
Gospodarstwo Agroturystyczne  „BRZOZA” koło Torunia     
Robert  Bugajski kom- 601 845 955              
87-103 Toruń 5  Brzoza, ul. Ciechocińska 23 
www.bugajski.pl  email: robert@bugajski.pl  

szkolna wycieczka integracyjna  
Oferta aktualna od 01maja  - do 24 czerwca 2022 roku   

Agroturystyka „BRZOZA” zaprasza dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkoli , na 

jednodniowe wycieczki szkolne do naszego gospodarstwa. Oprócz licznych atrakcji, można u nas 

zobaczyć podstawowe zwierzęta  hodowlane, zrelaksować sie na łonie przyrody, przeprowadzić 

własne zajęcia integracyjne na świeżym powietrzu, oraz zobaczyć z bliska ekologiczne  instalacje 

fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej .  
 

Wycieczka jednodniowa                Cena 39 pln/os 
 

W cenie wycieczki wszystkie poniższe atrakcje: 

- Ognisko z kiełbaskami 
Zapewniamy kiełbaski ,pieczywo, napój, musztardę, ketchup , obsługę techniczną, naczynia jednorazowe, 

kije do kiełbasek, miejsca do siedzenia, stoły itp. 

- Strzelanie na strzelnicy  pneumatycznej 
Karabinki pneumatyczne, tzw.  wiatrówki, strzelanie do tarczy, puszek, butelek, dzwonków,  kaczek 

automatycznych, zainstalowanych na strzelnicy, z odległości ok. 15 m. Strzelanie pod okiem instruktorów, którzy  

ładują i podają karabinki oraz dbają o porządek i bezpieczeństwo.                

- Dmuchaniec    Do dyspozycji zjeżdżalnia dmuchana o wysokości 7m, regulamin                              

- Trampoliny Do dyspozycji kilka  5 metrowych, okrągłych trampolin do skakania, regulamin     

 - Rowery  
     Do dyspozycji rowery BMX , oraz małe rowerki dla młodszych dzieci również z kółkami bocznymi , a  dla   

 najmłodszych    rowerki biegowe , regulamin. 

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

- Poznawanie zwierząt hodowlanych 
Można u nas zobaczyć podstawowe zwierzęta: kozy, kury ,kaczki, oraz  konie , które wychowały się w naszym  

gospodarstwie i są przyzwyczajone do kontaktu z ludźmi, można również je karmić naszym sianem!  Regulamin

     

   - Język angielski w praktyce  
W związku z wieloletnią współpracą naszego gospodarstwa z zagranicznymi uczelniami, znaczna część naszej 

obsługi to obcokrajowcy - studenci przebywający w naszym gospodarstwie na  praktykach. Wszyscy oni 

porozumiewają sie w języku angielskim i każdy z uczestników wycieczki może wypróbować swoje umiejętności 

lingwistyczne w praktyce, podczas prowadzonych przez studentów atrakcji.( studenci nie mówią po polsku ) 

 - Ekologia  - Instalacje Fotowoltaiczne o mocy 11,3kw i 4,32kw 

Można u nas zobaczyć dwie instalacje fotowoltaiczne , przeznaczone do wytwarzania prądu elektrycznego na 

potrzeby naszego gospodarstwa. Jedną naziemną ,którą można zobaczyć z bliska, oraz drugą, większą , 

zainstalowaną na dachu stajni. Instalacje są opisane , zaopatrzone w wykresy i podstawowe informacje , które 

można przekazać grupie uczniów .      

-W cenie wycieczki  również :  
      Boisko do siatkówki,  badmintona, speedmintona, zapewniamy piłki, rakietki, lotki. 

      Boisko do koszykówki , piłki zapewnione  

      Hamaki, huśtawki  

      Plastikowe traktorki oraz samochody na pedały, z przyczepami  

      Duże, metalowe  gokarty na pedały  

      Na miejscu do dyspozycji sklepik z frytkami, nuggetsami,  napojami, słodyczami, lodami i  pamiątkami  
 

Dzieci korzystają z w/w atrakcji pod nadzorem opiekunów i nauczycieli przestrzegając dostępnych regulaminów 

 

Atrakcje prowadzone przez naszych instruktorów : 

-strzelnica pneumatyczna  

-quady elektryczne dla dzieci  (nie ujęte w cenie wycieczki ,  bilety do nabycia indywidualnie , w  sklepiku) 

-ognisko z kiełbaskami  

 

 

Nasz staw jest ogrodzony , zamknięty i wyłączony z oferty . 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! 

