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Włoskie Skarby –  Apulia

Klara Travel

2999 zł

Jak Włochy to tylko z nami! Wykorzystując nasze pielgrzymkowe 

doświadczenie, zostaliśmy ekspertem w podróżach do Italii! 

Jesteśmy tam przynajmniej kilka razy w roku. Wiemy czego 

potrzebujesz i jak się tym zająć! Po prostu!

Data: 24.09 – 02.10.2023

wycieczki ze Szczecina 

Klara Travel (dawne BP Santa Klara) to Biuro Podróży działające od 2018 r. 

Posiadamy wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników 

Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodnio-

pomorskiego nr 15/18. Gwarancję Ubezpieczeniową w TU EUROPA na kwotę 

128 489,20 PLN certyfikat nr GT 214/2022. W 2020 rozszerzyliśmy 

działalność o usługi transportowe, zachęcamy do wynajmu autokaru nr 

licencji 00491/TO/19 więcej na www.iklarus.pl 

W niniejszym katalogu na rok 2023 – 2024, prezentujemy przykładowe, 

sprawdzone programy z bogatym programem dydaktycznym oraz 

integracyjnym dla najmłodszych, klas 4-8 szkół podstawowych oraz dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Ceny przedstawione w katalogu podano dla min. 45 uczestników oraz 3 do 

4 opiekunów gratis. 

Dla grup z mniejszą ilością uczestników opracujemy indywidualną kalku-

lację. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu wyjazdu, dokonując 

rezerwacji w naszym biurze.

Drogi Nauczycielu, 

Cenimy Twoją pracę 
i jesteśmy by Ci pomóc. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu: 

Dorota:

tel. 509 647 021 email : biuroklaratravel@gmail.com  

www.klaratravel.pl

Wycieczki jednodniowe dla najmłodszych

Wycieczka do gospodarstwa 
agroturystycznego 

Gdzie czekają na najmłodszych zwierzęta takie jak krowy, kury 

a nawet konie i  króliki , przejażdżka bryczką oraz poczęstunek

Cena: + wstęp około 30 zł

Międzyzdroje z Oceanarium 

Spacer po promenadzie, molo, plaży połączone ze zwiedzaniem 

Oceanarium w Międzyzdrojach, dodatkową atrakcją naszego regionu 

jest wizyta w Muzeum Przyrody lub Pokazowej Zagrody Żubrów. Punkt 

widokowy Gosań z piękną panoramą Bałtyku. 

od 90 złCena: + wstępy Oceanarium 50 zł, Żubry 5 zł/os 

od 59 zł

Fun Park Pomerania z wizytą w Kołobrzegu

Kilkugodzinna zabawa w parku rozrywki połączona ze spacerem po 

plaży w Kołobrzegu.

od 105 złCena: + bilet wstępu około 50 zł

Majaland Kownaty 

Całodniowa zabawa w tematycznym Parku Rozrywki Majaland 

Kownaty. 

od 110 złCena: + bilet wstępu około 70 zł

Zoo Eberswalde

od 89 złCena: + bilet wstępu 5 euro

Wycieczki jednodniowe  
dla klas 1-3 szkół podstawowych
i zerówki

Ceny zawierają: transport, ubezpieczenie, opiekę pilota. 

Po dokładny opis programów zajrzyj na naszą stronę:

www.klaratravel.pl 



Włoskie Skarby –  Apulia

Klara Travel

2999 zł

Jak Włochy to tylko z nami! Wykorzystując nasze pielgrzymkowe 

doświadczenie, zostaliśmy ekspertem w podróżach do Italii! 

Jesteśmy tam przynajmniej kilka razy w roku. Wiemy czego 

potrzebujesz i jak się tym zająć! Po prostu!

Data: 24.09 – 02.10.2023

wycieczki ze Szczecina 

Klara Travel (dawne BP Santa Klara) to Biuro Podróży działające od 2018 r. 

