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Dzień 1
Wyjazd spod szkoły we wczesnych godzinach porannych. Spływ pontonowy Przełomem
Bardzkim na odcinku 3,5 km z Ławicy do Podtynia. Przejazd do Kłodzka na obiad. Po
obiedzie udamy się w Błędne Skały - labirynt szczelin i zaułków, niekiedy niezwykle
wąskich, oddzielających bloki skalne kilkunastometrowej wysokości. Przejazd do
ośrodka, kolacja. Wieczór filmożerców.
Dzień 2
Po wczesnym śniadaniu udamy się na wycieczkę z przewodnikiem do Pragi. Spacer po
mieście rozpoczniemy od Klasztoru na Strachovie, dojdziemy do Pogorzelca - miejsca
najstarszej osady na wzgórzu. Zobaczymy Loretę - kompleks barokowych budynków
sakralnych usytuowany na Hradczanach, plac hradczański. Przejdziemy dziedzińcami
zamku praskiego i zobaczymy ogród wallensteina. Mostem Karola przejdziemy na
rynek starego miasta. Powrót do ośrodka na obiadokolację. Wieczór gier i zabaw oraz
kalambury.
Dzień 3
Po śniadaniu udamy się na wycieczkę do Molni Morava, gdzie Kolejka linowa Sněžník
dowiezie nas bezpośrednio do Ścieżki w Obłokach. Z samego szczytu ścieżki rozciągają
się zapierające dech w piersiach widoki na cały Masyw Śnieżniku z malowniczą doliną
rzeki Moravy, w oddali dostrzec można główne pasmo Jesioników, Suchý vrch i
Karkonosze. Zjazd kolejką linową. Przejazd na obiad do Kłodzka. Następnie udamy się
do Metamuzeum Motoryzacji, które mieści się w Paczkowie. W odrestaurowanej,
zabytkowej stodole, umieszczone jest ponad 30 stanowisk z interaktywnymi
doświadczeniami. Bawiąc się doświadczeniami „dotkniemy” fizyki i techniki.
Otoczeniem dla doświadczeń jest kolekcja zabytkowych aut i motocykli. Powrót pod
szkołę w godzinach wieczornych.

cena

min. 45 dzieci

min. 40 dzieci

min. 35 dzieci

460 ZŁ

490 ZŁ

520 ZŁ

cena obejmuje:
- przejazd autokarem
- realizację programu wycieczki, bilety wstępu, przewodnik
- zakwaterowanie: 2 noclegi, pokoje wieloosobowe
- wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiady, 1 suchy prowiant (Praga), 1
obiadokolacja, 1 kolacja
- sprzęt sportowy i multimedialny
- opiekę pilota
- ubezpieczenie NNW
- bezpłatny udział 1 opiekuna / 15 dzieci

+ 48 512 115 106
BIURO@WESOLYAUTOBUS.PL

Uwaga! Program jest ramowy i może ulec zmianie.
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