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WYCIECZKA SZKOLNA NA TRASIE
ZAKOPANE – TATRY
Program - 3 dni
Dzień 1
 Wyjazd godz. 5:00
 ZAKOPANE - miasto położone u podnóża Tatr, uznawane za zimową stolicę Polski, centrum
sportów zimowych, dogodna baza wypadowa dla górskich wycieczek, miejsce gdzie współczesność harmonizuje z historią i folklorem
 dojazd i zakwaterowanie
 wycieczka: wjazd kolejką linowo-terenową na Gubałówkę, dalej spacer pasmem Gubałówki do szczytu Buforowego Wierchu – zjazd wyciągiem krzesełkowym do Zakopanego - panorama Tatr oraz Zakopanego i okolic, letni tor saneczkowy
 spacer po Zakopanem (m.in. cmentarz zasłużonych na Pęksowym Brzysku)
 obiadokolacja
Dzień 2
 śniadanie
wycieczka wariant I
 zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego na Krzeptówkach wyświęconego przez Ojca Świętego
w 1997 roku - przykład połączenia stylu budownictwa zakopiańskiego ze współczesnym, ołtarz polowy w Parku Fatimskim
 wycieczka górska: Kiry - Dolina Kościeliska - Lodowe Źródło - Jaskinia Mroźna
 (dł. 450 m) -Wąwóz Kraków - Schronisko "Ornak" - Kiry
wycieczka wariant II
 Jaszczurówka - zwiedzanie zabytkowego kościółka w stylu "Witkiewiczowskim"
 MORSKIE OKO - największe i jedno z najpiękniejszych tatrzańskich jezior,
malowniczo położone na wys. 1393 m w otoczeniu najwyższych szczytów i szerokich piargów
 wycieczka autokarowo-piesza: Polana Palenica - Wodogrzmoty Mickiewicza - schronisko
górskie nad Morskim Okiem - spacer wokół jeziora - Czarny Staw - Polana Palenica
 obiadokolacja
Dzień 3
 śniadanie
 "Wielką Krokiew" - skocznia narciarska „arena” Pucharów Świata – wejście na trybuny oraz
wjazd wyciągiem do belki startowej!
 wycieczka górska: Ścieżka Pod Reglami – Dolina Strążyska – Wodospad Siklawica
 obiad i powrót do domu
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KOSZTORYS WYCIECZKI SZKOLNEJ
"ZAKOPANE - TATRY" '2018
3 dni wg. programu
- 30 uczestników - 505,00 zł/os.
- 35 uczestników - 465,00 zł/os.
- 40 uczestników - 439,00 zł/os.
- 45 uczestników - 415,00 zł/os.
+ 3 opiekunów bezpłatnie
=================================================================================
Koszt uczestnictwa w wycieczce obejmuje: transport autokarem turystycznym, opłaty parkingowe i
autostradowe, noclegi w pensjonacie, wyżywienie (wg. programu tj. 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja, 1 x obiad), opłaty klimatyczne, wstępy do obiektów krajoznawczych, rezerwatów i na teren Parku Narodowego, przejazdy kolejkami górskimi wg. programu, rezerwacje, wejściówki, przewodników, opiekę pilota
 W miejscu zakwaterowania istnieje możliwość zorganizowania dyskoteki i ogniska
 Istnieje możliwość pobytu grupy na basenach termalnych. Koszt ok. 25,00 zł - 30,00 zł/os.
UWAGA !
W styczniu, lutym, marcu i kwietniu niższa cena i jeszcze więcej atrakcji !!!
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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