Biały Dunajec + Zakopane + Słowacja
5 DNI AUTOKAREM
Termin dowolny/do uzgodnienia

795 zł/os. – przy grupie od 45 uczestników + 4 osoby opieki
850 zł/os. – przy grupie od 40 uczestników + 4 osoby opieki
950 zł/os. – przy grupie od 35 uczestników + 3 osoby opieki
995 zł/os. – przy grupie od 30 uczestników + 3 osoby opieki
Dzień 1:
8:00 – zbiórka pod szkołą
8:30 – wyjazd spod szkoły do Białego Dunajca
16:00 – przyjazd do domu wczasowego, zakwaterowanie.
16:30 – obiad w DW
17:30 – czas wolny na integrację na terenie obiektu: boisko, basen ogrodowy,
ping pong, piłkarzyki, bilard.
20:00 – kolacja
Dzień 2:
7:45 – śniadanie
8:30 – wyjazd z DW do Bielskiej Jaskini na Słowacji
9:45 – 11:30 – zwiedzanie jaskini
12:00 – przyjazd do Bachledowej Doliny, gdzie znajduje się ścieżka wśród
koron drzew. Drewniany szlak o łącznej długości 1 234 metrów poprowadzony
jest spiralnie nad koronami drzew. Maksymalna wysokość szlaku wynosi 24 m
i kończy się okrągłą wieżą widokową o wysokości 32 metrów. Z wieży roztacza
się imponujący widok
14:30 – 15:20 – przejazd do Białego Dunajca na obiad
15:30 – obiad
Po obiedzie przejazd do Zakopanego. Spacer po Krupówkach. Zwiedzanie
Myszogrodu w Zakopanem – prawdziwa mysia norka mierząca 200 m2!
Mieszka tam 1000 myszek z całego świata żyjących w różnych baśniowych
sceneriach lub uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w Pokazie Wyrobu
Oscypka w Muzeum Oscypka oraz samodzielnego przygotowania oscypka,
poznając przy tym tradycyjne sprzęty pasterskie.
Powrót do hotelu na kolację
20:00 – kolacja w DW
Dzień 3:
8:00 – śniadanie
9:00 – 9:30 – przejazd na parking w Palenicy Białczańskiej
9:30 - 12:30 – spacer do schroniska nad Morskim Okiem

12:30 – 13:30 – czas wolny na spożywanie posiłku we własnym zakresie
w schronisku PTTK Morskie Oko oraz odpoczynek
13:30 – 15:30 – pieszy powrót na parking
Ok 16:00 – przyjazd do hotelu i obiad
Po obiedzie przejazd do Zakopanego i wjazd na Gubałówkę (wjazd kolejką
linowo – torową) – możliwość skorzystania z grawitacyjnej zjeżdżalni za
dodatkową opłatą 8 zł / os
20:00 – kolacja
Dzień 4:
8:00 – śniadanie
9:15 – 10:45 – przejazd na Słowację do Tatralandii
11:00 – 16:00 – Czas wolny na 5h zabawy w Aquaparku. Obiad na miejscu.
16:15 – 17:45 – przejazd do hotelu
18:30 – kolacja
20:00 - ognisko
Dzień 5:
8:00 – śniadanie
9:30 – wyjazd do Warszawy
Po 17:00 – przyjazd do szkoły
Program ramowy. Istnieje możliwość modyfikacji programu
Świadczenie zawarte w cenie:
 Przejazd autokarem,
 Opieka pilota wycieczek,
 Zakwaterowanie: Dom Wczasowy w pokojach z łazienką,
 Wyżywienie: śniadanie x4, obiad x4, kolacja x4,
 Ubezpieczenie NNW,
 Bilety wstępu: wjazd na Gubałówkę, TPN, Bielska Jaskinia, Bachledova
Dolina, Tatralandia, Myszogród lub Muzeum Oscypka.
Dodatkowo płatne:
 Zjeżdżalnia grawitacyjna na Gubałówce – jeden przejazd – 8zł/os
 Opcjonalny wjazd i zjazd gondolą w Bachledowej dolinie – 40 zł / os
Wydatki własne

ZAPRASZAMY!!!

