ZIELONA SZKOŁA -5 DNIOWA

BIAŁY DUNAJEC- ZAKOPANE-WIELICZKA
Biały Dunajec- malownicza miejscowość położona ok. 10 km od centrum Zakopanego. Doskonałe
położenie umożliwia z jednej strony spokój od wielkomiejskiego gwaru Zakopanego z drugiej stanowi
dobra bazę wypadową na szlaki turystyczne Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Zapewniamy:


Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowo- Szkoleniowym Borowy w Białym Dunajcu
( ośrodek dysponujemy pokojami 1-, 2-, 3-, 4-, 5- i 6-osobowymi-każdy pokój posiada łazienkę, TV
oraz dostęp do Wi-Fi)
 Wyżywienie ( 2 posiłki: śniadania i obiadokolacje) smaczne śniadanie w formie bufetu
szwedzkiego, po śniadaniu możliwość przygotowania suchego prowiantu na wycieczki,
serwowane obiadokolacje, dostęp do napoi ( woda, herbata, kompot) podczas całego pobytu
 Wykwalifikowaną kadrę instruktora
 Ubezpieczenie NNW
W programie MOC ATRAKCJI:
 Wycieczki do Zakopanego ( zwiedzanie miasta)
 Krupówki – najpopularniejszy deptak pod Tatrami
 cmentarz na Pęksowym Brzyzku - „Zakopiański Panteon”,
 Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej- Zakopane Krzeptówki
 Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza – skocznia narciarska
 Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
 Dom do Góry Nogami- wyjątkowa atrakcja, która pozwala na odczucie zjawiska w postaci
innego oddziaływania sił grawitacji na człowieka
 Wjazd kolejką na Gubałówkę spacer pasmem Gubałówki do Butorowego Wierchu, zjazd koleją
krzesełkową z Butorowego Wierchu
 Wyjście do kompleksu termalnego „ Gorący Potok”- Szaflary
 Pokaz Kung-fu „ Sztuka nie przemoc”
 Treningi Kung-fu
 Warsztaty ekologicznie „ W krainie miodu”- własnoręcznie klejenie świeczek z węzy pszczelej
 Bogaty program rekreacyjno-sportowo- kulturalny ( gry i zabawy, konkursy i quizy, zajęcia i turnieje
sportowe)
 Ognisko z pieczeniem kiełbasek
W cenie:
program
4 noclegi
wyżywienie ( 4 śniadania, 4 obiadokolacje)
bilety wstępu
opieka instruktora
ubezpieczenie NNW
Cena: 529 zł - od uczestnika ze zwiedzaniem Kopalni Soli w Wieliczce
Cena: 499 zł - od uczestnika bez zwiedzania Kopalni Soli w Wieliczce ( w tym wariancie: V dzień do
własnego zagospodarowania wykwaterowanie z ośrodka do godziny 10.00)
W cenę niewliczony transport. Autokar konieczny na miejscu w celu realizacji programu.

