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Brzoza 01.01.2018r.

Ekologiczna wycieczka szkolna
Oferta na kwiecień-maj-czerwiec 2018 roku
Agroturystyka „BRZOZA” zaprasza dzieci ze szkół podstawowych , na jednodniowe wycieczki
szkolne do naszego gospodarstwa. Oprócz licznych atrakcji dla dzieci, można u nas zobaczyć
wszystkie podstawowe zwierzęta hodowlane, oraz ekologiczne instalacje do przygotowywania i
spalania biomasy - zrębki, na energię cieplną, oraz dużą instalację fotowoltaiczną do produkcji
energii elektrycznej . Zainteresowanie budzi również JĘZYK ANGIELS KI W PRAKTYCE.

( od 900 -1400 ) CENY :

Wycieczka jednodniowa
-w terminie od 02.04 do 20.05

25pln/os ( koszt przy 40-80 uczestnikach płacących )
35pln/os ( koszt przy 20-39 uczestnikach płacących)

-w terminie od 21.05 do 28.05

35 pln/os ( bez względu na liczebność grupy )
35 pln/os ( bez względu na liczebność grupy )

-w terminie od 29.05 do 20.06

35pln/os ( koszt przy 40-80 uczestnikach płacących )
45pln/os ( koszt przy 20-39 uczestnikach płacących)

W cenie wycieczki wszystkie poniższe atrakcje:
- EKOLOGIA - Instalacja Fotowoltaiczna o mocy 11,3kw

Można u nas zobaczyć instalację fotowoltaiczną o dużej mocy , przeznaczoną do wytwarzania prądu elektrycznego na
potrzeby naszego gospodarstwa, oraz maszyny do przygotowywania i automatycznego spalania biomasy - zrębki
drzewnej , która zapewnia energię cieplną do ogrzewania naszych budynków oraz podgrzewania wody użytkowej.
Instalacje są opisane , zaopatrzone w wykresy i po dstawowe informacje , które można przekazać grupie uczniów.
Można zamówić odpłatnie krótki wykład , z wiedzy praktycznej , odnośnie samowystarczalności energetycznej .

- Ognisko z kiełbaskami

Zapewniamy kiełbaski ,pieczywo, napój, musztardę, ketchup oraz obsługę techniczną, jednorazówki, kije do kiełbasek,
miejsca do siedzenia, stoły itp.
Czas około 30 min. Godzina do ustalenia na miejscu
POD NADZOREM

- Język angielski w praktyce
W związku z wieloletnią współpracą z zagranicznymi uniwersytetami, znaczna część naszej obsługi to obcokrajowcy z
różnych krajów. Wszyscy oni, niezależnie od języka ojczystego, porozumiewają sie w języku angielskim, i każdy z
uczestników wycieczki może wypróbować swoje umiejętności lingwistyczne w praktyce, podczas prowadzonych
atrakcji. Uważamy , że jest to ciekawa forma urozmaicenia lekcji języka angielskiego w szkołach.

- Oprowadzanie na koniach lub kucykach
Każdy z uczestników wycieczki wsiada na konia z pomocą instruktora, następnie instruktor prowadzi konia stępem po
ogrodzonym placu, zwanym ujeżdżalnią. Nie wymaga to od uczestników żadnych umiejętności jeździeckich. Młodsze
dzieci korzystają z oprowadzania na kucykach na otwartym terenie.
Czas dowolny. POD NADZOREM

- Przejażdżki zaprzęgiem konnym

20 osobowy, przystosowany wóz, zaprzęgnięty w dwa konie, zabiera dzieci na krótką przejażdżkę po terenie naszego
gospodarstwa. Czas przejazdu – ok 5 min , godzina ustalana na miejscu
POD NADZOREM

- Strzelanie na strzelnicy pneumatycznej
Karabinki pneumatyczne, tzw. wiatrówki, strzelanie do tarczy, puszek, butelek, dzwonków, kaczek automatycznych,
zainstalowanych na strzelnicy, z odległości ok. 20 m. Strzelanie pod okiem instruktorów, kt órzy ładują i podają
karabinki oraz dbają o porządek i bezpieczeństwo.
Czas dowolny
POD NADZOREM

