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Warunki organizacji wycieczek szkolnych

 1. Zamówienie wycieczki w siedzibie biura lub poprzez e-mail:
turystyka@majerbus.pl, wg. wzoru do pobrania na stronie www.ctmajer.pl

 2. Zamówienie wycieczki należy potwierdzić wpłatą zaliczki w określonej 
wysokości i ustalonym podczas zamówienia terminie. Wpłata pozostałej 
części należności najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

 3. Do 2 dni przed wyjazdem należy dostarczyć w wersji elektronicznej listę 
uczestników (uczniów i opiekunów) z danymi: imię i nazwisko, data 
urodzenia, adres. W przypadku nie dostarczenia listy do biura lub dostarczenie 
niekompletnej, nieczytelnej listy grupa nie zostanie ubezpieczona.

 4. Ceny wycieczek zostały skalkulowane dla grup: 40 uczniów + 4 opiekunów 
gratis. W wyniku zmiany liczby uczestników konieczna jest nowa kalkulacja.

 5. Zawarte w katalogu programy wycieczek są tylko propozycjami - na życzenie 
przygotujemy ofertę wg indywidualnych potrzeb i życzeń.

 6. Wycieczki odbywają się bez względu na pogodę, w razie konieczności 
realizowany będzie program zastępczy.

 7. Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania przy sobie w czasie wycieczki 
ważnej legitymacji szkolnej uprawniającej do skorzystania z biletów 
ulgowych w zwiedzanych obiektach.

 8. W przypadku wycieczek zagranicznych każdy uczestnik zobowiązany jest do 
posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości tj. dowód osobisty lub 
paszport.

 9. MAJER CENTRUM TURYSTYKI nie odpowiada za zmianę cen biletów wstępu do 
odwiedzanych obiektów.

 10. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, niektóre z obiektów zwiedzane są 
wyłącznie z zewnątrz.

 11. Cena jest kalkulowana i aktualizowana w dniu zamówienia.

 12. Poniższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej 
w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.



Spis wycieczek

Kraków i Wieliczka.

Obowiązkowa lekcja historii.

W mieście dzieci świata

W krainie zabawek…

100 lat temu na wsi.

Z wizytą w pasiece.

W świecie Gwarków.

Na „dzikim zachodzie”.

Szlakiem nafty i szkła.

Tam, gdzie kozy kują.

W fabryce czekolady.

Ścieżka w koronach drzew.

Zakopane.

Górny Śląsk.

Pętla Beskidzka.

Szlak Orlich Gniazd.

Góry Świętokrzyskie.

Ziemia Sandomierska.

Bieszczady.

Wrocław.

Kotlina Kłodzka.

Roztocze – cud natury.

Szlak Piastowski.

Warszawa da się lubić.

Trójmiasto.

Wiedeń.

Lwów.

Budapeszt i Zakole Dunaju.

Praga i Skalne Miasto.

Berlin i Tropikalna Wyspa.
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4

Byłam z tym biurem na 3 wycieczkach i jestem zachwycona 
profesjonalizmem przewodników jak i kierowców gdyby była skala 10 
napewno mieli by ta dyszke. Gorąco polecam

Ala P.

Super biuro korzystałem z usług kilka razy...profesjonalizm polecam
Zbigniew S.

Profesjonalna obsługa. Wysokiej klasy autokary obsługujące linie do 
Krakowa i Kołobrzegu. Szeroka oferta wycieczek jednodniowych.

Anna J.

Zawsze korzystamy z usług firmy Majer. Profesjonalni i sympatyczni 
piloci wycieczek jak i na Słowację tak i do Budapesztu. Wspomnę 
również o wykwalifikowanych kierowcach. Polecam

Kamila K.

Bardzo fajne biuro podróży i przyjemni piloci. Dzięki za udaną podróż 
do Wiednia szkoda tylko że 1 dzień

Przemysław G.

Opinie na temat naszego biura

Wycieczka do Wieliczki i Krakowa bardzo udana polam super. 
Zapewne jeszcze skorzystamy. A p.Michał oby wszyscy mieli taką 
wiedzę nawet dzieciakom się podobało.

Aldona O.



Wycieczka 1

Temat: Kraków i Wieliczka.

Wycieczka 2

Temat: Obowiązkowa lekcja historii.

Program:  

Oświęcim: zwiedzanie muzeum Auschwitz - Birkenau. 

Wadowice: Rynek z kościołem NMP, dom rodziny 

Jana Pawła II. Możliwość skosztowania słynnej

Kremówki Papieskiej.

Cena zawiera:

Transport, pilot-przewodnik, ubezpieczenie, 

bilety wstępu do odwiedzanych obiektów.

Nie zaleca się zwiedzania Muzeum Auschwitz - Birkenau

przez dzieci poniżej 14 roku życia.

Program:  

Kopalnia Soli w Wieliczce - ciekawa trasa zwiedzania oraz 

liczne legendy związane z postacią św. Kingi. 

Królewski Kraków: pomnik smoka wawelskiego, Wzgórze 

Wawelskie wraz z Katedrą, Okno Papieskie, Rynek Główny 

z Kościołem Mariackim, Brama Floriańska, Barbakan.

Cena zawiera:

Transport, pilot, przewodnik, ubezpieczenie, 

bilety wstępu do odwiedzanych obiektów.

