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Wycieczka szkolna (3 dni)
RABKA I ZAKOPANE
(wersja podstawowa)

Termin: do ustalenia, wiosna/jesień

Cena: od 330 PLN/os.

Zakopane to stolica Tatr i sportów zimowych. To także urokliwe, pełne tajemnic i legend miasto. Mamy
okazję zwiedzić je zarówno z „poziomu zerowego”, jak i podziwiać ze szczytu Gubałówki. Podczas
wycieczki w góry czeka na nas także przygoda w Muzeum Górali i Zbójników, gdzie odkrywamy góralskie
sekrety, a także zwiedzanie Rabki. Nie brakuje też czasu na relaks i zabawę w Rodzinnym Parku Rozrywki
„Rabkoland”! Wszystko to w 3, pełne wrażeń dni, których nie zapomnimy przez długi czas.
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1. Poszukiwanie skarbów Górali i spacer po Rabce
Rano zbieramy się pod szkołą i jedziemy do Rabki. Tam, w Muzeum Górali i Zbójników, czeka na nas ekscytująca gra terenowa. Dostajemy do rąk
mapki, dzięki którym możemy odnaleźć „skarby”, a przy okazji odkryć mnóstwo sekretów Górali i zbójników! Szukanymi przez nas skarbami są
odznaki, które po odnalezieniu zabieramy ze sobą do domu – na dowód, że żadne góralskie tajemnice nie są nam straszne.
Po wizycie w muzeum idziemy na spacer po Rabce Zdroju. Towarzyszy nam przewodnik, który opowiada wiele ciekawych historii i legend na temat
miasta oraz mieszkających w nim niegdyś ludzi. W trakcie wycieczki idziemy na spacer pod słynny pomnik św. Mikołaja; wdychamy powietrze
w tężni solankowej; próbujemy wody o leczniczych właściwościach w Pijalni Wód Mineralnych (chętni mogą kupić wodę i zabrać ze sobą do domu
trochę zdrowia dla bliskich i dla siebie 😉). Po zwiedzaniu jedziemy do miejsca zakwaterowania w okolice Rabki lub Zakopanego. Tam czeka na nas
pyszna obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2. Wejście na Gubałówkę i zwiedzanie Zakopanego
Po śniadaniu jedziemy autokarem na wycieczkę do Zakopanego i okolic. Pierwszym punktem na naszej mapie jest miejscowość Ząb – najwyżej
położona wieś w Polsce i miasto rodzinne Kamila Stocha. Idziemy na 30-miutowy spacer wspinaczkowy granią na Gubałówkę. Na szczycie
podziwiamy widok na góry i obserwujemy Giewont. Mamy chwilę na zakupy, herbatę w góralskiej chacie i podziwianie widoków.
Z Gubałówki zjeżdżamy kolejką krzesełkową do Zakopanego, po którym spacerujemy z przewodnikiem. Odwiedzamy Cmentarz Zasłużonych na
Pęksowym Brzyzku i willę Koliba. Spacer kończymy na słynnych Krupówkach, gdzie mamy okazję kupić pamiątki dla bliskich czy zrobić pamiątkowe
zdjęcia. Na zakończenie wizyty w Zakopanem podjeżdżamy pod skocznię narciarską „Wielka Krokiew”. Wracamy do miejsca zakwaterowania na
obiad. Idziemy na zajęcia animacyjne w ośrodku prowadzone przez naszego pilota-animatora. Po wszystkim czeka na nas kolacja i wspólna
dyskoteka lub ognisko i nocleg.
Dzień 3. Zabawa w Rodzinnym Parku Rozrywki „Rabkoland” i powrót
Po śniadaniu wymeldowujemy się z ośrodka i jedziemy na wycieczkę do Rodzinnego Parku Rozrywki „Rabkoland”. Jest to jeden z czterech
stacjonarnych parków rozrywki w Polsce. Na powierzchni 2 hektarów zgromadzono mnóstwo atrakcji dla młodszych i starszych ucze stników
wycieczki. Są nimi np.: Wielki młyn, Latający Autobus, Jungle Tower, Straszny Dwór, Dom Śmiechu, Eiffel Tower, Formuła 2, Statek Wikingów,
Dyskotekowe Łodzie czy Wioska Wikingów. Po ekscytującym czasie w Rabkolandzie udajemy się na obiad, a potem w drogę powrotną do domu. Na
miejsce zbiórki docieramy w godzinach wieczornych.
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia obiektów.

Cena zawiera:
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✓

Przejazd autokarem o podwyższonym standardzie (TV+DVD, WC, klimatyzacja,
pasy bezpieczeństwa) w obie strony
Opłaty drogowe i parkingowe
Opiekę licencjonowanego pilota
Usługi przewodnickie
Zakwaterowanie – 2 noclegi w pokojach z łazienkami
Organizacja ogniska/dyskoteki
Wyżywienie FB (śniadania, obiady i kolacje)
Udział kadry pedagogicznej (1 osoba / 15 uczestników)
Udział wybranego ucznia GRATIS w ramach programu Podróże Kształcą
Ubezpieczenie NNW
Podatek VAT

Cena nie zawiera: dobrowolnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji, wydatków
własnych i kieszonkowego, biletów wstępu (orientacyjny koszt biletów to 50 PLN/os.)

Inne warianty programu: Indiańska Wioska w Szczyrku, wypad na Słowację (np. do Tatralandii), Posiady Góralskie, spacer szlakami
Tatrzańskiego Parku Narodowego, wycieczka górska po Gorcach, rozszerzone zwiedzanie Zakopanego
Zobacz więcej propozycji wycieczek na www.odyeseja.com.pl, zamów indywidualną wycenę lub złóż zamówienie dzwoniąc pod numer
+48 501 187 183 lub +48 (42) 640-21-80. Możesz też napisać do nas na adres: odyseja@odyseja.com.pl - Do zobaczenia na trasie!
Informacje o biurze: 93-428 Łódź, ul. Kierowa 7, NIP: 729-264-16-88 , REGON: 360756615, Rok założenia: 1990, Ubezpieczenie na rzecz klienta
SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. Koncesja Organizatora Turystyki Nr 363, Numer Konta: 62 1910 1048 2260 8398 0466 0001
Cena powyższej wycieczki została skalkulowana dla grup liczących minimum 45 pełnopłatnych uczestników, wyjazdu z centrum Polski i przy założeniu realizacji standardowego programu.
Zmiana ilości osób, świadczeń, programu, miejsca wyjazdu etc. może wpłynąć na cenę wycieczki, stąd powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.

