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WYCIECZKA SZKOLNA
NA TRASIE

BESKID ŚLĄSKI I ŻYWIECKI
Program - 3 dni
Dzień 1
 Wyjazd godz.5.30
 USTROŃ - miejscowość uzdrowiskowa leżąca u podnóży Czantorii Wielkiej 995 mnpm.
 wjazd wyciągiem krzesełkowym (dł.1640m) na wys. 851 mnpm.
 letni tor saneczkowy o długości 400 m
 przejście ścieżką dydaktyczną do szczytu Czantorii, dalej zejście do Ustronia
 przejazd do WISŁY rodzinna miejscowość Adama Małysza, spacer po centrum, czekoladowa figura skoczka
 wizyta w Galerii „Sportowe Trofea Adama Małysza”, sklepik z pamiątkami
 przejazd do Szczyrku
 zakwaterowanie i obiadokolacja
 spacer po miejscowości
Dzień 2
 śniadanie
 SZCZYRK
 wjazd kolejką krzesełkową na Skrzyczne 1257 mnpm (2 odcinkowa, 2-os, łącznie 2940 m), dalej
piesze zejście do Szczyrku
 wycieczka autokarowa: Szczyrk - Żywiec - Zespół Zapór na rzece Sole (Tresna - Jezioro Żywieckie, Porąbka - Jezioro Międzybrodzkie)
 wjazd kolejką linowo-terenową na Górę Żar (elektrownia szczytowo-pompowa)
 Przełęcz Przegibek (punkt widokowy)
 powrót do Szczyrku
 obiadokolacja
Dzień 3
 śniadanie, wykwaterowanie
 wycieczka górska: Szczyrk – Sanktuarium MB - Klimczok (1117 mnpm) – Szyndzielnia (1026
mnpm) - schronisko – górna stacja kolei linowej
 zjazd kabinową koleją linową (wagoniki 6-os., długość trasy 1860 m) do Bielska-Białej
 letni tor saneczkowy na zboczu Dębowca
 BIELSKO - BIAŁA - miasto powstałe w 1951 roku z połączenia dwóch odrębnych miast Bielska
i Białej, rozdzielonych rzeką Białą.
 spacer po centrum
 obiad i powrót do domu
ŻYCZYMY WIELU MIŁYCH WRAŻEŃ
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UWAGA! Wycieczka możliwa także w wariancie 2 i 4 dniowym
KOSZTORYS WYCIECZKI SZKOLNEJ
"BESKID ŚLĄSKI I ŻYWIECKI" '2018
3 dni wg. programu
- 25 uczestników – 509,00 zł/os. (+ 2 opiekunów bezpłatnie)
- 30 uczestników – 489,00 zł/os.
- 35 uczestników – 449,00 zł/os.
- 40 uczestników – 439,00 zł/os.
- 45 uczestników – 419,00 zł/os.
+ 3 opiekunów bezpłatnie
=================================================================================
Koszt uczestnictwa w wycieczce obejmuje: transport autokarem turystycznym, opłaty parkingowe i
drogowe, noclegi z pościelą, wyżywienie (wg. programu tj. 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja, 1 x obiad),
opłaty klimatyczne, wstępy do obiektów krajoznawczych, przejazdy kolejkami górskimi wg. programu (4
różne kolejki !!!), rezerwacje, wejściówki, licencjonowanych przewodników górskich, opiekę pilota
Organizator: ATR MOANA posiada wpis do rejestru Organizatorów Turystyki Marszałka Województwa
Wielkopolskiego nr 641 oraz najwyższą w regionie gwarancję ubezpieczeniową na rzecz klientów w
wysokości 50.000 euro (220 785 pln). Ponadto działalność objęta jest ochroną Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
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