Wycieczki jednodniowe

Majer Centrum Turystyki 

ul. Kościuszki 19A, 34-500 Zakopane, e-mail: turystyka@majerbus.pl

www.ctmajer.pl      +48 18 20 137 44,     + 48 609 040 040
5

cena od: zł130

cena od: zł100



Wycieczka 3

Temat: W mieście dzieci świata

Wycieczka 4

Temat: W krainie zabawek…

Program:  

Stryszawa – udział w warsztatach malowania drewnianych zabawek 

w Beskidzkim Centrum Zabawki Ludowej, wizyta połączona 

z opowieścią o tworzeniu takich zabawek oraz ich historii. 

Sucha Beskidzka: zwiedzanie zamku z możliwością zamówienia 

dodatkowo płatnej lekcji muzealnej, spacer po miasteczku.

Cena zawiera:

Transport, pilot-przewodnik, ubezpieczenie, 

bilety wstępu do odwiedzanych obiektów.

Program:  

Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce; Rabka-Zdrój: Muzeum 

Górali i Zbójników, spacer po uzdrowisku i parku zdrojowym, 

Teatr Lalek Rabcio – możliwość zamówienia dodatkowo 

płatnego spektaklu. Spektakle do wyboru na 

www.rabcio.nowotarski.org.pl

Cena zawiera:

Transport, pilot-przewodnik, ubezpieczenie, 

bilety wstępu do odwiedzanych obiektów.

Majer Centrum Turystyki 

ul. Kościuszki 19A, 34-500 Zakopane, e-mail: turystyka@majerbus.pl

www.ctmajer.pl      +48 18 20 137 44,     + 48 609 040 040

.
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cena od: zł75

cena od: zł75



Wycieczka 5

Temat: 100 lat temu na wsi.

Wycieczka 6

Temat: Z wizytą w pasiece.

Program:  

wiedzanie skansenu i muzeum pszczelarstwa, poznanie procesu 

powstawania miodu oraz cyklu życia pszczół, degustacja 

miodów oraz możliwość zamówienia dodatkowo płatnych 

warsztatów np. z produkcji świec woskowych. 

Nowy Sącz – przeniesienie się w czasie za sprawą wizyty 

w Miasteczku Galicyjskim.

Cena zawiera:

Transport, pilot-przewodnik, ubezpieczenie, 

bilety wstępu do odwiedzanych obiektów.

Program:  

odwiedziny w najstarszym drewnianym kościele na Orawie, zwiedzanie 

z przewodnikiem Orawskiego Parku Etnograficznego oraz możliwość 

zamówienia dodatkowo płatnych warsztatów np. z wyrabiania chleba. 

Wizyta w skansenie, to dla uczniów swoista podróż w czasie do 

miejsca, gdzie żywność i produkty codziennego użytku były 

wykonywane własnoręcznie i wokół tego skupiało się życie 

mieszkańców wsi. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość 

zorganizowania ogniska z pieczeniem kiełbasek.

Cena zawiera:

Transport, pilot-przewodnik, ubezpieczenie, 

bilety wstępu do odwiedzanych obiektów.

Majer Centrum Turystyki 

ul. Kościuszki 19A, 34-500 Zakopane, e-mail: turystyka@majerbus.pl

www.ctmajer.pl      +48 18 20 137 44,     + 48 609 040 040
7

cena od: zł75

cena od: zł80



Wycieczka 7

Temat: W świecie Gwarków.

Wycieczka 8

Temat: Na „dzikim zachodzie”.

Program:  

wizyta w wiosce indiańskiej, gdzie najmłodsi podczas zajęć 

tematycznych poznają tajniki życia i kultury Indian. 

Każdy uczeń może poczuć się tutaj jak prawdziwy Indianin 

za sprawą oryginalnych malowideł na jego twarzy.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zorganizowania 

ogniska z pieczeniem kiełbasek.

Cena zawiera:

Transport, pilot-przewodnik, ubezpieczenie, 

bilety wstępu do odwiedzanych obiektów.

Program:  

zwiedzanie Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, a także Skansenu 

Maszyn Parowych. Sporą atrakcją jest pokonanie łodzią  podziemnej 

trasy turystycznej w Sztolni Czarnego Pstrąga.

Cena zawiera:

Transport, pilot-przewodnik, ubezpieczenie, 

bilety wstępu do odwiedzanych obiektów.

Majer Centrum Turystyki 

ul. Kościuszki 19A, 34-500 Zakopane, e-mail: turystyka@majerbus.pl

www.ctmajer.pl      +48 18 20 137 44,     + 48 609 040 040
8

cena od: zł140

cena od: zł80



Wycieczka 9

Temat: Szlakiem nafty i szkła.

Wycieczka 10

Temat: Tam, gdzie kozy kują.

Program:  

Zwiedzanie Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie to niezwykły 

czas dla najmłodszych. Mają oni możliwość spotkania wszystkich 

swoich ulubionych bohaterów w jednym miejscu, w tym kultowego 

Koziołka Matołka. Bochnia – zwiedzanie kopalni soli, 

przejażdżka podziemną kolejką.

Cena zawiera:

Transport, pilot-przewodnik, ubezpieczenie, 

bilety wstępu do odwiedzanych obiektów.

Program:  

Bóbrka – wizyta w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa im. 

Ignacego Łukasiewicza. Krosno – zwiedzanie Centrum 

Dziedzictwa Szkła z możliwością zamówienia dodatkowo

płatnych warsztatów tematycznych. 

Cena zawiera:

Transport, pilot-przewodnik, ubezpieczenie, 

bilety wstępu do odwiedzanych obiektów.