- Wędkowanie na stawie
Płytki, zarybiony, ogrodzony , staw na miejscu, ryb jest dużo, lecz w większości są małe, głównie karasie i karpie .
Złowione ryby wpuszczamy z powrotem do stawu. Zapewniamy wędki , przynętę oraz opiekę instruktorów
Czas dowolny.
POD NADZOREM

- Pływanie łódkami na stawie

Posiadamy kilka 6-osobowych łódek, które udostępniamy do pływania w płytkiej, wydzielonej części stawu rybnego,
który znajduje się na terenie naszego gospodarstwa. Pływanie odbywa się pod nadzorem instruktorów , którzy dbają o
porządek i bezpieczeństwo oraz pomagąją przy wsiadaniu do łódek i zakładaniu kapoków .
Czas dowolny.
POD NADZOREM

- Dmuchaniec„BAJDOCJA” Do dyspozycji zjeżdżalnia dmuchana o wysokości 7m.
Czas dowolny

- Poznawanie zwierząt gospodarskich

BEZ NADZORU

Można u nas zobaczyć podstawowe zwierzęta: Krówkę, owieczki, kozy, świnki, kury , konie i kucyki, które wychowały
się w naszym gospodarstwie i są przyzwyczajone do kontaktu z ludźmi, można również je karmić naszym sianem!
Czas dowolny
POD NADZOREM

- Trampoliny typu „BATUT” Do dyspozycji kilka 5 metrowych, okrągłych trampolin do skakania.
Czas dowolny.

- Rowery BMX

BEZ NADZORU

Do dyspozycji około 30 rowerów , z czego 20 markowych BMX , a 10 dla młodszych.
Czas dowolny
BEZ NADZORU

- Siano Do dyspozycji zadaszone miejsce ze świeżym sianem , do zabawy dla dzieci i karmienia naszych zwierząt .
Czas dowolny

BEZ NADZORU

- Oraz udostępniamy:
Boisko do siatkówki, koszykówki, piłki, huśtawki, hamaki, toalety, do dyspozycji sklepik -lody, słodycze, napoje.
Quady elektryczne dla dzieci, z ograniczeniem prędkości do 7/14/21 km/h. Krótka przejażdżka po torze wyznaczonym
oponami, pod okiem instruktora kosztuje 10 pln. Bilety do nabycia na miejscu indywidualnie w naszym sklepiku.

1. Dojazd: we własnym zakresie. ( polecamy dojazd pociągiem, stacja BRZOZA
TORUŃSKA bardzo blisko od naszej agroturystyki, tylko 400 m)
Pociągiem do stacji Brzoza Toruńska i dalej 400 m pieszo.( Kierunek - druga strona ulicy, przejście dla pieszych ,
przy naszej pomarańczowej
AGROTURYSTYKA )

i w dół, brukowaną drogą
tablicy BRZOZA, następnie w lewo ul Ciechocińską , zakręty oznaczone strzałkami NOCLEGI lub

PROPONOWANE POŁACZENIA KOLEJOWE Z MIEJSCOWOSCI :
-ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Godz. 09:18 wyjazd ze stacji ALEKSANRÓW KUJAWSKI
Godz. 09:26 przyjazd na stację BRZOZA TORUŃSKA

powrót:

( dojście na miejsce zajmie 5-10min max, odległość około 400m)

godz.14:32 wyjazd ze stacji BRZOZA TORUŃSKA
godz 15:40 przyjazd na stację ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Informacje:
Czas podróży 8 min, bez przesiadek, pociąg osobowy, tylko 2 klasa,
Cena biletu w obie strony dla ucznia szkoły podstawowej wynosi w przybliżeniu 3 pln

-WŁOCŁAWEK
Godz. 08:49 wyjazd ze stacji WŁOCŁAWEK GŁ. kierunek TORUŃ GŁ.
Godz. 09:26 przyjazd na stację BRZOZA TORUŃSKA

powrót:

