WYCIECZKA SZKOLNA

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY
ŁEBA I SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY – MUZEUM BURSZTYNU
– RUCHOME WYDMY – LABIRYNT PARK – MUZEUM WSI SŁOWIŃSKIEJ
W KLUKACH – MUZEUM SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
W CZOŁPINIE – LATARNIA MORSKA W CZOŁPINIE

1 dzień
Pojedziemy do Łeby – jednej z najpopularniejszych i najładniejszych nadmorskich
miejscowości wypoczynkowych. Wraz z przewodnikiem zwiedzimy centrum
miasta oraz port usytuowany nad malowniczym kanałem. U jego nabrzeża cumują
kolorowe kutry rybackie, a statki białej floty wypływają na otwarte morze.
Odwiedzimy Muzeum Bursztynu, w którym dowiemy się jak powstaje ten cenny
kruszec. Następnie udamy się do Słowińskiego Parku Narodowego
na poniemiecki poligon doświadczalny z wyrzutniami rakiet V1 i V2. Stamtąd
pójdziemy na szczyt najwyższej z wędrujących wydm – Łąckiej Góry – 43 m.
n.p.m., z której roztacza się niezapomniany widok. Przespacerujemy się szeroką
piaszczystą plażą. Po południu pobawimy się wraz z animatorem w największym
naturalnym labiryncie w Polsce – Labirynt Park Łeba. Obiadokolacja i nocleg
w Łebie lub okolicach (pokoje 2-5 osobowe z łazienkami).
2 dzień
Po śniadaniu pojedziemy do Kluk, gdzie odwiedzimy Muzeum Wsi Słowińskiej.
Weźmiemy udział w lekcji muzealnej podczas której spróbujemy swoich sił
w codziennych pracach wiejskich: pieczeniu chleba, obieraniu warzyw na zupę,
ubijaniu masła, ścieleniu łóżka, praniu na tarze, prasowaniu żelazkiem z duszą czy
przygotowaniu drewna na opał. Wejdziemy do starych chałup i zagród, zobaczymy,
jak w dawnych czasach żyła ludność zamieszkująca te tereny. Na koniec wspólnie
spożyjemy przygotowany wcześniej posiłek (np. zupa, chleb z masłem, pieczone
ziemniaki). Następnie udamy się do Czołpina. Zwiedzimy Muzeum Słowińskiego
Parku Narodowego, gdzie znajdują się osobliwości flory i fauny występujące
na terenie parku. Podczas seansu 3D zobaczymy jak i kiedy przebiegały procesy,
które stworzyły dzisiejszy krajobraz parku. Wejdziemy na teren Słowińskiego Parku
Narodowego, aby z latarni morskiej obejrzeć panoramę okolicy. Po południu wyjazd
w drogę powrotną. W trakcie przejazdu dłuższy postój na posiłek 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 i parkingi,

•

opiekę pilota wycieczki na całej trasie,

•

usługi licencjonowanych przewodników,

•

1 nocleg, 1 śniadanie, 1 obiadokolację,

•

lekcja muzealna zakończona posiłkiem w Klukach.

DZIECI
pow. 40
36 – 40
31 – 35

CENA
260,280,310,-

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – ok. 65 zł/os.

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

Sugerowane bilety wstępów:
•

Muzeum Bursztynu w Łebie ……………………….…. cena: ok. 11 zł/os.

•

Słowiński Park Narodowy ………………………….…. cena: ok. 3 zł/os.

•

Wózki elektryczne do wyrzutni – 2 strona …….......... cena: ok. 15 zł/os.

•

Labirynt Park w Łebie …………………………....……. cena: ok. 20 zł/os.

•

Muzeum Przyrodnicze w Czołpinie …...…..……….

•

Słowiński Park Narodowy …………...................….…. cena: ok. 3 zł/os.

•

Latarnia Morska w Czołpinie ………............................ cena: ok. 2 zł/os.

cena: ok. 7 zł/os.

Zamiennie proponujemy:
•

Muzeum Bursztynu i Kraina Smoków w Łebie ….…. cena: ok. 18 zł/os.

•

Muzeum Bursztynu, Krainy Smoków, wystawy „Statki i okręty”

•

rejs statkiem na trasie: Rąbka - wyrzutnie – Rąbka …. cena: ok. 20 zł/os.

•

Muzeum Wyrzutni Rakiet ………………………...……cena: ok. 7 zł/os.

•

Park Dinozaurów „Łeba Park” …………..…………….cena: ok. 29 zł/os.

•

Park Morski w Sarbsku …………………...…………… cena: ok. 29 zł/os.

oraz poszukiwanie bursztynu ……………………….... cena: ok. 28 zł/os.

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