Majer Centrum Turystyki 

ul. Kościuszki 19A, 34-500 Zakopane, e-mail: turystyka@majerbus.pl

www.ctmajer.pl      +48 18 20 137 44,     + 48 609 040 040
9

cena od: zł100

cena od: zł120



Wycieczka 11

Temat: W fabryce czekolady.

Program:  

Żarnowiec – zwiedzanie Muzeum Marii Konopnickiej z możliwością 

zamówienia dodatkowo płatnej lekcji muzealnej; spacer przez 

rezerwat przyrody Prządki obfitujący w wyjątkowe formacje skalne. 

Każda ze skał związana jest z osobną legendą. Korczyna - 

zwiedzanie Fabryki Czekolady. Na uczestników czeka tu ciekawa 

trasa zwiedzania obejmująca historie powstawania czekolady, 

degustację oraz projekcję filmową.

Cena zawiera:

Transport, pilot-przewodnik, ubezpieczenie, 

bilety wstępu do odwiedzanych obiektów

Majer Centrum Turystyki 

ul. Kościuszki 19A, 34-500 Zakopane, e-mail: turystyka@majerbus.pl

www.ctmajer.pl      +48 18 20 137 44,     + 48 609 040 040

Wycieczka 12

Temat: Ścieżka w koronach drzew.

Program I:  

spacer po kładce widokowej w Bachledovej Dolinie, możliwość 

zamówienia dodatkowo płatnej lekcji przyrodniczej; przejazd do Starej 

Lubovli: zwiedzanie zamku oraz skansenu.

PROGRAM II: 

spacer po kładce widokowej w Bachledovej Dolinie, możliwość 

zamówienia dodatkowo płatnej lekcji przyrodniczej; wizyta 

w uzdrowisku Stary Smokowiec, wjazd kolejką na Hrebienok 

oraz spacer do pięknych Wodospadów Zimnej Wody.

Cena zawiera:

Transport, pilot-przewodnik, ubezpieczenie.

Bilety wstępu stanowią dodatkowy koszt ok. 30 EURO od osoby. 

10

cena od: zł100

cena od: zł65



Wycieczka 13

Temat: Zakopane.

Wycieczka 14

Temat: Górny Śląsk.

Program:  

Zwiedzanie Kopalni Guido w Zabrzu będzie dobrą okazją do 

zapoznania się z historią pozyskiwania węgla na Górnym Śląsku, 

a także do poznania trudów codziennej pracy górników. Muzeum 

Śląskie w Katowicach ilustruje dziedzictwo tego ważnego regionu.

Cena zawiera:

Transport, pilot-przewodnik, ubezpieczenie, 

bilety wstępu do odwiedzanych obiektów.

Program:  

Kaplica na Jaszczurówce – znakomity przykład stylu zakopiańskiego. 

Wizyta w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku 

Narodowego; przejście pod Wielką Krokiew. Wjazd kolejką na 

Gubałówkę – panorama na Tatry. Spacer po Zakopanem: 

Cmentarz na Pęksowym Brzyzku, Willa Atma, deptak Krupówki.

Cena zawiera:

Transport, pilot-przewodnik, ubezpieczenie, 

bilety wstępu do odwiedzanych obiektów.

Majer Centrum Turystyki 

ul. Kościuszki 19A, 34-500 Zakopane, e-mail: turystyka@majerbus.pl

www.ctmajer.pl      +48 18 20 137 44,     + 48 609 040 040
11

cena od: zł70

cena od: zł140



Wycieczka 15

Majer Centrum Turystyki 

ul. Kościuszki 19A, 34-500 Zakopane, e-mail: turystyka@majerbus.pl

www.ctmajer.pl      +48 18 20 137 44,     + 48 609 040 040

Temat: Pętla Beskidzka.

Program:  

Żywiec – zwiedzanie miasta, spacer po Parku Zamkowym; wjazd 

kolejką na Górę Żar, Istebna: Chata Kawuloka – przykład 

tradycyjnego góralskiego budownictwa, Izba Pamięci Jerzego Kukuczki 

– legendarnego polskiego himalaisty, Wisła: spacer po miejscowości, 

Muzeum Adama Małysza, Skocznia Narciarska z zewnątrz.

Cena zawiera:

Transport, pilot-przewodnik, ubezpieczenie, nocleg i wyżywienie, 

bilety wstępu do odwiedzanych obiektów.

2 dni

Wycieczki kilkudniowe

krajowe

12

cena od: zł270



Majer Centrum Turystyki 

ul. Kościuszki 19A, 34-500 Zakopane, e-mail: turystyka@majerbus.pl

www.ctmajer.pl      +48 18 20 137 44,     + 48 609 040 040

Wycieczka 16

Temat: Szlak Orlich Gniazd.

Program:  

Ojcowski Park Narodowy: spacer z przewodnikiem do Jaskini Łokietka, 

Brama Krakowska, Dolina Prądnika. Zwiedzanie Zamku w Pieskowej 

Skale, Maczugi Herkulesa oraz Zamku Ogrodzieniec, w którym kręcono 

finałową scenę serialu Wiedźmin; punkt widokowy na Pustynię 

Błędowską. W drodze powrotnej wizyta w ruinach 

zamku w Rabsztynie.

Cena zawiera:

Transport, pilot-przewodnik, ubezpieczenie, nocleg i wyżywienie, 

bilety wstępu do odwiedzanych obiektów.

2 dni

13

cena od: zł250



Wycieczka 17

Majer Centrum Turystyki 

ul. Kościuszki 19A, 34-500 Zakopane, e-mail: turystyka@majerbus.pl

www.ctmajer.pl      +48 18 20 137 44,     + 48 609 040 040

Temat: Góry Świętokrzyskie.