( dojście na miejsce zajmie 5-10min max, odległość około 400m)

godz 14.32 wyjazd ze stacji BRZOZA TORUŃSKA
godz 15:10 przyjazd na stację WŁOCŁAWEK GŁÓWNY

ODJAZDY Z INNYCH STACJI
-godz.08:51 Włocławek Zazamcze
-godz.08:56 Włocławek Brzezie

Informacje:
Czas podróży 38 min, bez przesiadek, pociąg osobowy, tylko 2 klasa,
Cena biletu w obie strony dla ucznia szkoły podstawowej wynosi w przybliżeniu 9 pln

Autobusem miejskim nr 11,19

Drugi przystanek w Czerniewicach, (pierwszy -sklepy, drugi-przy placu zabaw !)
pieszo oznaczonym szlakiem rowerowym w kierunku Ciechocinka (od przystanku w prawo).

dalej 2 km

Autokarem

- INTER AUTO-BUS Grębocin rezerwacje 603 565 086
-GESTOR Czerniewice rezerwacje 693 093 746
-TAR-TRAVEL Rogowo rezerwacje 697 663 05097 663 050
Nasze gospodarstwo znajduje się 10 km od centrum Torunia , w okolicach trasy wylotowej na Ciechocinek- Włocławek-Łódź.
Jest ono z trasy zupełnie niewidoczne, zasłonięte licznymi drzewami. Jadąc od Torunia w kierunku Włocławka należy minąć węzeł drogowy w
Czerniewicach ( światła ) i za niecały 1 km (w kierunku Włocławka ) po lewej stronie drogi znajduje się nasza tablica reklamowa BRZOZA w
kolorze pomarańczowym . Przy tej tablicy zjeżdża się z trasy w dół, do naszego gospodarstwa . Zjazd jest dosyć karkołomny i można zostawić
autokar u góry, jest na to dość miejsca, można również zjechać, większość kierowców sobie z tym świetnie radzi. Od zjazdu do naszego
gospodarstwa jest już tylko 300 m., a zakręty są oznaczone. Posiadamy miejsce do postoju autokaru, nie ma również problemu z zawróceniem.
Prosimy o przekazanie tego opisu KIEROWCY AUTOKARU! współrzędne GPS : N: 52° 57' 41" E: 18° 41' 10"

2. Szablon godzinowy szkolnej wycieczki jednodniowej
- przyjazd 830 – 930
- atrakcje 900 =>>> do wyjazdu
- ognisko z kiełbaskami 1100 -1300 (dokładna godz. do uzgodnienia na miejscu)
- przejazdy zaprzęgiem 1200 -1400 (dokładna godz. do uzgodnienia na miejscu)
- wyjazd 1400 -1500 odstępstwa od szablonu prosimy uzgadniać z wyprzedzeniem, szczególnie godziny przyjazdu lub wyjazdu!

3. Uwaga !
Ta oferta przewidziana jest dla dzieci w wieku szkolnym , od 1 klasy szkoły podstawowej . M inimalny wiek uczestników to 6 lat .
Grupy młodsze, przedszkolne, mogą przyjeżdżać do nas wyłącznie z rodzicami, w piątki po południu, soboty i niedziele, korzystając z innej ,
indywidualnej oferty , która znajduje sie na naszej stronie www.bugajski.pl i nazywa się " RODZINNA OFERTA REKREACYJNA"

Prosimy nie planować wyjazdu przed godz. 14 00!
- optymalny program wycieczki trwa około 5-6 godzin ! ( skracanie długości trwania wycieczki w znaczący sposób utrudnia nam pracę,
wymusza pośpiech, a tym samym wpływa na obniżenie bezpieczeństwa )
- miejsca dla opiekunów bezpłatne (jedna osoba na 10 osób płacących)
- prosimy o zabieranie bezpłatnie dzieci, które nie jada na wycieczkę z powodów finansowych - wymaga uzgodnienia telefonicznego
kilka dni przed wycieczką !

