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BESKIDY

-

WYCIECZKA 3 DNIOWA – oferta dla grupy

DZIEŃ NAUCZYCIELA W BESKIDACH – wersja 1

ramowy program wycieczki:
I DZIEŃ -przyjazd grupy do Bielska-Białej. Spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie
miasta „mały Wiedeń” - Katedra, Rynek Starego Miasta, ratusz, bielska secesja . Przejazd
od Szczyrku. Zakwaterowanie . Obiadokolacja. Nocleg.
II dzień- Śniadanie godz.8.00 Spotkanie z przewodnikiem o 9.00. Program turystyczny:
Krajobraz i folklor – wycieczka autokarowa tzw. Pętlą Beskidzką.
Przejazd prze Przeł. Salmopolską 934 m npm do Wisły Malinki – zwiedzanie skoczni
narciarskiej K 120 im. Adama Małysza z wyjazdem kolejką linową na skocznię.
Przejazd do Wisły Centrum – zwiedzanie Galerii A. Małysza ze zbiorami trofeów mistrza,
spacer po Parku Kopczyńskiego, amfiteatr wiślański i Czekoladowy Małysz.
Przejazd przez Wisłę Czarne obok Rezydencji Prezydenta RP ( z zewnątrz) na Zadnim
Groniu. Przejazd przez przeł. Kubalonka do Istebnej – zwiedzanie zabytkowej XIX w.
Chaty Kawuloka- najstarsza unikatowa, udostępniona do zwiedzania chata drewniana w
Beskidach ze starymi sprzętami i instrumentami ludowymi.
Przejazd do Koniakowa – najwyżej w Beskidzie Śląskim usytuowana wieś – zwiedzanie
Galerii Koronek Koniakowskich lub Chaty na Szańcach (możliwość zakupu koronek).
Wizyta w góralskiej bacówce – degustacja serków ( możliwość zakupu oryginalnych
serków góralskich).
Przejazd przez Milówkę-Węgierska Górkę-żywiec do Szczyrku na ok. 18.00.
O 19.00 UROCZYSTA KOLACJA Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA POŁĄCZONA Z
DYSKOTEKĄ( lub kolacja regionalna w karczmie z kapelą góralską). Nocleg.
III DZIEŃ - Śniadanie 8.00 , wykwaterowanie. Spotkanie z przewodnikiem, Program
turystyczny: przejazd autokarem do Żywca
. Zwiedzanie nowoczesnego Muzeum
Browaru (1,5 godz., każdy uczestnik otrzymuje piwo).
Przejazd malowniczą Kaskadą Rzeki Soły do Międzybrodzia Żywieckiego. Wyjazd
kolejką linowo -terenową na górę Żar 761 m npm – punkt widokowy z rozległą
panoramą, górny zbiornik elektrowni szczytowo - pompowej, ośrodek szybownictwa i
paralotniarstwa – zjazd kolejką . Wyjazd w drogę powrotną ok.14.00.
ZAKWATEROWANIE OŚRODEK WCZASOWY-POK. Z ŁAZ.
GRUPA 35-40 OSÓB

294 zł/os – 2 noclegi pok. 2,3 os. z łaz. , 2 śniadania , 1
obiadokolacja, 1 KOLACJA UROCZYSTA Z DYSKOTEKĄ ,
drink powitalny, degustacja serków, ubezpieczenie NNW,
przewodnik
Wstępy: ok. 70 zł/os. płatne dodatkowo – mogą być wliczone w fakturę.
Transport – dojazd własny grupy lub nasz autokar za dodatkową kalkulacją.
Realizujemy również wycieczki krótsze i dłuższe. Na życzenie Klienta zabezpieczamy
noclegi w hotelach 3/4*.
Proponujemy również atrakcyjne upominki regionalne ( od 10 zł/osoby).
ZAPRASZAMY

