopanem – cały rok
Jeden z ciekawszych sposób na kilkugodzinne poznanie Zakopanego a przede wszystkim wspaniałych postaci które
miasto tworzyły. W przypadku tej wycieczki udowodniliśmy, że rozwój narciarstwa i styl zakopiański mają wiele
wspólnego z hutniczymi zakładami w Kuźnicach.

Dorożki/ kuligi Dolina Chochołowska- cały rok
Dolina Chochołowska jest najdłuższą i największą doliną w polskich Tatrach, ma około 10 km, leży na skraju Tatr
Zachodnich. Z powodu występowania polan i hal na dużych powierzchniach doliny, stała się największym ośrodkiem
pasterskim w Tatrach. Pierwsza część trasy prowadzi drogą asfaltową pośród bacówek, przy których wypasane są
owce. Po minięciu Hucisk kończy się asfalt i wjeżdża się na kamienistą drogę prowadzącą przy potoku
Chochołowskim aż do Polany Chochołowskiej na końcu której znajduje się Schronisko górskie.

JESTEŚMY WIARYGODNYM BIUREM !
PRZECZYTAJ OPINIE O NAS! http://www.opineo.pl/opinie/strama-turystyka-pl

WYCIECZKI JEDNODNIOWE I KILKUDNIOWE
dla szkół i grup zorganizowanych

WYCIECZKI ZAGRANICZNE SŁOWACJA - 1 dzień

TATRY WYSOKIE - SŁOWACJA
Podczas wycieczki z pilotem/przewodnikiem
zobaczymy między innymi:

SPISZ I JASKINIA LODOWA - SŁOWACJA
Podczas wycieczki z pilotem/przewodnikiem
zobaczymy między innymi:

Tatry Wysokie to najwyższa część Tatr o charakterze Wycieczka łącząca przepiękne krajobrazy spiskiego
alpejskim, rozciągająca się pomiędzy Tatrami Podtatrza z prawdziwymi i znanymi w całej Europie
Zachodnimi od strony zachodniej oraz Tatrami Bielskimi
zabytkami wpisanymi na listę UNESCO
od strony północno wschodniej.






Jaskinię Bielską
Szczyrbskie Pleso – spacer nad jeziorem
Stary Smokowiec – uzdrowiskową miejscowość
Wjazd kolejką terenową na szczyt Hrebieniok
Wodospady Zimnej Wody







Jaskinię Lodową – Dobszyńską
Urokliwe miasteczka na Słowacji
Rynek Główny i Kościoł św. Jakuba w Lewoczy
Zamek Spiski
Średniowieczne miasteczko - Kieżmark

Cena ok. 45 zł*

Cena ok. 65 zł*

Grupa od 21 do 49 osób, na każde 21 osób 1 opiekun
GRATIS

Grupa od 21 do 49 osób, na każde 21 osób 1 opiekun
GRATIS

Cena zawiera:
 Przejazd autokarem
 Opiekę pilota
 Przewodnika w zwiedzanych obiektach
 Ubezpieczenie KL i NNW
 Słodką niespodziankę

Cena zawiera:
 Przejazd autokarem
 Opiekę pilota
 Przewodnika w zwiedzanych obiektach
 Ubezpieczenie KL i NNW
 Słodką niespodziankę

Cena nie zawiera:
 Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów

Cena nie zawiera:
 Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów

JESTEŚMY WIARYGODNYM BIUREM !
PRZECZYTAJ OPINIE O NAS! http://www.opineo.pl/opinie/strama-turystyka-pl

WYCIECZKI JEDNODNIOWE I KILKUDNIOWE
dla szkół i grup zorganizowanych

*UWAGI I INFORMACJE DOTYCZĄCE WYCIECZEK
KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
 Przykładowe ceny są cenami sugerowanymi, uzależnionymi od terminu oraz ilości uczestników a także
środka transportu (bus/autokar).
 Kalkulacja oferty wycieczek jednodniowych zawiera 1 opiekuna GRATIS na 21 dzieci.
 Kalkulacja oferty wycieczek kilkudniowych zawiera 2 opiekunów GRATIS na 21 dzieci.
 Za powyższą usługę zostanie wystawiona Faktura VAT MARŻA.
 Oferty nie należy traktować jako ostateczną, są to przykładowe realizacje dla grup zorganizowanych.
 Każda oferta zostanie przygotowana i wyceniona indywidualnie na podstawie zapytania przesłanego drogą
e-mailową na adres: magdalena.topor@strama.turystyka.pl
 Możliwe wprowadzenie wszelkich zmian w programie, mile widziane sugestie ze strony zamawiającego
dotyczące programu i trasy wycieczki.
 Po wstępnym zatwierdzeniu oferty przedstawiamy warunki płatności.
 W przypadku wycieczek zagranicznych przypominamy o obowiązku posiadania dokumentu stwierdzającego
tożsamość podróżującego - paszport lub dowód osobisty.
 Na wycieczkach górskich wymagana jest sportowa odzież i obuwie.

Polecamy również:
Park Dinozaurów Zatorland – 1 dzień
Park Miniatur Inwałd – 1 dzień
Energylandia – 1 dzień
Tatralandia – baseny termalne – 1 dzień
Szczegóły oferty na www.strama.turystyka.pl
Zapytania i informacje:
email:
tel:
www:

info@nosal.pl
18 20 116 46, 18 20 63 813, 604 801 123
http://strama.turystyka.pl
JESTEŚMY WIARYGODNYM BIUREM !
PRZECZYTAJ OPINIE O NAS! http://www.opineo.pl/opinie/strama-turystyka-pl

