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Dane wycieczki
Nazwa Białka Tatrzańska z wycieczkami do Zakopanego i Niedzicy - 5 dni
Kraj Polska
Typ wycieczki Zielona szkoła
Zakwaterowanie Dom Wypoczynkowy
Wyżywienie FB

Program wycieczki
Białka Tatrzańska to malownicza wieś podhalańska położona nad rzeką Białką, jedną z najpiękniejszych i najczysts
zych tatrzańskich rzek Białka .
Dom Wypoczynkowy ?U Sorosa? ? wspaniałe miejsce do zorganizowana zielonej szkoły dla dzieci i młodzieży. Zakwat
erowanie w pokojach 2,3,4 ? osobowych z łazienkami i TV o wysokim standardzie. Teren jest bezpieczny i ogr
odzony, wokół przestrzeń na organizację gier i zabaw, boiska do siatkówki oraz piłki nożnej. Wieczorem z powodze
niem można zorganizować ognisko lub grill w zadaszonej wiacie. W budynku świetlica, sala kominkowa, sprzęt do zaba
w grupowych typu piłkarzyki, cymbergaj czy lotki.
Atrakcje najbliższej okolicy:
Baseny Termalne ?Bania?
? nowoczesny kompleks z atrakcjami wodnymi takimi jak, karuzela wodna, pole do zabaw zespołowych, p
rzeprawa linowa, ścianka alpinistyczna, armatki i kaskady wodne oraz szeroką zjeżdżalnię i sztuczną falę. Czynne
przez cały rok niezależnie od pogody
Kotelnica
? najwyższy szczyt okolicy. W okresie zimowym największy ośrodek narciarski, natomiast na wiosnę i latem to
miejsce wędrówek i wycieczek pieszych. W trakcie pobytu na zielonej szkole wędrówka na Kotelnicę obowi
ązkowa
Rzeka Białka
? spacery nad rzekę to doskonały pomysł na spędzenie kilku godzin na kamienistej plaży, gdzie można u
ruchomić wyobraźnie np. układając ciekawe kamienne budowle

Cena zawiera:
4 noclegi - zakwaterowanie w pokojach z łazienkami,
wyżywienie 3 x dziennie, pobyt rozpoczynamy obiadokolacją w pierwszym dniu, a kończymy śniadaniem i such
ym prowiantem na drogę w ostatnim dniu,
korzystanie z atrakcji ośrodka,
przejazd komfortowym autokarem (zawóz, przywóz),
wycieczkę z pilotem w pierwszym dniu: Zakopane ? wyjazd kolejką szynową na Gubałówkę, zejście szlakiem w dół, spac
er przez Krupówki, Muzeum Tatrzańskiego Parku Narodowego, przejście pod skocznie narciarską Wielka Krok

iew,
wycieczkę z pilotem w ostatnim dniu: Niedzica ? spacer po zaporze wodnej, zamek z zewnątrz, rejs statkiem wyci
eczkowym po Jeziorze Czorsztyńskim, wpisany na listę UNESCO zabytkowy drewniany kościółek w Dębnie,
ubezpieczenie NNW,
bezpłatne miejsca dla opieki.

Cena nie zawiera:
atrakcji i wstępów nie zawartych w ofercie.

TERMINY 2016/2017
do uzgodnienia: (Kwiecień, Maj, Czerwiec, Wrzesień, Październik)

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i dobrą jakośc usług.

Cena
Miasto wyjazdu
Katowice
Kraków
Rzeszów

Cena w przypadku 30os.
550.00 zł
500.00 zł
580.00 zł

Cena w przypadku 44os.
480.00 zł
450.00 zł
500.00 zł