Posiadamy wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników 

Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodnio-

pomorskiego nr 15/18. Gwarancję Ubezpieczeniową w TU EUROPA na kwotę 

128 489,20 PLN certyfikat nr GT 214/2022. W 2020 rozszerzyliśmy 

działalność o usługi transportowe, zachęcamy do wynajmu autokaru nr 

licencji 00491/TO/19 więcej na www.iklarus.pl 

W niniejszym katalogu na rok 2023 – 2024, prezentujemy przykładowe, 

sprawdzone programy z bogatym programem dydaktycznym oraz 

integracyjnym dla najmłodszych, klas 4-8 szkół podstawowych oraz dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Ceny przedstawione w katalogu podano dla min. 45 uczestników oraz 3 do 

4 opiekunów gratis. 

Dla grup z mniejszą ilością uczestników opracujemy indywidualną kalku-

lację. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu wyjazdu, dokonując 

rezerwacji w naszym biurze.

Drogi Nauczycielu, 

Cenimy Twoją pracę 
i jesteśmy by Ci pomóc. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu: 

Dorota:

tel. 509 647 021 email : biuroklaratravel@gmail.com  

www.klaratravel.pl

Wycieczki jednodniowe dla najmłodszych

Wycieczka do gospodarstwa 
agroturystycznego 

Gdzie czekają na najmłodszych zwierzęta takie jak krowy, kury 

a nawet konie i  króliki , przejażdżka bryczką oraz poczęstunek

Cena: + wstęp około 30 zł

Międzyzdroje z Oceanarium 

Spacer po promenadzie, molo, plaży połączone ze zwiedzaniem 

Oceanarium w Międzyzdrojach, dodatkową atrakcją naszego regionu 

jest wizyta w Muzeum Przyrody lub Pokazowej Zagrody Żubrów. Punkt 

widokowy Gosań z piękną panoramą Bałtyku. 

od 90 złCena: + wstępy Oceanarium 50 zł, Żubry 5 zł/os 

od 59 zł

Fun Park Pomerania z wizytą w Kołobrzegu

Kilkugodzinna zabawa w parku rozrywki połączona ze spacerem po 

plaży w Kołobrzegu.

od 105 złCena: + bilet wstępu około 50 zł

Majaland Kownaty 

Całodniowa zabawa w tematycznym Parku Rozrywki Majaland 

Kownaty. 

od 110 złCena: + bilet wstępu około 70 zł

Zoo Eberswalde

od 89 złCena: + bilet wstępu 5 euro

Wycieczki jednodniowe  
dla klas 1-3 szkół podstawowych
i zerówki

Ceny zawierają: transport, ubezpieczenie, opiekę pilota. 

Po dokładny opis programów zajrzyj na naszą stronę:

www.klaratravel.pl 



Wycieczki jednodniowe dla szkół 
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Po dokładny opis programów zajrzyj na naszą stronę:

www.klaratravel.pl 

Poznań z muzeum szyfrów 

Rogalowe muzeum, muzeum enigmy z przewodnikiem i kartami 

pracy, rewelacyjne miejsce opowiadające historię szyfrów podczas 

II WŚ, następnie 90-cio minutowe zwiedzanie ZOO z przewodnikiem. 

Cena: + bilety wstępów i przewodnicy ok. 88 złod 135 zł

Zielona Góra z Centrum Nauki Keplera 

Skansen w Ochli połączony z warsztatami wypieku chleba,  

zwiedzanie centrum Zielonej Góry z przewodnikiem miejskim, 2 h 

wizyta w Centrum Nauki Keplera* opcjonalnie wizyta w Planetarium 

(+ 20 pln).

Cena: + wstępy i przewodnik ok. 55 zł  od 140 zł

Świnoujście z Fortem Gerharda

Zwiedzanie Fortu połączone z musztrą i lekcją muzealną prowadzoną 

przez lokalnych przewodników. Ognisko. Wejście na szczyt latarni. 

Międzyzdroje spacer po promenadzie, molo i plaży. Ewentualnie 

zwiedzanie podziemii w forcie ( + 20 pln). 

Cena: + plus wstępy 

(20 zł Fort, 15 zł ognisko z kiełbaskami)

od 90 zł

Labirynt z Ogrodami Hortulus 
i wizytą w Kołobrzegu

Zwiedzanie parków z przewodnikiem lokalnych. 