Program:  

Wizyta w grodzie rycerskim – znajduje się tu starodawna kuźnia 

z obszerną ekspozycją broni; nauka strzelania z łuku, wykłady 

z historii oręża oraz zwiedzanie obozu rycerskiego. Przejazd do ruin 

Zamku w Chęcinach i odkrywanie jego historii. Oblęgorek – muzeum 

Henryka Sienkiewicza. Kielce: Energetyczne Centrum Nauki – 

zwiedzanie wystawy połączone z możliwością zamówienia dodatkowo 

płatnych warsztatów.

Cena zawiera:

Transport, pilot-przewodnik, ubezpieczenie, nocleg i wyżywienie, 

bilety wstępu do odwiedzanych obiektów.

2 dni

14

cena od: zł220



Wycieczka 18

Majer Centrum Turystyki 

ul. Kościuszki 19A, 34-500 Zakopane, e-mail: turystyka@majerbus.pl

www.ctmajer.pl      +48 18 20 137 44,     + 48 609 040 040

Temat: Ziemia Sandomierska.

Program:  

zwiedzanie zamku w Baranowie Sandomierskim, Sandomierz: Brama 

Opatowska, rynek z pięknym renesansowym ratuszem, Ucho Igielne, 

podziemna trasa turystyczna, kościół św. Jakuba oraz Wąwóz 

Królowej Jadwigi, Kazimierz Dolny: Rynek, Fara, renesansowe 

kamieniczki, Zamek, Góra Trzech Krzyży, rejs statkiem po Wiśle. 

Puławy: spacer po parku, „Świątynia Sybilli”.

Cena zawiera:

Transport, pilot, przewodnik, ubezpieczenie, nocleg i wyżywienie, 

bilety wstępu do odwiedzanych obiektów.

2 dni

15

cena od: zł330



Wycieczka 19

Majer Centrum Turystyki 

ul. Kościuszki 19A, 34-500 Zakopane, e-mail: turystyka@majerbus.pl

www.ctmajer.pl      +48 18 20 137 44,     + 48 609 040 040

Temat: Bieszczady.

Program:  

zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego oraz Galicyjskiego Rynku 

w Sanoku – udział w lekcji muzealnej, spacer po ruinach klasztoru 

karmelitów w Zagórzu, rejs statkiem po jez. Solińskim, objazd Wielką 

Pętlą Bieszczadzką: zwiedzanie cerkwi UNESCO w Smolniku, 

Majdan - przejazd Bieszczadzką Kolejką Leśną.

Cena zawiera:

Transport, pilot-przewodnik, ubezpieczenie, nocleg i wyżywienie, 

bilety wstępu do odwiedzanych obiektów.

2 dni

16

cena od: zł270



Majer Centrum Turystyki 

ul. Kościuszki 19A, 34-500 Zakopane, e-mail: turystyka@majerbus.pl

www.ctmajer.pl      +48 18 20 137 44,     + 48 609 040 040

Wycieczka 20

Temat: Wrocław.

Program:  

spacer z przewodnikiem po Wrocławiu: Ostrów Tumski, 

Stare Jatki, Uniwersytet Wrocławski (Aula Leopoldina,  punkt 

widokowy na wieży matematycznej), Rynek Staromiejski, Panorama 

Racławicka – seans, Park Szczytnicki: pokaz multimedialnej fontanny, 

Ogród Japoński; zwiedzanie Wrocławskiego ZOO, Hydropolis.

Cena zawiera:

Transport, pilot, przewodnik, ubezpieczenie, nocleg i wyżywienie, 

bilety wstępu do odwiedzanych obiektów.

2 dni

17

cena od: zł380



Wycieczka 21

Majer Centrum Turystyki 

ul. Kościuszki 19A, 34-500 Zakopane, e-mail: turystyka@majerbus.pl

www.ctmajer.pl      +48 18 20 137 44,     + 48 609 040 040

Temat: Kotlina Kłodzka.

Program:  

zwiedzanie Kościoła Pokoju w Świdnicy, Zamek Książ w Wałbrzychu 

wraz z palmiarnią, Góry Stołowe – wyjście z przewodnikiem na 

Szczeliniec Wielki oraz wizyta w labiryncie Skalnym Błędne Skały. 

Kudowa-Zdrój: spacer po uzdrowisku, Kaplica Czaszek. Kłodzko:  

„Mały Most Karola”, Rynek z Ratuszem, klasztor oo. Franciszkanów. 

Wizyta w Kopalni Złota.

Cena zawiera:

Transport, pilot, przewodnik, ubezpieczenie, nocleg i wyżywienie, 

bilety wstępu do odwiedzanych obiektów.

3 dni

18

cena od: zł500



Majer Centrum Turystyki 

ul. Kościuszki 19A, 34-500 Zakopane, e-mail: turystyka@majerbus.pl

www.ctmajer.pl      +48 18 20 137 44,     + 48 609 040 040

Wycieczka 22

Temat: Roztocze – cud natury.

Program:  

Zwierzyniec: słynny „kościół na wodzie”, ośrodek Edukacyjno – 

Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego, wycieczka rowerowa 

nad stawy Echo, gdzie zobaczyć można stadninę konika polskiego. 

Wycieczka kajakowa po rzece Wieprz nad zalew Rudka.  

Szczebrzeszyn – pomnik chrząszcza. Zamość: zwiedzanie z 

przewodnikiem zabytkowego centrum miasta wpisanego na Listę 

UNESCO: Rynek z Ratuszem, Kolegiata, Rotunda, Nadszaniec – 

podziemna trasa turystyczna.

