
Wyjazd spod szkoły.
Zakwaterowanie
Obiadokolacja
Beskidzka integracja – zacznie-
my naszą przygodę od gier 
i zabaw na wesoło   Pomogą 
one Wam pozbyć się oporów 
przed wystąpieniami publiczny-
mi i pozwolą nabrać pewności 
siebie.
 

Śniadanie + suchy prowiant
Krynica - Zdrój – spróbujecie 
lokalnych wód zdrowotnych 
m.in. wody Zuber, przeniesie-
cie się do magicznego miejsca, 
gdzie poznacie historię zaba-
wek, którymi bawili się Wasi 
rodzice i dziadkowie. Czeka 
Was także szalony zjazd jednym 
z najdłuższych torów sanecz-
kowych w Polsce oraz wjazd 
kolejką linową na wysokości 742 
metrów.
Jaworzyna Krynicka – w ciągu 
zaledwie 7 minut wjedziemy 
kolejką gondolową na najwyższy 
szczyt wschodniej części Beski-

du Sądeckiego (1114m n.p.m.). 
Trasa przebiega w otoczeniu 
niepowtarzalnych krajobrazów 
i soczystej beskidzkiej przyrody.
Obiadokolacja
White Party
 

Śniadanie + suchy prowiant
Popradzki Park Krajobrazowy – 
razem z przewodnikiem wybie-
rzemy się na pieszą wycieczkę 
do schroniska PTTK w Beskidzie 
Sądeckim. Usytuowane jest 
na wysokości 887 m n.p.m., na 
rozległej polanie, której stoki 
opadają do doliny Wierchomli 
Małej otwierając przepiękne wi-
doki na panoramę Tatr.
Kolacja
Mam talent
 

Śniadanie
Spływ doliną Popradu – jedna 
z największych atrakcji regionu! 
W trakcie spływu będziecie po-
dziwiać przepiękne beskidzkie 
krajobrazy, a na łodzi rozkoły-
sanej bystrzami rzeki doznacie 
przeżyć, jakich przed laty mogli 

Zakwaterowanie: 4 noclegi

Wyżywienie: 4 śniadania, 1 obiad, 
3 suche prowianty, 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

dzieciakiwpodrozy.pl    

z ielone dzień

beskidy

W  C E N I E

zaznać tylko flisacy spływają-
cy tędy drewno. Gwarantujemy 
niezapomniane wrażenia, przy 
zachowaniu wszelkich norm 
bezpieczeństwa.
Obiad
Muszyna – piesza wycieczka do 
uzdrowiska, słynnego z wody 
Muszynianki. Zobaczycie ruiny 
zamku, skąd rozpościera się 
wspaniała panorama na całe 
miasto. Będzie tez chwila, żeby 
odpocząć w ogrodach senso-
rycznych oraz wypić filiżankę 
gorącej czekolady.
Ognisko
 

Śniadanie + suchy prowiant
Wykwaterowanie
Sądecki Park Etnograficzny – 
poczujecie klimat dawnej, wiej-
skiej, drewnianej Małopolski. 
W tym regionalnym skansenie 
przedstawiona jest architektura 
drewniana i tradycyjna kultura 
ludowa historycznej Sądecczy-
zny.
Wyjazd powrotny.
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