Toruń 

Wczesny wyjazd, późny powrót, min. 5 h zwiedzania Torunia, Rynek, 

Dom Mikołaja Kopernika, Kaminica Pod Gwiazdą, Osiołek, Fontanna 

Flisaka ewentualnie warsztaty piernikowe.

Cena: + wstępy pierniki 20 zł / planetarium +17 złod 139 zł

Wycieczki jednodniowe dla szkoły podstawowych i ponadpodstawowych

Berlin 

Kilkugodzinne zwiedzanie stolicy Niemiec, m.in. Wyspa Muzeów, 

Uniwersytet Humbolta, Aleja Unter den Linden, Brama Branden-

burska, Reichstag*wstęp do wnętrza, jeśli tylko będzie to możliwe. 

Cena:

Jarmarki Bożonarodzeniowe Berlin grudzień

od 119 złCena:

od 119 zł

Drezno 

Zwiedzanie starego miasta, m.in. Zespół Pałacowy Zwinger wnętrze 

z przewodnikiem, Opera Drezdeńska, Katedra, Tarasy Buhla.

od 190 złCena: wstępy bezpłatne do 17 roku życia

Poczdam 

Zwiedzanie Pałacu Sanssouci wpisanego na listę UNESCO, następnie 

zwiedzanie miasta, Kościół Św. Mikołaja, Brama Brandenburska, rynek
Atrakcje do wyboru: 

Biosfera – tropikalna palmiarnia (+6 euro)
Babelsberg – park filmowy, jedyne w swoim rodzaju miejsce, gdzie 

można poznać tajniki telewizji od kuchni, pokazy na żywo oraz 

doświadczenia filmowe w których można brać udział (+13 euro).

od 110 złCena: + bilet wstępu około 70 zł

Zoo Eberswalde

od 89 złCena: + bilet wstępu 5 euro

Cena zawiera : transport, ubezpieczenie, opiekę pilota 

Po dokładny opis programów zajrzyj na naszą stronę:

www.klaratravel.pl 

rozszerz wizytę o spektakl w teatrze Friedrichstadt Palast 

koszt biletów od 25 euro

dla szkoły która zorganizuje więcej wyjazdów z wielu klas  

koszt wycieczki 109 lub nawet 99 zł!

od 130 złCena: + wybrane wstępy 

Ceny zawierają: transport, ubezpieczenie, opiekę pilota. 

Po dokładny opis programów zajrzyj na naszą stronę:

www.klaratravel.pl 

Wycieczki jednodniowe  
dla klas 4-8 i szkół 
ponadpodstawowych

Wycieczki jednodniowe dla szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych

Wycieczki jednodniowe  
dla klas 4-8 i szkół 
ponadpodstawowych

Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem, wybrane atrakcje, wizyta 

w najsłynniejszej polskiej osadzie starożytnej – żywe muzeum. 

Cena: + bilet wstępu i przewodnik około 50 złod 90 zł

Zwiedzanie Berlina połączone z czasem wolnym na jarmarkach.
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Ceny zawierają: transport, ubezpieczenie, opiekę pilota. 

Po dokładny opis programów zajrzyj na naszą stronę:

www.klaratravel.pl 

Wycieczki wielodniowe 

Toruń 2 dni 

Zwiedzanie 2 dni Torunia z przewodnikiem, planetarium + warsztaty 

piernikowe, nocleg z wyżywieniem 2 x dziennie. 

Cena: + wstępy od 345 zł

Toruń z Biskupinem 3 dni 

Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem, wybrane atrakcje, wizyta 

w najsłynniejszej polskiej osadzie starożytnej – żywe muzeum. 