Cena zawiera:

Transport, pilot-przewodnik, ubezpieczenie, nocleg i wyżywienie, 

bilety wstępu do odwiedzanych obiektów.

3 dni
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cena od: zł510



Wycieczka 23

Majer Centrum Turystyki 

ul. Kościuszki 19A, 34-500 Zakopane, e-mail: turystyka@majerbus.pl

www.ctmajer.pl      +48 18 20 137 44,     + 48 609 040 040

Temat: Szlak Piastowski.

Program:  

Kruszwica – Mysia Wieża, rejs statkiem po jez. Gopło, rezerwat 

archeologiczny w Biskupinie, Gniezno - spacer z przewodnikiem: 

Archikatedra, Drzwi Gnieźnieńskie. Ostrów Lednicki – średniowieczne 

grodzisko. Poznań - spacer z przewodnikiem: Ostrów Tumski z gotycką 

katedrą z grobami pierwszych władców Polski, Rynek z ratuszem, 

Pomnik Koziołków, dzielnica Cesarska. Rogalowe Muzeum - pokazy 

wypieku Rogali Świętomarcińskich.

Cena zawiera:

Transport, pilot, przewodnik, ubezpieczenie, nocleg i wyżywienie, 

bilety wstępu do odwiedzanych obiektów.

3 dni

20

cena od: zł550



Wycieczka 24

Temat: Warszawa da się lubić.

Program:  

Wilanów – pałac króla Jana III, Łazienki Królewskie, 

spacer po centrum: Plac Zamkowy z kolumną Zygmuntowską, 

Rynek Starego Miasta, pomnik Syrenki, Krakowskie Przedmieście, 

Ogród Saski z Grobem Nieznanego Żołnierza, podziwianie Stadionu 

Narodowego z tarasu widokowego, wizyta w Centrum Nauki 

Kopernik, Zamek Królewski, Sejm RP, zwiedzanie Muzeum 

Powstania Warszawskiego.

Cena zawiera:

Transport, pilot, przewodnik, ubezpieczenie, nocleg i wyżywienie, 

przejazd metrem, bilety wstępu do odwiedzanych obiektów.

Majer Centrum Turystyki 

ul. Kościuszki 19A, 34-500 Zakopane, e-mail: turystyka@majerbus.pl

www.ctmajer.pl      +48 18 20 137 44,     + 48 609 040 040

3 dni

21

cena od: zł520



Majer Centrum Turystyki 

ul. Kościuszki 19A, 34-500 Zakopane, e-mail: turystyka@majerbus.pl

www.ctmajer.pl      +48 18 20 137 44,     + 48 609 040 040

Wycieczka 25

Temat: Trójmiasto.

Program:  

Gdynia: spacer Skwerem Kościuszki, zwiedzanie Żaglowca Dar Pomorza, 

Akwarium Gdyńskie; Sopot: przejście deptakiem „Monciak”, najdłuższe 

drewniane molo w Europie, skwer kuracyjny, zabytkowa latarnia 

morska, pobyt na plaży. Gdańsk: Stare Miasto: droga królewska, 

Zielona Brama, spacer nad Motławą pod Żurawia, ul. Mariacka. 

Rejs statkiem na Westerplatte, wartownie, Pomnik Obrońców 

Wybrzeża. Wizyta w Muzeum II Wojny Światowej, przejazd do 

Malborka – zwiedzanie największego na świecie krzyżackiego zamku.

Cena zawiera:

Transport, pilot, przewodnik, ubezpieczenie, nocleg i wyżywienie, 

bilety wstępu do odwiedzanych obiektów.

3 dni

22

cena od: zł670



Majer Centrum Turystyki 

ul. Kościuszki 19A, 34-500 Zakopane, e-mail: turystyka@majerbus.pl

www.ctmajer.pl      +48 18 20 137 44,     + 48 609 040 040

Wycieczki kilkudniowe
zagraniczne

Wycieczka 26

Temat: Wiedeń.

Program:  

Belweder, przejazd Ringiem wzdłuż najważniejszych zabytków miasta, 

Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Historii Sztuki, Parlament, 

Ratusz. Spacer po centrum z przewodnikiem przez Plac Karola, 

Hofburg, Kohlmarkt i Graben do Katedry Św. Szczepana, Dom 

Hundertwassera. Przejazd do letniej rezydencji Habsburgów i spacer 

wokół Pałacu i ogrodów Schönbrunn. Donaustadt, Alte Donau, Prater – 

najstarsze wesołe miasteczko w Europie.

Świadczenia: 

Transport, pilot, przewodnik, ubezpieczenie, nocleg i wyżywienie.

Składka na obowiązkowy Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

• Bilety wstępu stanowią dodatkowy koszt ok. 60 EURO od osoby.

• Uczestnicy muszą posiadać ważny dokument tożsamości tj.: 

  dowód osobisty lub paszport.

2 dni

23

cena od: zł440



Majer Centrum Turystyki 

ul. Kościuszki 19A, 34-500 Zakopane, e-mail: turystyka@majerbus.pl

www.ctmajer.pl      +48 18 20 137 44,     + 48 609 040 040

Wycieczka 27

Temat: Lwów.

