
Cena za osobę zawiera:
- przejazd autokarem do przystanku tramwajowego
- godzinny przejazd tramwajem wraz z przewodnikiem
- ubezpieczenie NNW
- opiekę pilota

ROZKŁAD JAZDY:
- około 9.00 - transport autokarem do przystanku tramwajowego
- 10.00 - godzinna wycieczka tramwajem
- 11.00 - spacer na Poznański Rynek (hejnał, Koziołki poznańskie)
- 12.30 - zakończenie wycieczki i powrót

BIURO PODRÓŻY TRIPILO
Ul. Czarnkowska 7, 60-419 Poznań

e-mail: biuro@tripilo.pl
tel.: +48 721 875 757

Szpycnij, bimba jedzie! 

Napędzany wiedzą i dobrą zabawą tramwaj
mknie przez piękny i malowniczy Poznań.

Nie ma w nim miejsca na lury i bręczenie. Za
sterami konduktor kasuje bilety, dogląda

pasażerów i bawi opowieściami o Poznaniu.
Za oknem przemyka św. Marcin, a z Katedry
wyglądają św. Piotr i Paweł. Widać zielony

brzeg Malty i pilnych matematyków
w Zamku Cesarza. U kresu rajzowania na

podróżnych czeka Bolko i dwa poznańskie
osiołki - Pyrek i Tyrek. 

Wsiadaj i daj ponieść się przygodzie! 

Bimbą po Poznaniu
Animowana wycieczka

tramwajem dla szkół i przedszkoli



Dlaczego Twoi uczniowie pokochają wycieczkę Bimbą po Poznaniu?

- W naszym tramwaju nie ma miejsca na nudę, dzięki doświadczonemu animatorowi uczniowie
aktywnie uczestniczą w zwiedzaniu - ucząc się i jednocześnie dobrze bawiąc.
- Swobodna atmosfera daje szansę każdemu uczniowi na spontaniczne wyrażanie własnych
spostrzeżeń i radości z zabawy, a także zadawania pytań.
- Mapa do wyklejania to świetna zabawa, podczas której uczniowie ćwiczą spostrzegawczość i
koncentrację oraz utrwalają zdobytą wiedzę.
- Forma wycieczki, a także jej czas trwania czynią ją doskonałą alternatywą dla lekcji w klasie,
czy też konwencjonalnego zwiedzania miasta.

Nasz konduktor: 

- ożywi i uaktywni każdego ucznia

- przekaże wiedzę w ciekawy i
humorystyczny sposób

- zapozna podróżnych z motorniczym
i mechanizmem działania tramwaju

BIURO PODRÓŻY TRIPILO
Ul. Czarnkowska 7, 60-419 Poznań
e-mail: biuro@tripilo.pl
tel.: +48 721 875 757

Cena wyjazdu:
25 - 30 osób - 99 zł / osoba
31 - 35 osób - 87 zł / osoba
36 - 45 osób - 75 zł / osoba

Wycieczka Bimbą po Poznaniu to: 

- Przejażdżka zabytkowym tramwajem.
- Zwiedzenie najważniejszych zabytków i atrakcji Poznania w zaledwie 1 godzinę, bez 
względu na pogodę i korki.
- Animator w roli konduktora, który w ciekawy sposób przekazuje wiedzę
i mobilizuje uczniów do wspólnej zabawy.
- Zabawa formie mapki do wyklejania. Uczniowie otrzymują mapę z trasą wycieczki
i naklejki poszczególnych obiektów Poznania. Ich zadaniem jest umieszczenie naklejek 
kolejno mijanych budynków i atrakcji we właściwych miejscach na mapie (tylko dla 
szkół).
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