Cena: + wybrane wstępy od 525 zł

Ziemia Kłodzka Hit! 4 dni 

 1. Kopalnia złoty stok, przejazd do ośrodka, zakwaterowanie nocleg.

 2. Wycieczka górska z przewodnikiem Szczeliniec Wielki i Błędne 
 Skały , Kudowa Zdrój. 

 3. Jaskinia Niedźwiedzia oraz wejście na szczyt – Śnieżnik. 

 4. Wrocław zwiedzania i powrót do szkoły lub wymiennie Sky Walk 
 w Czechach (wstęp 45 zł). 

Cena: + wstępy i przewodnicy 60 złod 790 zł

Dodatkowy dzień i wycieczka do Pragi + 235 zł

Warszawa 3 dni 

1. Przejazd , zwiedzanie z przewodnikiem, nocleg.

2. Kontynuacja zwiedzania, zamek królewski, sejm*w miarę |
 dostępności terminów, Wilanów, łazienki, PKiN fakultatywnie 
 wieczorne wyjście do teatru, nocleg.

3. Kontynuacja zwiedzania, około 13 wyjazd w kierunku szkoły. 

Cena: + wybrane wstępy od 655 zł

Wycieczki wielodniowe 

Drezno z Pragą i Sky Walk nowość! 3 dni

 1. Drezno, Zwinger, rynek, tarasy Buhla nocleg w PL 
 Karpacz/Szklarska 

 2. Wycieczka do Pragi, nocleg w PL 

 3. Wycieczka do Sky Walk i powrót do szkoły 

Cena: + wstępy Sky Walk 45 złod 725 zł

Trójmiasto 3 dni

1. Malbork, nocleg w Trójmieście 

2. Zwiedzanie z przewodnikiem Gdańska , Gdyni i Sopotu: 
 Westerplatte, Molo, Krzywy Domek, Centrum Solidarności, ORP 
 Błyskawica, do wybory 

3. Kontynuacja zwiedzania około 14 wyjazd w drogę powrotną 

Cena: + wybrane wstępy od 625 zł

Zakopane pociągiem lub autokarem 

1. Nocny przejazd pociągiem. 

2. Przyjazd do zakopanego, zwiedzanie stolicy Tatr *bagaże 
 w przechowalni, przejazd do ośrodka nocleg. 

3. Wycieczka górska w zależności od pogody i stopnia 
 zaawansowania grupy, koniecznie z przewodnikiem górskim.

4. Wycieczka górska trasa do wyboru (Wąwóz Kraków, Morskie 
 Oko, Kasprowy Wierch, Dolina Kościeliska, Dolina Białego itd.). 

5. Czas wolny w Zakopanem i wyjazd pociągiem w drogę powrotną. 

6. Przyjazd nad ranem do Szczecina/ okolic. 

Cena: + wstępy od 930 zł

W przypadku wycieczek pociągiem może jechać 1 klasa!

Autokarem przy min. 45 uczestnikach od 1050 zł możemy

dodać wycieczkę na termy! 
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 3. Jaskinia Niedźwiedzia oraz wejście na szczyt – Śnieżnik. 

 4. Wrocław zwiedzania i powrót do szkoły lub wymiennie Sky Walk 
 w Czechach (wstęp 45 zł). 

Cena: + wstępy i przewodnicy 60 złod 790 zł

Dodatkowy dzień i wycieczka do Pragi + 235 zł

Warszawa 3 dni 

1. Przejazd , zwiedzanie z przewodnikiem, nocleg.

2. Kontynuacja zwiedzania, zamek królewski, sejm*w miarę |
 dostępności terminów, Wilanów, łazienki, PKiN fakultatywnie 
 wieczorne wyjście do teatru, nocleg.

3. Kontynuacja zwiedzania, około 13 wyjazd w kierunku szkoły. 

Cena: + wybrane wstępy od 655 zł

Wycieczki wielodniowe 

Drezno z Pragą i Sky Walk nowość! 3 dni

 1. Drezno, Zwinger, rynek, tarasy Buhla nocleg w PL 
 Karpacz/Szklarska 

 2. Wycieczka do Pragi, nocleg w PL 

 3. Wycieczka do Sky Walk i powrót do szkoły 

Cena: + wstępy Sky Walk 45 złod 725 zł

Trójmiasto 3 dni

1. Malbork, nocleg w Trójmieście 

2. Zwiedzanie z przewodnikiem Gdańska , Gdyni i Sopotu: 
 Westerplatte, Molo, Krzywy Domek, Centrum Solidarności, ORP 
 Błyskawica, do wybory 

