
PRZYKŁADOWA OFERTA DWUDNIOWEJ WYCIECZKI SZKOLNEJ PIENINY

W programie wycieczki:

1.Zamek w Niedzicy tzw. Zamek Dunajec należy do najcenniejszych w Polsce zabytków architektury obronnej. Wystawiony został w
początku XIV wieku po węgierskiej stronie granicy, naprzeciwko polskiej warowni w Czorsztynie. Obecnie mieści się w nim muzeum
historyczne, w którego zbiorach znajdują się m.in. dokumenty związane z dziejami zamku i Spisza. Poniżej zamku znajduje się zapora
spiętrzająca wody Dunajca

2.Spacer po koronie zapory jeziora czorsztyńskiego. Spacerując po deptaku na koronie zapory, zwiedzający zobaczą przepiękną
panoramę okolicy. Stąd widać nie tylko pobliskie Jezioro Czorsztyńskie czy Sromowickie, ale także Pieniny, Tatry czy Magurę Spiską.
Spacerujący z pewnością szybko zauważą ciekawy obraz 3D Moc Żywiołów, który sprawia wrażenie zalewania elektrowni przez
wodospad.

3. Rej statkiem lub gondolą po jeziorze Czorsztyńskim.

4. Spacer po Szczawnicy oraz Wąwóz Homole to jedna z największych przyrodniczych atrakcji Pienin. Jest to głęboko wcięty,
stromościenny wąwóz w Małych Pieninach na obszarze wsi Jaworki. Na uwagę zasługują tutaj przede wszystkim jego niezwykłe i
malownicze kaskady, które wprawiają w zdumienie. Stanowią one niebywałą inspirację dla artystów.

5.Wycieczka górska. Wejście z przewodnikiem  na Trzy Korony lub Sokolicę.

*Zaproponowane atrakcje, miejsca zwiedzania są propozycją.Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Dostosowujemy programy dla potrzeb każdej grupy.



BIURO PODRÓŻY ul. Rybnicka 114; 43-180 Orzesze
tel. 666 970 610; e-mail kontakt@edutravel.info

WYCIECZKA PIENINY 2 DNI

Koszt wycieczki:
Kalkulacja dla 24 osób 569 zł/os. 3 opiekunów gratis
Kalkulacja dla 42 osób 418 zł/os. 4 opiekunów gratis

Cena zawiera:
✓bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych atrakcji
✓opłaty za przewodników
✓miejsca GRATIS dla opiekunów wycieczki
✓1 nocleg ,1 śniadanie, 1 obiadokolacja
✓przejazd komfortowym autokarem
✓opiekę koordynatora wycieczki 24h
✓rezerwację biletów
✓ubezpieczenie NNW dla uczestników
✓opłaty parkingowe i drogowe
✓składkę TFP i TFG

Dodatkowe informacje:
➢ Zaproponowane atrakcje, miejsca zwiedzania są propozycją.Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dostosowujemy programy dla

potrzeb każdej grupy.
➢ Podczas zwiedzania atrakcji w planie ramowym wycieczki grupa będzie miała czas na zakup posiłku we własnym zakresie.
➢ Koordynator wycieczki nie pełni roli przewodnika. Koordynator odpowiedzialny jest za prawidłowy przebieg wycieczki.