Program:  

Spacer z przewodnikiem po centrum miasta: Rynek z kamieniczkami, 

Katedra Łacińska, Pomnik Adama Mickiewicza, Kasyno Szlacheckie, 

Uniwersytet Jana Kazimierza, Cerkiew św. Jura, Politechnika, Pałac 

Potockich, Ossolineum, Kwartał Ormiański, Cmentarz Łyczakowski i 

Cmentarz Orląt Lwowskich, Wysoki Zamek z Kopcem Unii Lubelskiej, 

Teatr Opery i Baletu (za dodatkową opłatą możliwość zamówienia 

spektaklu), wieża ratuszowa, zakupy.

Świadczenia: 

Transport, pilot, przewodnik, ubezpieczenie, nocleg i wyżywienie.

• Bilety wstępu stanowią dodatkowy koszt ok. 250 UAH od osoby.

• Uczestnicy muszą posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy 

  licząc od dnia wyjazdu.

3 dni

24

cena od: zł525



Wycieczka 28

Temat: Budapeszt i Zakole Dunaju.

Program:  

spacer po Wzgórzu Zamkowym: Zamek Królewski, Kościół św. Macieja, 

Baszty Rybackie. Przejazd na Plac Bohaterów, Zamek Vajdahunyad, 

rejs statkiem po Dunaju. Wzgórze Gellerta, Bazylika 

św. Stefana, Parlament, ul. Vaci, Wyspa św. Małgorzaty. 

Przejazd Zakolem Dunaju: spacer po uroczym miasteczku Szentendre, 

Wyszehrad - miejsce historycznych spotkań królów Polski, Czech 

i Węgier, Esztergom z najważniejszą bazyliką na Węgrzech.

Świadczenia: 

Transport, pilot-przewodnik, ubezpieczenie, nocleg i wyżywienie.

Składka na obowiązkowy Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

• Bilety wstępu stanowią dodatkowy koszt 

  ok. 2000 HUF i 12 EURO od osoby.

• Uczestnicy muszą posiadać ważny dokument tożsamości tj.: 

  dowód osobisty lub paszport.

Majer Centrum Turystyki 

ul. Kościuszki 19A, 34-500 Zakopane, e-mail: turystyka@majerbus.pl

www.ctmajer.pl      +48 18 20 137 44,     + 48 609 040 040

3 dni

25

cena od: zł600



Wycieczka 29

Temat: Praga i Skalne Miasto.

Program:  

Muzeum Techniki, wjazd kolejką na wzgórze Petrin – panorama 

miasta, zwiedzanie centrum Pragi z przewodnikiem: Plac Wacława, 

Brama Prochowa, Rynek Starego Miasta z Ratuszem i Orlojem – to 

jeden z najbardziej znanych zegarów astronomicznych na świecie, 

Kościół Tyński, dzielnica Jozefov, Most Karola, Hradczany – 

uroczysta zmiana warty, Katedra św. Wita, Złota Uliczka, Mala 

Strana, Uniwersytet Karola. Skalne Miasto – wyjątkowe piaskowcowe 

formy skalne uformowane przez naturę.

Świadczenia: 

Transport, pilot, przewodnik, ubezpieczenie, nocleg i wyżywienie.

• Bilety wstępu stanowią dodatkowy koszt ok. 450 CZK od osoby.

• Uczestnicy muszą posiadać ważny dokument tożsamości tj.: 

  dowód osobisty lub paszport.

Majer Centrum Turystyki 

ul. Kościuszki 19A, 34-500 Zakopane, e-mail: turystyka@majerbus.pl

www.ctmajer.pl      +48 18 20 137 44,     + 48 609 040 040

3 dni

26

cena od: zł650



Wycieczka 30

Temat: Berlin i Tropikalna Wyspa.

Program:  

spacer z przewodnikiem po centrum Berlina: Gmach Reichstagu, 

Brama Brandenbusrska, Wyspa Muzeów, East Side Gallery, Berliner 

Fernsehturm, Pomnik Pomordowanych, Katedra Berlińska, Checkpoint 

Charlie, Alexanderplatz, Pałac Charlottenburg, AquaDom. Poczdam: 

zespół pałacowo – parkowy Sanssouci, Hollandisches Viertel, Cecilienhof, 

spacer po New Garden. Przejazd do Parku Wodnego Tropikalna Wyspa 

-  pobyt ok. 8h.

Świadczenia: 

Transport, pilot, przewodnik, ubezpieczenie, nocleg i wyżywienie.

• Bilety wstępu stanowią dodatkowy koszt ok. 40 EURO od osoby.

• Tropikalna Wyspa ok. 25 EURO od osoby.

• Uczestnicy muszą posiadać ważny dokument tożsamości tj.: 

  dowód osobisty lub paszport.

Majer Centrum Turystyki 

ul. Kościuszki 19A, 34-500 Zakopane, e-mail: turystyka@majerbus.pl

www.ctmajer.pl      +48 18 20 137 44,     + 48 609 040 040

3 dni

27

cena od: zł640



Zasady ogólne:
1. Transport Osobowy Majer Wojciech Majerczyk zwany dalej organizatorem posiadający 

wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych Marszałka Województwa 
Małopolskiego pod numerem Z/88/2016.

2. Klientem  jest osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o imprezę turystyczną 
na swoją rzecz lub na rzecz innych osób. Zawarcie umowy następuje poprzez 
podpisanie umowy zgłoszenia w imieniu własnym i pozostałych uczestników. 

3. Niniejsze ogólne warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy wraz 
z programem i określają zasady udziału klienta w imprezach organizowanych przez 
Transport Osobowy Majer Wojciech Majerczyk. Klient podpisujący umowę jest 
zobowiązany zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz potwierdzić 
własnoręcznym podpisem ich akceptację.