 

Brzoza 01.01.2022r. 

http://www.bugajski.pl/


1. Dojazd: we własnym zakresie. 
Z Torunia - Autobusem miejskim nr 11,19  Drugi przystanek w Czerniewicach, (pierwszy-sklepy, drugi-przy placu  zabaw !)    

 dalej 2 km pieszo oznaczonym  szlakiem  rowerowym  w kierunku Ciechocinka (od przystanku w prawo,  lokalną  drogą przez Czerniewice i Brzozę  ) 

Autokarem663 050 

Nasze gospodarstwo znajduje się 10 km od centrum Torunia , w okolicach trasy wylotowej na Ciechocinek- Włocławek-Łódź nr 91  

Jest ono z trasy zupełnie niewidoczne, zasłonięte licznymi drzewami. Jadąc od  Torunia w kierunku Włocławka, juz za Czerniewicami   należy minąć 

wiadukt nad autostradą nr1 w Brzozie  i za niecały 1 km (w kierunku Włocławka ) po lewej stronie drogi , zaraz przy oznaczonym przejściu dla pieszych 

znajduje się nasza tablica reklamowa AGROTURYSTYKA  BRZOZA  . Przy tej tablicy zjeżdża się z trasy  brukowana drogą 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.  Posiadamy miejsce do postoju autokaru, nie ma również 

problemu z zawróceniem do wyjazdu. Dla wszystkich kierowców zjeżdżających do samego gospodarstwa kawa, herbata  oraz kiełbaski z ogniska gratis.  
Prosimy  o przekazanie tego opisu KIEROWCY AUTOKARU! 
Adres do GPS - Ulica Ciechocińska 23 , 87-103 Brzoza . gmina Wielka Nieszawka , powiat Toruń 

Współrzędne GPS : N: 52° 57' 41" E: 18° 41' 10" 

2. Szablon godzinowy szkolnej wycieczki jednodniowej 
  - przyjazd    8 00  – 10 00  

  - oprowadzanie grupy po terenie , zapoznanie z dostępnymi atrakcjami, zasadami korzystania, regulaminami ( 15-20 minut )  

  - atrakcje     900 =>>> do wyjazdu 

  - ognisko z kiełbaskami   1100 -1300 (dokładna godz. do uzgodnienia na miejscu) 

  - wyjazd     1200 -1400  

3. Uwaga !  
- miejsca dla opiekunów bezpłatne , w ilości max 1 os na 10  uczestników płacących . Wszystkie osoby ponadto poniosą pełny koszt wycieczki  

- kawa i herbata dla opiekunów i kierowców gratis, przez cały czas trwania wycieczki ! 

- jeśli grupa na terenie agroturystyki w dniu wycieczki chce być sama , prosimy o zgłoszenie tego podczas rezerwacji, przy licznej grupie  

  często jest to możliwe, jednak wymaga uzgodnienia telefonicznego , oraz    przedpłaty  na  konto : 

 

Robert Bugajski 

87-103 Brzoza ul. Ciechocińska 23 

BRE Bank S.A. 90 1140 2004 0000 3102 1771 1314 

 

 

4. Rezerwacja - telefonicznie +48 601 845 955  w godz. 8 00- 22 00. 
Rezerwacja polega na dokonaniu rezerwacji wstępnej, telefonicznie pod numerem kom. 601 845 955  podając: 

-dzień wycieczki (np: 22 września ) 

-przybliżona ilość osób -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 1 tygodnia 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.  

 

 

Dla wycieczek szkolnych w naszym agro dostępne są również quady elektryczne, 

jednak jest to atrakcja dodatkowo płatna , nie ujęta w koszcie wycieczki . Bilety 

do nabycie indywidualnie , w naszym sklepiku .  

Quady elektryczne dla dzieci w wieku 5-12 lat z 3 biegowym 

ograniczeniem prędkości maksymalnej , do 7 lub 14 lub 21 km/h. 

Krótka przejażdżka ( 5minut )  po torze wyznaczonym oponami, pod okiem 

instruktora kosztuje 10pln. Model i prędkość quada dobiera  instruktor . 
 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! 