BESKIDY i SŁOWACJA -

WYCIECZKA 3 DNIOWA
– oferta dla grupy

DZIEŃ NAUCZYCIELA W BESKIDACH – wersja 2
ramowy program wycieczki:
I DZIEŃ -przyjazd grupy do Bielska-Białej. Spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie
miasta „mały Wiedeń” - Katedra, Rynek Starego Miasta, ratusz, bielska secesja . Przejazd
od Szczyrku. Zakwaterowanie .
O 19.00 UROCZYSTA KOLACJA Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA POŁĄCZONA Z
DYSKOTEKĄ( lub kolacja regionalna w karczmie z kapelą góralską). Nocleg.
II dzień- Śniadanie godz.8.00 . Całodniowa wycieczka autokarowa na Słowację.
Przejazd przez Korbielów do Orawskiego Zamku – zwiedzanie Muzeum w Zamku
Orawskim ( ekspozycja historyczna i etnograficzna).
Przejazd do Doliny Demianowskiej w Niskich Tatrach – zwiedzanie krasowej Jaskini
Wolności z bogatą szatą naciekową.
Powrót do Szczyrku na 19.00. Obiadokolacja i nocleg.
III DZIEŃ - Śniadanie 8.00 , wykwaterowanie. Spotkanie z przewodnikiem, przejazd do
Bielska-Białej Olszówki. Wyjazd kolejką linową ( wagoniki 6 os.) na Szyndzielnię, spacer
ok. 10 min. do schroniska górskiego, zjazd kolejką. Wyjazd w drogę powrotną ok.14.00.
ZAKWATEROWANIE OŚRODEK WCZASOWY-POK. Z ŁAZ.
GRUPA 35-40 OSÓB

294 zł/os – 2 noclegi pok. 2,3 os. z łaz. , 2 śniadania , 1
obiadokolacja, 1 KOLACJA UROCZYSTA Z DYSKOTEKĄ ,
drink powitalny, ubezpieczenie NNW, przewodnik
Wstępy: ok. 95 zł/os. płatne dodatkowo – mogą być wliczone w fakturę.
Transport – dojazd własny grupy lub nasz autokar za dodatkową kalkulacją.
Proponujemy również atrakcyjne upominki regionalne ( od 10 zł/osoby).

BESKIDY i SŁOWACJA -

WYCIECZKA 2 DNIOWA
– oferta dla grupy

DZIEŃ NAUCZYCIELA W BESKIDACH – wersja 3
ramowy program wycieczki:
I DZIEŃ -przyjazd grupy do Bielska-Białej. Spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie
miasta „mały Wiedeń” - Katedra, Rynek Starego Miasta, ratusz, bielska secesja . Przejazd
od Szczyrku. Zakwaterowanie .
O 19.00 UROCZYSTA KOLACJA Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA POŁĄCZONA Z
DYSKOTEKĄ( lub kolacja regionalna w karczmie z kapelą góralską). Nocleg.
II dzień- Śniadanie godz.8.00 , wykwaterowanie. Spotkanie z przewodnikiem, Program
turystyczny: przejazd autokarem do Żywca
. Zwiedzanie nowoczesnego Muzeum
Browaru (1,5 godz., każdy uczestnik otrzymuje piwo).
Przejazd malowniczą Kaskadą Rzeki Soły do Międzybrodzia Żywieckiego. Wyjazd
kolejką linowo -terenową na górę Żar 761 m npm – punkt widokowy z rozległą
panoramą, górny zbiornik elektrowni szczytowo - pompowej, ośrodek szybownictwa i
paralotniarstwa – zjazd kolejką . Wyjazd w drogę powrotną ok.14.00.

ZAKWATEROWANIE OŚRODEK WCZASOWY-POK. Z ŁAZ.
GRUPA 35-40 OSÓB

210 zł/os – 1 noclegi pok. 2,3 os. z łaz. , 1 śniadanie ,
1 KOLACJA UROCZYSTA Z DYSKOTEKĄ , drink powitalny,
ubezpieczenie NNW, przewodnik
Wstępy: ok. 40 zł/os. płatne dodatkowo – mogą być wliczone w fakturę.
Transport – dojazd własny grupy lub nasz autokar za dodatkową kalkulacją.
Na życzenie Klienta zabezpieczamy noclegi w hotelach 3/4*.
Proponujemy również atrakcyjne upominki regionalne ( od 10 zł/osoby).
ZAPRASZAMY