3. Kontynuacja zwiedzania około 14 wyjazd w drogę powrotną 

Cena: + wybrane wstępy od 625 zł

Zakopane pociągiem lub autokarem 

1. Nocny przejazd pociągiem. 

2. Przyjazd do zakopanego, zwiedzanie stolicy Tatr *bagaże 
 w przechowalni, przejazd do ośrodka nocleg. 

3. Wycieczka górska w zależności od pogody i stopnia 
 zaawansowania grupy, koniecznie z przewodnikiem górskim.

4. Wycieczka górska trasa do wyboru (Wąwóz Kraków, Morskie 
 Oko, Kasprowy Wierch, Dolina Kościeliska, Dolina Białego itd.). 

5. Czas wolny w Zakopanem i wyjazd pociągiem w drogę powrotną. 

6. Przyjazd nad ranem do Szczecina/ okolic. 

Cena: + wstępy od 930 zł

W przypadku wycieczek pociągiem może jechać 1 klasa!

Autokarem przy min. 45 uczestnikach od 1050 zł możemy

dodać wycieczkę na termy! 



Wycieczki zagraniczne

Grecja – szlakiem demokracji, 
igrzysk olimpijskich i filozofii 8 dni

Belgrad – Riwiera Olimpijska – Meteory – Saloniki-Budapeszt 

Cena: + wstępy około 60 euro od 1950 zł

1. Nocny przejazd do Belgradu w Serbii. 

2. Zwiedzanie stolicy obiadokolacja i nocleg. 

3. Przejazd do Grecji, nocleg w Paralii/ Olimpic Beach na Riwierze 
 Olimpijskiej. Czas wolny. Obiadokolacja nocleg. 

4. Wiszące klasztory w Meteorach. 

5. Saloniski największe miasto regionu, 2 pod względem wielkości 
 w Grecji, rejs po porcie. 

6. Całodniowy wypoczynek nad morzem, kolacja, nocny przejazd 
 do Budapesztu. 

7. Zwiedzanie Budapesztu, wizyta w największym kompleksie 
 basenów termalnych w Europie Szechenyi Gyogyfurdo. Nocny 
 powrót do Polski. 

8. Powrót do Szczecina w godzinach porannych. 

Cena zawiera: 

transport, ubezpieczenie, opiekę pilota/przewodnika, 

4 noclegi, 4 śniadania i 5 x obiadokolacja , 1 x obiad 

w Budapeszcie do 4 opiekunów z ramienia szkoły. 

Po dokładny opis programów zajrzyj na naszą stronę:

www.klaratravel.pl 

Włoskie Perły Północy 

Werona – Wenecja – Mediolan

1. Nocny przejazd od Włochy. 

2. Zwiedzanie Werony z przewodnikiem miejskim obiadokolacja 
 i nocleg. 

3. Wenecja – całodniowa wycieczka do Serenissimy. 
 Obiadokolacja i nocleg. 

4. Mediolan zwiedzanie Katedry, rynek, obiadokolacja i nocleg.

5. Powrót do Polski w nocy/ nad ranem dnia następnego.

Cena: + 50 euro (wstępy, rejs, przewodnicy, parkingi) od 1499 zł

Cena zawiera: 

transport, opiekę pilota, 3 noclegi z wyżywieniem 2 x dziennie. 

Wycieczki zagraniczne

Ciao Roma – wycieczka do Rzymu

1. Nocny przejazd do Wenecji. 

2. Rejs do centrum Wenecji, zwiedzanie z przewodnikiem, 
 obiadokolacja i nocleg w okolicy Florencji. 

3. Florencja – miasto mistrzów! Zwiedzanie z przewodnikiem, 
 nocleg pod Rzymem. 

4–5. Zwiedzanie Rzymu i Watykanu z przewodnikiem miejskim, 
 nocleg pod Rzymem.   

