
KARKONOSZE 6 DNI- SUPER CENA 

ZIELONA SZKOŁA / WYCIECZKA KARKONOSZE  6 dni w WYJĄTKOWEJ CENIE 

Świadczenia:  

przejazd autokarem, 

5 noclegi (na miejscu: boiska sportowe, sala dydaktyczna, sala dyskotekowa, stół do ping-ponga) , wyżywienie (5 

śniadania, 4 obiadokolacje, 1 obiad, na wycieczki suchy prowiant) , realizację programu, opiekę pilota, bilety 

wstępu do zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie 

bezpłatny udział 4 opiekunów 

PROPONOWANY PROGRAM WYJAZDU: 

Dzień I:  

ok 08.00 zbiórka uczestników wycieczki przed szkołą. Przejazd do Wrocławia, gdzie pospacerujemy po Starym Mieście, na Rynku Głównym zobaczymy perłę 

wrocławskich zabytków – późnogotycki ratusz, jeden z najpiękniejszych w Europie, zabytkowe kamienice, słynną fontannę zbudowaną ze szklanych płyt (możliwość 

zwiedzania Panoramy Racławickiej + ok 18 zł/os) ok. 18.00 obiadokolacja, nocleg Dzień II:  

Po śniadaniu wyjazd do Szklarskiej Poręby. Pospacerujemy po centrum miasteczka. Zobaczymy malowniczo położony wodospad  

Szklarki. Zwiedzimy średniowieczny zamek Chojnik, znajdujący się na szczycie góry Chojnik (627 m npm.)Obiadokolacja, nocleg Dzień III:  

Tego dnia zwiedzimy największą atrakcję Karpacza - Świątynię Wang czyli drewniany kościółek zbudowany w Norwegii na przełomie XII i XIII wieku oraz 

zdobędziemy szczyt najwyższej góry Sudetów - Śnieżki 1602 m n.p.m. (możliwość wyjazdu wyciągiem krzesełkowym na Kopę, wjazd + ok 20 zł, wjazd-zjazd 

ok 25zł/os) ewentualnie w zależności od pogody i warunków na szczycie – wycieczka z przewodnikiem po niższych partiach gór. Obiadokolacja, nocleg Dzień 

IV: 

Spacer po Bukowcu, gdzie zobaczymy m.in zabytkowy pałac, powrót na obiad. Po południu prelekcja z pokazem slajdów na temat przyrody i historii 

Karkonoszy, prowadzona przez przewodnika sudeckiego. Wieczorem ognisko z pieczeniem kiełbasek.  

Dzień V: 

Po wczesnym śniadaniu wyjazd do Pragi.Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: klasztor na Strahowie, Pogorzelec, Loreta, plac Hradczański, Zamek Praski 

(dziedzińce i katedra sw. Wita - przedsionek), ogród Wallensteina, most Karola, Rynek Starego Miasta, plac Wacława. Powrót na obiadokolację i nocleg 

Dzień VI: 

Po śniadaniu wykwaterowanie. W drodze powrotnej pospacerujemy po starówce Jeleniej Góry. Zobaczymy rynek miejski, ratusz, fontannę Neptuna i 

fragmenty murów miejskich. ok. 19.00 powrót na miejsce zbiórki, zakończenie wycieczki 

6 dni (z wycieczką do Pragi):  400 zł/os. - kwiecień 2017 roku 

UWAGA: Program jest ramowy  ጀ kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Koszt za osobę uzależniony jest od ilości osób biorących udział w wycieczce. Wejście grupy d zwiedzanych obiektów jest 

uzależnione od decyzji administracji danego obiektu. Kalkulacja uwzględnia ceny składowe ze stycznia 2016 roku. 

 

ORGANIZATOR: Biuro Turystyki ACTIV ul. Jagiellońska 58, 85-097 Bydgoszcz 

tel./fax. 52/ 376-56-30 www.oferta.turystyka.pl 

 

 

Terminarz wpłat Termin 

I rata  100 zł. Do 30 września 2016 r. 

II rata  100 zł. Do 30 listopada 2016 r. 

III rata 100 zł. Do 27 stycznia 2017 r. 

IV rata 100 zł. Do 31 marca 2017 r. 

 

http://www.oferta.turystyka.pl/