Prosimy o nie zabieranie rodziców na wycieczkę, opiekunami grupy mogą być wyłącznie nauczyciele,
w ilości max 1 os na 10 uczestników. Wszystkie osoby ponadto poniosą pełny koszt wycieczki .
Rodzice z dziećmi mogą skorzystać z innej naszej oferty RODZINNA OFERTA REKREACYJNA , w piątki po południu, soboty i niedziele

4. Rezerwacja - telefonicznie 601 845 955 w godz 8 00- 22 00.
Rezerwacja polega na dokonaniu rezerwacji wstępnej, telefonicznie pod numerem kom. 601 845 955 podając:
-dzień wycieczki (np: 22 kwietnia środa)
-przybliżona ilość osób ( np: dwadzieścia kilka, lub czterdzieści parę – proszę pamiętać , ze przy 40 os wchodzimy w inny przedział cenowy)
-szkoła, klasa, miejscowość. (np: SP nr. 11 Toruń, kl.2 i 3podst, lub np. Gimn. Nr. 7 włocławek , kl 1-2 gimn)
-imię , nazwisko oraz numer telefonu osoby rezerwującej, najlepiej komórkowy. ( Prosimy nie podawać numeru telefonu do szkoły)
Rezerwacja wstępna wymaga potwierdzenia telefonicznego , w przeciągu 2 tygodni od zarezerwowania. (brak potwierdzenia zamawianej
wycieczki w podanym terminie może spowodować anulowanie rezerwacji) W razie rezygnacji z wstępnie zarezerwowanej wycieczki, prosimy o
informację w możliwie najkrótszym terminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

-BYDGOSZCZ
Godz. 07:31 wyjazd ze stacji BYDGOSZCZ GŁ
Godz. 08:28 przyjazd na stację BRZOZA TORUŃSKA

powrót:

( dojście na miejsce zajmie 5-10min max, odległość około 400m)

godz.14:58 wyjazd ze stacji BRZOZA TORUŃSKA
godz 15:49 przyjazd na stację BYDGOSZCZ GŁÓWNA

informacje:

ODJAZDY
-godz.07:36
-godz.07:39
-godz 07:42
-godz 07:45

Czas podróży 1:12min ,bez przesiadek, pociąg osobowy, tylko 2 klasa.
Cena biletu w obie strony dla ucznia szkoły podstawowej wynosi w przybliżeniu 11 pln

-TORUŃ
Godz. 08:20 wyjazd ze stacji TORUŃ GŁÓWNY
Godz. 08:28 przyjazd na stację BRZOZA TORUŃSKA

powrót:

( dojście na stacje zajmie 5-10min max, odległość około 400m)

godz.14:52 wyjazd ze stacji BRZOZA TORUŃSKA kierunek TORUŃ GŁ.
godz 15:01 przyjazd na stację TORUŃ GŁÓWNY

informacje:
Czas podróży ok. 10 min ,pociąg osobowy, tylko 2 klasa.
Cena biletu w obie strony dla ucznia szkoły podstawowej wynosi w przybliżeniu 3 pln

-SOLEC KUJAWSKI
Godz. 07:55 wyjazd ze stacji SOLEC KUJAWSKI
Godz. 08:30 przyjazd na stację BRZOZA TORUŃSKA

powrót:

( dojście na stacje zajmie 5-10min max, odległość około 400m)

godz.14:52 wyjazd ze stacji BRZOZA TORUŃSKA kierunek TORUŃ GŁ.
godz 15:23 przyjazd na stację SOLEC KUJAWSKI

informacje:
Czas podróży ok. 35 min ,pociąg osobowy, tylko 2 klasa.
Cena biletu w obie strony dla ucznia szkoły podstawowej wynosi w przybliżeniu 7 pln

Z INNYCH STACJI
bydgoszcz leśna
bydgoszcz bielawy
bydgoszcz wschód
bydgoszcz łęgnowo