6. Asyż z przewodnikiem, nocleg w okolicy Werony. 

7. Powrót do Polski późnym wieczorem/ nocą. 

Wenecja – Florencja – Rzym – Watykan – Asyż

Cena: + 65 euro (rejs, metro, przewodnicy, parkingi, 

check pointy i przewodnicy miejscy) 

od 1950 zł

Cena zawiera: 

transport, ubezpieczenie, 5 noclegów z wyżywieniem 

2 x dziennie, opiekę pilota. 

Paryż z Disneylandem 5 dni 

1. Nocny przejazd do Paryża. 

2. Zwiedzanie stolicy Francji, obiadokolacja i nocleg. 

3. Kontynuacja zwiedzania Paryża, wstęp do Luwru, rejs po 
 Sekwanie, wieża Eiffla ( dla chętnych wjazd lub wejście pieszo).

4. Całodniowy pobyt w Disneylandzie, nocny przejazd do Polski. 

5. Powrót do Szczecina nad ranem. 

Cena: + około 100 euro 

(wstępy, metro, przewodnik, taksy)

od 1420 zł

Cena zawiera: 

transport, ubezpieczenie, opiekę pilota, 2 noclegi 

w Paryżu/okolicy z wyżywieniem 2 x dziennie. 
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Wycieczki zagraniczne

Londyn – Paryż 6 dni 

Cena: + 50 euro (wstępy, taksy, metro)od 2200 zł

1. Nocny przejazd, przeprawa promowa/eurotunel do Anglii.

2. Zwiedzanie Londynu m.in. Pałac Buckingham, London Bridge, 
 Hyde Park, Westminster Abbey nocleg. 

3. Dalsze zwiedzanie Londynu ,Big Ben, White Hall, Trafalgar 
 Square, Oxford Street, nocleg. 

4. Greenwich -południk zerowy, przeprawa promowa do Francji 
 przejazd w okolice Paryża, kolacja i nocleg. 

5. Paryż całodniowe zwiedzanie miasta, rejs po sekwanie, 
 obiadoklacja w restauracji, nocny przejazd. 

 6. Powrót do Szczecina nad ranem. 

Cena zawiera: 

transport, ubezpieczenie, opiekę pilota, 2 noclegi 

w Paryżu/okolicy z wyżywieniem 2 x dziennie. 

Hiszpania – magiczna Katalonia! 8 dni

1. Nocny przejazd w kierunku Mediolanu.

2. Całodniowe zwiedzanie Mediolanu, wstęp do Katedry 
 z przewodnikiem, czas wolny, obiadokolacja – włoska pizza 
 w restutacji w mieście. Nocleg. 

3. Przejazd w kierunku Hiszpanii. Około 16.00 zakwaterowanie 
 w hotelu w Loret de Mar. Nocleg.

4. Wycieczka do Girony i Tossy. 

5. Wycieczka do Barcelony. 

6. Dzień wolny w Loret, obiadokolacja i nocny przejazd. 

7. Całodniowy pobyt w Europa Parku. 

8. Powrót do Szczecina nad ranem. 

Mediolan – Girona – Tossa – Barcelona – Europa Park

Cena: + 55 euro (wstępy + przewodnicy) od 2100 zł

Cena zawiera : 

transport, ubezpieczenie, opiekę, pilota, 4 noclegi 

z wyżywieniem 2 x dziennie.

www.klaratravel.pl

Wszystkich nauczycieli zapraszamy 

na wyjazdy wakacyjne, gdzie łączymy 

wypoczynek ze zwiedzaniem! 

Wiemy czego potrzebujesz…. 

I jak się tym zająć! 

Specjalne rabaty dla nauczycieli 

i pracowników szkół. 

a w wakacje …
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www.klaratravel.pl

WYNAJEM AUTOKARÓW

nowoczesne 
autobusy

podróże po 
całej Europie

doświadczeni 
kierowcy 

www.iklarus.pl

Zamów autokar:

Iklarus wynajem autokarów   |  Janusz Klara

+48 781 285 201iklarus.szczecin@gmail.com ul. Niemierzyńska 24 71-436 Szczecin

+48 781 285 201
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