WYCIECZKA SZKOLNA

POZNAŃ I OKOLICE
ZAMEK I ARBORETUM W KÓRNIKU – PAŁAC I DĘBY W ROGALINIE –
DOM MUZEUM FIEDLERÓW W PUSZCZYKOWIE – POZNAŃ STOLICA
WIELKOPOLSKI

1 dzień
Pojedziemy do Kórnika, gdzie zwiedzimy zamek, malowniczo położony
w sąsiedztwie Jeziora Kórnickiego. Zobaczymy pomieszczenia zamkowe
i powozownię oraz przespacerujemy się po zamkowym parku – największym
i najstarszym arboretum w Polsce. Następnie udamy się do Rogalina, gdzie
zobaczymy Pałac Rodu Raczyńskich (z zewnątrz) oraz udamy się na spacer
malowniczym parkiem krajobrazowym w stylu angielskim, z unikatowym w skali
europejskiej skupiskiem starych dębów. Spośród nich największą sławą cieszą się,
noszące imiona legendarnych słowiańskich braci, dęby Lech, Czech i Rus.
Na zakończenie dnia udamy się do Puszczykowa, gdzie zwiedzimy Muzeum
Arkadego Fiedlera w starym domu rodziny Fiedlerów. Są tu oryginalne eksponaty
z Ameryki Północnej i Południowej, Afryki i Azji – przywiezione z licznych
podróży przez Arkadego Fiedlera oraz jego synów. Zobaczymy też Piramidę –
miejsce niezwykłej mocy. Obiadokolacja i nocleg w Poznaniu lub okolicach
(pokoje 2-5 osobowe z łazienkami).
2 dzień
Po śniadaniu wraz z przewodnikiem zwiedzimy stolicę Wielkopolski – Poznań.
Zobaczymy najstarszą część miasta – Ostrów Tumski, nad którym górują gotyckie
wieże katedry. Wewnątrz katedry spoczywają dwaj pierwsi władcy Polski:
Mieszko I i Bolesław Chrobry. Przespacerujemy się uliczkami Starego Miasta.
Odwiedzimy Stary Rynek, pośrodku którego wznosi się jeden z najpiękniejszych
renesansowych ratuszy. Na wieży ratuszowej zobaczymy słynne poznańskie
koziołki. Odwiedzimy Muzeum Rogalowe, gdzie weźmiemy udział w pokazie
wypieku Rogali Świętomarcińskich. Na zakończenie pobytu w Poznaniu
odpoczniemy nad Jeziorem Maltańskim – sztucznym jeziorze z jednym
z najnowocześniejszych torów regatowych w Europie oraz z Centrum SportowoRekreacyjnym. Znajdziemy tutaj m.in.: całoroczny sztuczny stok narciarski, letni
tor saneczkowy, ściankę wspinaczkową, tor do gry w minigolfa i wiele innych
atrakcji. Po południu wyjazd w drogę powrotną. W trakcie przejazdu dłuższy
postój na posiłek (np. KFC lub McDonald’s) płatny we własnym zakresie lub
istnieje możliwość zamówienia dwudaniowego obiadu w cenie 22 zł/os.
Przyjazd przed szkołę w godzinach wieczornych.
Cena obejmuje:
•

przejazd wygodnym autokarem,

•

opłaty drogowe (autostrady) i parkingi,

•

opiekę pilota wycieczki na całej trasie,

•

usługi licencjonowanych przewodników,

•

1 nocleg, 1 śniadanie, 1 obiadokolację.

DZIECI
pow. 40
36 – 40
31 – 35

CENA
275,300,335,-

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – ok. 45 zł/os.

Gdańsk, Al. Hallera 14, tel./fax 58 341 66 55, tel./fax 58 344 66 55

Sugerowane bilety wstępów:
•

Kórnik – Zamek ……………………………………………………………..………………. cena: ok. 8 zł/os.

•

Kórnik – Arboretum …………………………………………………………..…….………. cena: ok. 5 zł/os.

•

Puszczykowo – Muzeum Arkadego Fiedlera ……………………………..……………… cena: ok. 10 zł/os.

•

Poznań – Krypty Katedry ……………………………………………..…………….……… cena: ok. 3 zł/os.

•

Poznań – Muzeum Rogalowe ……………………………………………..………….……. cena: ok. 17 zł/os.

Atrakcje nad Jeziorem Malta płatne indywidualnie na miejscu m.in.:
•

Malta – Kolejka Górska Adrenalina – 1 zjazd ……………………………..……….…….. cena: ok. 10 zł/os.

•

Malta – karuzela ……………………………………………………………...……………… cena: ok. 6 zł/os.

•

Malta – letni tor saneczkowy – 1 zjazd …………………………………..…….……..…… cena: ok. 8 zł/os.

•

Malta – zjazd na pontonie – 3 zjazdy …..…....…………………………..………………… cena: ok. 10 zł/os.

•

Malta – mini golf ………………………….……………….…………………………...….… cena: ok. 15 zł/os.

Zamiennie lub dodatkowo proponujemy:
•

Gniezno – Katedra, Drzwi Gnieźnieńskie, Podziemia…............................................…… cena: ok. 13 zł/os.

•

Gniezno – Muzeum Początków Państwa Polskiego ………………………………..……. cena: ok. 8 zł/os.

•
•
•

Ostrów Lednicki – Muzeum Pierwszych Piastów z przewodnikiem ……………....….. cena: ok. 11 zł/os.
Pobiedziska – Muzeum Miniatur …………………………………………………...….….. cena: ok. 6 zł/os.
Poznań – Palmiarnia ……………………………………………………………...…………. cena: ok. 7 zł/os.
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