
Zakwaterowanie: 4 noclegi

Wyżywienie:  4 śniadania, 2 obiady,
2 suche prowianty, 4 kolacje

Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł)

Realizacja programu turystycznego, 
opieka koordynatora przez cały czas 

trwania wyjazdu

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    

perły
bałtyku

W  C E N I E

44

589

Wyjazd spod szkoły.
Zakwaterowanie
Obiadokolacja
Rozpoznanie terenu  – aby 
czas na zielonej szkole upłynął 
w fantastycznej i miłej atmos-
ferze zaczniemy od integracji. 
Na kąpiele może jeszcze jest za 
wcześnie, ale na moczenie nóg 
jak najbardziej!

Śniadanie
Jastrzębia Góra – najdalej na 
północ wysunięta miejscowość 
w Polsce. Tutejsza przyroda i 
krajobrazy są naprawdę wyjąt-
kowe, a atrakcje warte uwagi. 
Przekonacie się o tym sami 
spacerując słynną Promenadą 
Światowida, robiąc pamiątkowe 
zdjęcie przy obelisku „Gwiazda 
Północy” czy odwiedzając sław-
ne postaci z ekranów telewizora 
i pierwszych stron gazet w Mu-
zeum Figur Woskowych.
Obiad
Team building – chcecie dobrze 
współpracować, stać się zgra-
nym zespołem, wybrać spośród 
siebie prawdziwego lidera a 
przy tym dobrze się bawić? To 

coś specjalnie dla Was!
Kolacja
Piżama Party

Śniadanie + suchy prowiant
Półwysep Helski – podczas 
całodziennej wycieczki spraw-
dzimy na własnej skórze, czy 
znajdujemy się na końcu, czy 
na początku Polski. Zabierzemy 
Was do fokarium, gdzie będzie-
cie mogli oglądać przepływające 
foki dosłownie na wyciągnięcie 
ręki. Pokonując 143 schody wej-
dziecie na szczyt latarni mor-
skiej, aby z umieszczonego na 
39 metrze tarasu widokowego 
podziwiać miasto Hel, a przy 
dobrej pogodzie nawet Trójmia-
sto. Może Wam uda się dostrzec 
pływającą w morzu… fokę.
Obiadokolacja
Karaoke

Śniadanie
Rozewie – zorganizujemy pieszy 
rajd na przylądek, którego trasa 
wiedzie m.in. przez malowniczy 
wąwóz „Lisi Jar”, który ma aż 
50 metrów głębokości i prowa-
dzi prosto do morza, a na jego 
zboczach rośnie piękny, stuletni 

dzień las bukowy. Wejdziecie także do 
domku do góry nogami, gdzie 
Wasze zmysły naprawdę oszale-
ją. Trzymajcie się mocno!
Obiad
Zumba show – proste kroki ta-
neczne, świetna kombinacja 
ruchów i porywająca muzyka – 
to wszystko sprawi że uwolnicie 
swoją energię! Podczas tych za-
jęć dowiecie się jak ten rodzaj 
tańca kształtuje sylwetkę, dba 
o kondycję, a przede wszystkim 
wprawia wszystkich we wspa-
niały nastrój 
Kolacja
Seans filmowy

Śniadanie + suchy prowiant
Wykwaterowanie
Władysławowo – w drodze po-
wrotnej wstąpimy do słynnego 
„Władka”, gdzie wespniecie się 
na 45-metrową wieżę widoko-
wą, by z jej szczytu zobaczyć nie 
tylko morski horyzont czy pa-
noramę miasta, ale także Pół-
wysep Helski, który widać stąd 
doskonale. Nie zabraknie też 
czasu na spacer Aleją Gwiazd 
Sportu, żeby poznać największe 
osobistości polskiego sportu 
naszego kraju.
Wyjazd powrotny.
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