WYCIECZKA - zakopane - 3 dni

rok sz
kolny
2019/2
020

program wycieczki
Dzień 1
Wyjazd spod szkoły we wczesnych godzinach porannych do Małego Cichego,
miejsca zakwaterowania. Po obiedzie udamy się do Term Bukowina –
kompleksu basenów geotermalnych zasilanych wodą termalną, który
zlokalizowany jest w Bukowinie Tatrzańskiej. Magiczne miejsce wprost u
podnóża Tatr! Powrót do ośrodka. W ramach kolacji wieczorne ognisko z
pieczeniem kiełbasek. Wieczór gier planszowych oraz kalambury.
Dzień 2
Po wczesnym śniadaniu udamy się na wycieczkę z przewodnikiem nad Morskie
Oko - największy tatrzański staw, który uważany jest za jedno z najpiękniejszych
miejsc w Tatrach. Trasa do samego jeziora przebiega wygodną, asfaltową drogą.
Na trasie wycieczki znajduje się malowniczy wodospad Wodogrzmoty
Mickiewicza. Po dotarciu do Morskiego Oka planujemy spacer dookoła jeziora.
Powrót do ośrodka na obiadokolację. Wieczór filmożerców.
Dzień 3
Po śniadaniu udamy się na wycieczkę do Zakopanego. Wjazd kolejką na
położoną 1129 m n.p.m. Gubałówkę– słynne wzniesienie, z którego rozciąga się
najpiękniejsza panorama na Tatry. Doskonale widać Giewont, Czerwone
Wierchy, otoczenie Hali Gąsienicowej. Zjazd kolejką. Później udamy się na targ
w okolicach Gubałówki oraz na słynny zakopiański deptak Krupówki,
najbardziej znaną ulicę zimowej stolicy Polski. Na Krupówkach chwila czasu
wolnego na zakup pamiątek. Obiad.
Powrót pod szkołę w godzinach wieczornych.

cena

min. 45 dzieci

min. 40 dzieci

min. 35 dzieci

440 ZŁ

460 ZŁ

480 ZŁ

cena obejmuje:
- przejazd autokarem
- realizację programu wycieczki, bilety wstępu, przewodnik
- zakwaterowanie: 2 noclegi, pokoje wieloosobowe
- wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiady, 1 suchy prowiant (Morskie
Oko), 1 obiadokolacja, 1 kolacja w formie ogniska)
- 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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