
Wyjazd spod szkoły
Zakwaterowanie
Obiad
Akcja integracja – zaczynamy 
od zajęć z animatorem dosto-
sowanych do Waszego wieku.
Kolacja
Kicz Party

Śniadanie
Porytowe Wzgórze – wypra-
wa do ostoi koników biłgoraj-
skich, zwiedzanie zabytkowego 
drewnianego kościółka w 
Momotach Górnych oraz 
wizyta w rezerwacie leśno- 
historycznym “Lasy Janowskie”.
Obiad
Olimpiada sportowa – po-
konywanie toru przeszkód, 
wyścigi rzędów, przeciąganie 
liny, rzuty, skoki to tylko część 
atrakcji jakie Was czekają!
Ognisko

Śniadanie
Rezerwat „Imielity Ług” – 
przespacerujecie się po 
wydmach i groblach między sta-
wami, zapoznacie się z ciekawą 
florą i fauną, a dla odważnych 
istnieje możliwość wejścia w 
sam środek bagna! Czeka Was 
także wizyta w tradycyjnej pra-
cowni garncarskiej (spotkanie 
z garncarzem, poznanie taj-
ników rzemiosła, pokazy oraz 
próby samodzielnego lepienia 
garnków).
Obiad
Zoom Natura – zajrzymy do jed-
nego z najatrakcyjniejszego w 
Polsce parku linowego. Do Wa-
szej dyspozycji m.in. zjazd tyrol-
ski, drewniany tunel, metalowe 
obręcze, pal drewniany, zjazd 
na deskorolce, gondola i wiele 
wiele innych! DO wyboru macie 
3 trasy trudności, dostosowane 
dla osób w każdym wieku. Emo-
cje gwarantowane!
Kolacja
Podchody

Zakwaterowanie: 4 noclegi

Wyżywienie: 4 śniadania, 5 obiadów, 
3 kolacje, 1 ognisko

Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł)

Realizacja programu turystycznego, 
opieka koordynatora przez cały czas 

trwania wyjazdu i przewodników 
lokalnych

Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji

C E N A  O D
w i ęc ej  i n fo r m acj i :

P L N

minimum 20 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników

Cena nie zawiera kosztu transportu (istnieje możliwość 
zamówienia autokaru z dowolnego miejsca w Polsce).
Kolejność programu może ulec zmianie.
Istnieje możliwość skrócenia wycieczki. 792-514-726
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Śniadanie
Janów Lubelski – oprócz 
spaceru po mieście, czeka Was 
godzinne szaleństwo na base-
nie.
Obiad
Rezerwat „Szklarnia” – 
piesza wycieczka wzdłuż ma-
lowniczej rzeki Trzebensz, 
podczas której zobaczycie tamy 
bobrowe, uroczysko Kruczek 
oraz kapliczki upamiętniającej 
walki partyzanckie w Lasach 
Janowskich.
Kolacja
Karaoke

Śniadanie
Questing – podczas tej 
gry terenowej, Waszym 
celem będzie odkrycie ukrytej 
zagadki, a tym samym poznanie 
danego miejsca i jego historii. 
Podejmiecie takie wyzwanie?
Obiad
Wyjazd powrotny.

1918

1 3 dzień 4

5
2

499


