
OFERTA NA LETNIE WYJAZDY
 Centrum Kultury w Łubnicach

Krynica Zdrój - 8 lipiec

Program wyjazdu: 
Wyjazd z Łubnic o godzinie 7:30. Przejazd do Krynicy Zdrój. 
Naszą wycieczkę rozpoczniemy od wizyty na Wieży Widokowej w koronach drzew. Na początku wjedziemy nowoczesną kolejką na 
szczyt górski Słotwiny (896 m n.p.m.) Przejście ścieżką widokową, o długości ponad 1 km, zawieszoną wśród koron drzew. Z wieży 
widokowej będziemy mieli okazję podziwiać m.in. widoki na Góry Lewockie i Beskid Niski. Wysokość wieży widokowej wynosi 49,5 
metra. To wysokość 17 piętrowego wieżowca.
Po zejściu obiad w restauracji i przejazd do centrum Krynicy Zdrój. Spacer po perle górskich uzdrowisk oraz degustacja wody 
mineralnej. W drodze powrotnej zatrzymamy się również w Kamiannej. Zwiedzanie pasieki BARĆ oraz degustacja miodu naturalnego 
na wafelku. Planowany powrót około godziny 21:00.

Cena wyjazdu: 145 zł

Wiek uczestników: od 10 lat (poniżej z opiekunem/rodzicem)

Cena zawiera: transport, opiekę pilota, usługę przewodnika lokalnego, bilet wstępu na Wieżę Widokową w koronach drzew, wjazd i 
zjazd wyciągiem na Słotwiny, obiad w restauracji, degustację wody mineralnej, zwiedzanie oraz degustację w Kamiannej, 
ubezpieczenie NNW. 

Energylandia – 28 lipiec

Program wyjazdu: 
Wyjazd z Łubnic o godzinie 7:00. Przejazd do największego w Polsce parku rozrywki ENERGYLANDIA! Całodzienna zabawa w 
pięciu strefach tematycznych: Strefa Ekstremalna, Strefa Familijna, Water Park, Smoczy Gród, Bajkolandia 

W cenie biletu wszystkie atrakcje bez limitów: roller-coastery, karuzele, kina, widowiska, pokazy, strefa dziecięca, strefa familijna, 
strefa ekstremalna oraz Water Park! Bilet całodzienny bez limitów czasowych i ilościowych. 
Planowany powrót około 22:00. 

Cena wyjazdu: 
Przedszkolaki (z opiekunem/rodzicem) - 130 zł 
Klasy 1-3 (z opiekunem/rodzicem) - 150 zł 
Klasy 4-6  - 150 zł 
Klasy 7-8  - 160 zł 
Szkoły średnie i studenci - 190 zł 
Dorośli - 230 zł 

Cena zawiera: transport, bilet wstępu do Energylandii, frytki + napój dla dzieci, kawa dla dorosłych, ubezpieczenie NNW.

Magiczne Ogrody + Kazimierz Dolny – 12 sierpień  

Program wyjazdu: 
Wyjazd z Łubnic o godzinie 7:00. Przejazd do Magicznych Ogrodów. 
Magiczne Ogrody są pierwszym w Polsce rodzinnym ogrodem tematycznym, stworzonym w oparciu o oryginalną baśniową historię. 
Wśród setek kwiatów, drzew i krzewów odkryjesz bajeczne krainy zamieszkiwane przez niezwykłe istoty. Całość to przygoda, kontakt   
z naturą i ciekawie spędzony czas. Wszystkie atrakcje w cenie biletu: ciuchcia, zjeżdżalnie, drzewa, place zabaw, huśtawki, karuzele, 
plaża, tratwy, tunele, zamek wróżek. W trakcie pobytu w parku możliwość zjedzenia posiłku. Popołudniu przejazd do Kazimierza 
Dolnego, gdzie zobaczymy m.in. zamek, Górę Trzech Krzyży oraz renesansowy rynek. Planowany powrót około godziny 20:00. 

Cena wyjazdu:
Dzieci i młodzież - 135 zł 
Dorośli - 150 zł 

Wiek uczestników: od 7 lat (poniżej z opiekunem/rodzicem)

Cena zawiera: transport, opiekę pilota, usługę przewodnika lokalnego w Kazimierzu Dolnym, bilety wstępu (Magiczne Ogrody + Góra 
Trzech Krzyży), ubezpieczenie NNW.

Przy wszystkich wyjazdach możliwość wykorzystania bonu turystycznego! 
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