Zawarcie umowy:
1. Podpisanie umowy następuje po zapoznaniu się klienta z ofertą organizatora, 

warunkami uczestnictwa oraz ceną.
2. Klient podpisując umowę z organizatorem potwierdza, że zapoznał się i akceptuje 

niniejsze warunki uczestnictwa. Ponadto  potwierdza, że zapoznał się z pełnym 
zakresem świadczeń, programem imprezy oraz ceną. 

3. Klient deklaruje, że stan zdrowia uczestników pozwala na wzięcie udziału w imprezie 
będącej przedmiotem umowy. 

4. Umowa zawiera dokładne dane dotyczące imprezy, terminu, miejsca, trasy, rodzaju 
zakwaterowania, wyżywienia, środka transportu, cen oraz godzin i miejsca 
planowanego podstawienia autokaru. 

5. Umowa w przypadku rezerwacji grupowych powinna być podbita pieczątką właściwej 
instytucji oraz podpisana. 

6. Kalkulacja kosztów imprezy przygotowana jest na 40 uczniów płacących i 4 opiekunów 
bezpłatnie. Jeżeli została przygotowana specjalna kalkulacja w związku z mniejszą lub 
większą liczbą osób należy zapłacić za wszystkich uczestników zgodnie z przewidzianą 
kalkulacją. Koszty poniesione przed realizacją imprezy a związane z przygotowaniem 
wyjazdu i niewykorzystane przez uczestnika nie podlegają zwrotowi. Jeżeli płatność 
nie zostanie uregulowana zgodnie z potwierdzeniem i ustaleniami w biurze wycieczka 
może zostać niezrealizowana, a koszt realizacji rozpoczętej imprezy już imprezy  (koszt 
dojazdu autokaru pod szkołę, pilota, koszty pośrednie biura) należy uregulować do 
7 dni od daty planowanego wyjazdu. W momencie braku wpłaty zaliczki biuro 
automatycznie anuluje zgłoszenie wycieczki. Zaliczka za osoby nieobecne jest 
bezzwrotna. Jeżeli grupa całkowicie zrezygnuje z wyjazdu zaliczka przepada.

Warunki płatności:
1. Klient zobowiązuje się do przestrzegania terminów i wysokości wpłat za imprezę wg 

następujących zasad:
 a) Przy podpisywaniu umowy zaliczka w kwocie podanej na ofercie imprezy,
 b) Do 20 dni przed wyjazdem dopłata do kwoty 100% ceny imprezy,
 c) Jeżeli klient zapisuje się na 20 dni lub krócej przed imprezą, wpłaca całą kwotę 

imprezy.
2. Cena ustalona w imprezie nie może zostać podwyższona, chyba że organizator 

udokumentuje wpływ podwyższenia cen w następujących okolicznościach: wzrost 
kosztów transportu (ceny paliw), wzrost kursów walut, wzrost opłat urzędowych, 
podatków oraz opłat należnych, wzrost kosztów biletów wstępów. 

3. W okresie 21 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może zostać 
podwyższona.

28

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych 
przez Centrum Turystyki MAJER Transport Osobowy Wojciech Majerczyk



Rezygnacja z udziału w imprezie:
1. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w imprezie. Rezygnacja wymaga pisemnego 

oświadczenia. Za datę rezygnacji uznaje się dzień jej wpływu do biura. 
2. Istnieje możliwość wskazania innej osoby, która spełnia warunki uczestnictwa w danej 

imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która podejmie obowiązki 
wynikające z tej umowy, jednakże nie później niż do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej. Biuro nie będzie żądało żadnych kwot z tytułu zmiany osoby na umowie.

3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Podróżnego z przyczyn nieleżących po stronie 
Organizatora (brak odpowiednich dokumentów, niedotrzymanie terminów płatności 
itp.) albo odstąpienia od Umowy Organizator dokonuje potrąceń z wpłat Uczestnika 
w wysokości poniesionych kosztów związanych z imprezą, jednak nie więcej niż:

 a) 200 zł przy rezygnacji począwszy od dnia pierwszej wpłaty do 31. dnia przed datą 
rozpoczęcia imprezy,

 b) 50% ceny imprezy przy rezygnacji od 30. do 14. dnia przed rozpoczęciem imprezy,
 c) 60% ceny imprezy przy rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia 

imprezy,
 d) 80% ceny imprezy w przypadku niestawienia się na miejsce zbiórki w dniu 

rozpoczęcia imprezy

Odpowiedzialność biura i klienta:
1. Biuro zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami, ofertą 

i zgłoszeniem.
2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za działanie i decyzje organów administracji 

państwowej i placówek konsularnych, np. nie wydanie paszportu lub wizy w terminie 
umożliwiającym wzięcie udziału w imprezie.

3. W przypadkach koniecznych Biuro zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy: 
ceny lub programu i ma obowiązek zawiadomić o tym klienta ustnie lub pisemnie, nie 
później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. Wzrost cen może nastąpić 
w przypadku: wzrostu kosztów transportu; wzrostu opłat urzędowych, podatków lub 
opłat należnych dla biura podróży, wzrostu kursów walut. Uczestnik powinien 
poinformować Biuro o akceptacji nowych warunków umowy lub rezygnacji w ciągu 
3 dni od otrzymania zawiadomienia. Wzrost ceny upoważnia klienta do odstąpienia od 
umowy i uzyskania zwrotu całości kwoty wpłaconej do biura. Biuro zastrzega sobie 
prawo do odwołania imprezy w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako 
„siła wyższa”. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ważnego wymaganego dokumentu 
tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) w przypadku wycieczek 
zagranicznych.

