WYCIECZKA SZKOLNA

BESKIDY I GÓRNY ŚLĄSK
TARNOWSKIE GÓRY – USTROŃ – WISŁA – ISTEBNA – KONIAKÓW – MILÓWKA
– WĘGIERSKA GÓRKA – ZABRZE

1 dzień
Wcześnie rano wyjazd sprzed szkoły do Tarnowskich Gór. Po południu zwiedzanie
z przewodnikiem Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni „Czarnego Pstrąga”
w Tarnowskich Górach. Następnie przejazd w Beskidy. Wieczorem zakwaterowanie
(pokoje 2-5 os. z łazienkami) w Szczyrku, Wiśle lub Ustroniu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie z przewodnikiem Ustronia: wjazd kolejką linową na Polanę
Stokłosica, a następnie wejście na Czantorię - najpopularniejszy szczyt Beskidu
Śląskiego. Z wieży widokowej na szczycie podziwianie rozległej panoramy Beskidu,
Tatr i Małej Fatry. Ponadto zjazd Letnim Torem Saneczkowym o długości 710 metrów.
Po południu wizyta w Leśnym Parku Niespodzianek. To nowatorski ogród
zoologiczny, w którym w otoczeniu starego lasu bukowego, dzikie zwierzęta
przebywają w możliwie naturalnych warunkach. Jedną z ciekawszych atrakcji parku
są muflony i daniele, które swobodnie przemieszczają się wśród zwiedzających i które
to można karmić z ręki. Ponadto w zagrodach mieszkają: żubry, jelenie szlachetne,
sarny, dziki, żbiki czy jenoty. Bezsprzecznie największymi atrakcjami parku są
sokolarnia i sowiarnia, gdzie o wyznaczonych porach wykwalifikowani sokolnicy
prezentują ptaki drapieżne i sowy podczas ich lotów. Na końcu ścieżki edukacyjnej
znajduje się Centrum Przyrodniczo Leśne z eksponatami i multimedialnym
wyposażeniem oraz aleja bajkowa z ruchomymi ekspozycjami znanych bajek
oraz duży plac zabaw. Wieczorem powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu całodzienna wycieczka z przewodnikiem „Pętlą Beskidzką” - czyli
zwiedzanie najbardziej atrakcyjnych miejsc Beskidu Śląskiego w otoczeniu pięknych
górskich krajobrazów m.in.: wizyta na skoczni narciarskiej Wisła Malinka oraz
zwiedzanie galerii z trofeami Adama Małysza w Wiśle; niezwykła wizyta w Chacie
Kawoluka w Istebnej, gdzie pielęgnowane są tradycje wsi beskidzkiej, a gospodarze
opowiadają barwne opowieści przy dźwiękach muzyki pasterskiej; zwiedzanie
niezwykłego Muzeum Koronki w Koniakowie, gdzie zobaczyć można między innymi
niedokończoną serwetę, wykonywaną na zamówienie królowej angielskiej Elżbiety;
wizyta w zabytkowej wsi Milówka, czyli rodzinnej miejscowości braci Golców;
zwiedzanie fortów obronnych z II wojny światowej w Węgierskiej Górce zwanej
„Westerplatte Południa”. Wieczorem powrót na obiadokolację i nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie, następnie przejazd do Zabrza. Zwiedzanie
z przewodnikiem zabytkowej kopalni węgla kamiennego Guido w Zabrzu.
To niezwykła podróż pod ziemię na głębokość 170 i 320 metrów. Zaopatrzeni w hełmy
i lampy górnicze wędrujemy po doskonale zachowanych korytarzach i komorach,
poznając technikę, tradycję i kulturę górniczą. Niezapomnianych emocji dostarczy
zejście w głąb wyrobiska nachylonego pod kątem 18 stopni, a dla odważnych wejście
do wykopu o wysokości nie przekraczającej jednego metra, gdzie można dotknąć "żyłę
czarnego węgla". 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 30 zł/os. Zakończenie
wycieczki w późnych godzinach wieczornych.

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

Cena obejmuje:
•

przejazd wygodnym autokarem,

•

opłaty drogowe (autostrady) i parkingi,

•

opiekę pilota wycieczki na całej trasie,

•

usługi licencjonowanych przewodników

•

3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje,

•

fundusze turystyczne: TFG i TFP.

DZIECI
pow. 40
36 – 40
31 – 35
25 – 30

CENA
760,810,885,975,-

cena obowiązuje do 31.12.2022

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – ok. 180 zł/os.

Sugerowane bilety wstępów:
•

Tarnowskie Góry – Kopalnia Srebra & Sztolnia Czarnego Pstrąga – bilet pakietowy ………….…… cena: ok. 61 zł/os.

•

Ustroń – Kolejka linowa na Polanę Stokłosica – przejazd w dwie strony ………………………….… cena: ok. 20 zł/os.

•

Ustroń – Czantoria – wieża widokowa ………………………………………………..………………..… cena: ok. 3 zł/os.

•

Ustroń – Letni Tor Saneczkowy – 1 przejazd …………………………………………………………….. cena: ok. 7 zł/os.

•

Ustroń – Leśny Park Niespodzianek ………………...……………………………………………………. cena: ok. 20 zł/os.

•

Wisła – Muzeum Trofeów Adama Małysza ……………………………………………………………....cena: ok. 6 zł/os.

•

Istebna – Chata Kawoluka ……...…………………………………...…………………………….……….. cena: ok. 7 zł/os.

•

Koniaków – Muzeum Koronki ….……………………..……….…...………………….…………………. cena: ok. 6 zł/os.

•

Węgierska Górka – schron bojowy „Wędrowiec” ……………………………………..…………………cena: ok. 4 zł/os.

•

Kopalnia węgla kamiennego Guido………………………..……………………………………………… cena: ok. 45 zł/os.

Zamiennie lub dodatkowo proponujemy:
•

piesze wycieczki z przewodnikiem np.: Babia Góra lub do źródła Wisły na Baraniej Górze ….…… bezpłatnie

•

Ustroń – Sokolarnia ………………………………………………………………………………………… cena: ok. 5 zł/os.

•

Wisła – skocznia narciarska Wisła Malinka – wjazd wyciągiem ……………..……………………....... cena: ok. 6 zł/os.

•

Bielsko Biała – Muzeum Filmów Rysunkowych ……..…………………………………………….……. REMONT

•

Wadowice – Dom Rodzinny Papieża Jana Pawła II …………………………………………..………… cena: ok. 15 zł/os.

•

Oświęcim – były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau ( od 14 roku życia ) …..... cena: ok. 30 zł/os.

•

Pszczyna – Muzeum Zamkowe …………………………………………………………………………… cena: ok. 11 zł/os.

•

Park Rozrywki – Inwałd Park – Park Miniatur Świat Marzeń ……………….……………………….. cena: ok. 33 zł/os.

•

Park Rozrywki Zatorland – Park Ruchomych Dinozaurów + Lunapark………………………..…….. cena: ok. 42 zł/os.

•

Energylandia ……………………..…………………………………..……69 zł (klasy I-VI), 79 zł (klasy VII-VIII), 109 zł (liceum)

•

i inne wedle Państwa sugestii…

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