5. Uczestników imprezy obowiązują przepisy celno-dewizowe polskie, krajów 
tranzytowych i docelowych.

6. W czasie trwania imprezy uczestnik jest zobowiązany stosować się do wskazówek 
pilota lub kierownika imprezy. Biuro zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy 
z winy uczestnika w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli uczestnik 
utrudnia sprawne lub planowane realizowanie programu imprezy . Wszelkie koszty 
związane z rozwiązaniem umowy ponosi klient, natomiast kwoty wpłacone z tytułu 
uczestnictwa w imprezie na rzecz biura nie podlegają zwrotowi. W przypadku osób 
niepełnoletnich, opiekunowie są zobowiązani w trybie natychmiastowym odebrać 
relegowanego uczestnika imprezy. 

7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez 
siebie oraz osoby, nad którymi sprawuje opiekę. Pokrycie kosztów następuje w trakcie 
trwania imprezy oraz miejscu jej powstania. Jeżeli koszty zostaną dopiero wycenione - 
po przedstawieniu faktury za poniesione straty. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za 
szkody wyrządzone w miejscu zakwaterowania, transportu oraz w miejscach gdzie 

29



impreza jest realizowana zgodnie z programem. W przypadku osób niepełnoletnich 
odpowiedzialność spoczywa na osobach sprawujących opiekę zgodnie z umową 
(nauczyciele z ramienia szkoły). 

8. Nauczyciele w imieniu rodziców lub opiekunowie zainteresowani wystawieniem faktur 
powinni zgłosić ten fakt przed rozpoczęciem imprezy i dostarczyć do siedziby 
organizatora listę z danymi, na kogo faktura indywidualna ma zostać wystawiona. 
Niedostarczenie takiej listy powoduje wystawienie przez organizatora faktur 
zbiorczych na szkołę lub instytucję, która zamawiała imprezę do 7 dni po zaskoczeniu 
imprezy.

Ubezpieczenie:
1. Organizator zawiera umowę ubezpieczenia na rzecz każdego uczestnika imprezy 

zagranicznej oraz kilkudniowej. Klient jest ubezpieczony w AXA Polska S.A. Rodzaj 
i zakres ubezpieczenia jest zależny od rodzaju imprezy. Koszty leczenia 10 000 EUR, 
koszty ratownictwa 5 000 EUR, NNW 2 000 EUR, bagaż podróżny 200 EUR.

Reklamacje:
1. Jeżeli w trakcie imprezy uczestnik stwierdza wadliwe wykonywanie umowy powinien 

niezwłocznie zawiadomić o tym organizatora a także współdziałać w celu uniknięcia 
ewentualnych dalszych szkód. Uczestnik ma obowiązek poinformować na miejscu 
o spostrzeżonych uchybieniach pilota lub innego przedstawiciela organizatora w celu 
podjęcia środków zaradczych. Jeżeli usterka w realizacji umowy nie zostanie 
naprawiona, uczestnik powinien złożyć reklamacje w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
od dnia zakończenia imprezy. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji 
w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

Postanowienia końcowe:
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami uczestnictwa zastosowanie 

mają przepisy ustawy o usługach turystycznych z dnia oraz przepisy kodeksu 
cywilnego. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy 
strony będą rozstrzygały polubownie, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez 
sąd właściwy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016r Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MAJER Wojciech Majerczyk z siedzibą: 
Stasikówka 57; 34-520 Poronin . NIP: 736-129-79-76, zwana dalej Firma Majer.

2.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach prawidłowej realizacji umowy,  a także mogą 
być przetwarzane przy dochodzeniu roszczeń wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią. 

3.  Postawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. 5. Państwa dane osobowe będą 
przetwarzane przez Firmę Majer w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie do 
wygaśnięcia roszczeń.

4.  Firma Majer  nie przekazuje danych osobom trzecim. 

5.  Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania 
ich usunięcia , wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, do żądania od Firmy Majer 
ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia. Jednocześnie są Państwo 
uprawnieni do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej 
przed jej cofnięciem. 

Z  administ ratorem danych mogą Państ wo skontaktować s ię  popr zez  adres  emai l : 
turystyka@majerbus.pl, pod numerem telefonu: +48 609-040-040, lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora.
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Zapraszamy do wynajmu komfortowych autokarów na wyjazdy do:
 • teatru
 • kina
 • zawodów sportowych
 • pielgrzymek
 • zajęć pozalekcyjnych

W zależności od potrzeb dysponujemy pojazdami posiadającymi 
od 28 do 61 miejsc siedzących.

Każdy z naszych autokarów wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa 
i klimatyzację, które gwarantują komfortową podróż. W celu umilenia 
przejazdu naszym najmłodszym pasażerom zapewniamy dostęp do 
gniazd elektrycznych 230V, toalety, oraz DVD.

Wynajem 
autokarów

WYNAJEM AUTOKARÓW
REZERWACJE GRUPOWE

tel. 669 060 060
e-mail: biuro@majerbus.pl



Zakopane, ul. Kościuszki 19A

f MajerCentrumTurystyki

turystyka@majerbus.pl

691 133 678
609 040 040

www.ctmajer.pl

Zajmujemy się organizacją turystyki od 15 lat

Zapewniamy kompleksową obsługę wycieczek szkolnych

Proponujemy wycieczki z autorskimi programami

Bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu

Na życzenie klienta przygotujemy indywidualny program wycieczki

Posiadamy profesjonalną kadrę pilotów i przewodników

Posiadamy własną bazę komfortowych autokarów


