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Warszawa, dn. 2.08.2018
PANI MAGDALENA KOCHEL

TATRZAŃSKA PRZYGODA – 5 dni
JESIEŃ 2018

DZIEŃ 1
Wyżywienie tego dnia: obiadokolacja.
✔ Wyjazd spod szkoły ok. godz. 7.00, przejazd w okolice Zakopanego, zakwaterowanie.
✔ Spotkanie z ratownikiem TOPR, który opowie jak wygląda jego praca. Uczestnicy poznają
zasady poruszania się po górach i najczęstsze błędy popełniana przez turystów. Dowiedzą się
jak wygląda współczesne ratownictwo i co warto zabrać ze sobą w góry.
✔ Nocleg.
DZIEŃ 2
Wyżywienie tego dnia: śniadanie, obiad, kolacja.
✔ Zajęcia wspinaczkowo-alpinistyczne: w czasie zajęć uczestnicy zapoznają się z różnego
rodzaju sprzętem alpinistycznym, nauczą się wiązać węzły, poznają zasady asekuracji oraz
autoasekuracji. Pokażemy, w jaki sposób w codziennym życiu przydadzą nam się zdobyte
umiejętności, a na koniec zajęć uczestnicy samodzielnie zbudują most linowy, którym będą
mogli się przeprawić ponad niebezpiecznym terem na drugą stronę.
✔ Wycieczka piesza z pilotem po Zakopanem: od Wielkiej Krokwi do Krupówek - na naszej
trasie miejsca związane z wybitnymi postaciami mieszkającymi lub związanymi z tym miastem
i Tatrami m.in. Hotel „Morskie Oko” gdzie spotykała się zakopiańska bohema (zwiedzanie
wszystkich obiektów odbywa się z zewnątrz); wejście na Gubałówkę (wjazd kolejką +14
zł/osobę lub wjazd-zjazd +18 zł/ososobę).
✔ Nocleg.
DZIEŃ 3
Wyżywienie tego dnia: śniadanie plus suchy prowiant, obiadokolacja.
✔ Wycieczka w góry z przewodnikiem: wycieczka tematyczna dotycząca ratownictwa i
bezpieczeństwa w Tatrach. Powędrujemy na Halę Gąsienicową, gdzie będzie można zobaczyć
słynną Betlejemkę (budynek Polskiego Związku Alpinizmu). Krótka przerwa w schronisku
Murowaniec, wycieczka nad Czarny Staw Gąsienicowy (przystaniemy pod Małym Kościelcem
w miejscu śmierci Mieczysława Karłowicza – wypadek ten przyśpieszył powołanie TOPR).
✔ Nocleg.
DZIEŃ 4
Wyżywienie tego dnia: śniadanie, obiad, kolacja.
✔ W Parku Linowym wykorzystamy zdobyte drugiego dnia umiejętności podczas pokonywania
trasy Adventure, która znajduje się na wysokości od 4-6 metrów nad ziemią (trasę z całą
pewnością zaliczyć należy do wymagających). Rozpoczyna się blisko 5-metrowej wysokości
ścianką wspinaczkową, po której znajduje się 16 następujących po sobie bardzo
urozmaiconych przeszkód.
✔ Białka Tatrzańska - wizyta na basenach termalnych Terma Bania (3h).
✔ Murzasichle - prelekcja w izbie regionalnej u Gąsienicy - spotkanie z tradycjami
góralskimi, nauka tańców i przyśpiewek góralskich.
✔ Nocleg.
DZIEŃ 5
Wyżywienie tego dnia: śniadanie, obiad (drugie danie)
✔ Spacer z przewodnikiem po Krakowie Szlakiem Młodej Polski: Pałac Biskupi z oknem
papieskim, Kościół Franciszkanów, Pawilon Wyspiański 2000 - trzy witraże według projektu
Stanisława Wyspiańskiego dla katedry wawelskiej, której władze wówczas nie zgodziły się na
ich realizację; Rynek Główny: Sukiennice, Kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza miejsce ślubu Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną.
✔ Powrót pod szkołę, około godz. 21.00.
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Cena wycieczki

Grupa ok. 120 uczniów + 8 opiekunów
4 dni

500 zł/osobę

5 dni

615 zł/osobę

Cena obejmuje: transport autokarem, wyżywienie zgodnie z programem, noclegi w pensjonacie
pokoje 2-6 osobowe z łazienkami, miejsca gratis dla opiekunów, opieka pilota, koszty realizacji
programu, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
WAŻNE INFORMACJE:
✔ Kolejność poszczególnych atrakcji, jak również podana w programie wycieczki godzina
wyjazdu oraz powrotu jest orientacyjna i może ulec zmianie. .
✔ W zależności od warunków pogodowych program może ulec drobnym modyfikacjom.
✔ Sugerujemy aby ubiór, buty, bagaż, które zabiorą Państwo na wycieczkę były dostosowane do:
✗
możliwości dzieci/młodzieży i ich wieku;
✗
do pory roku i możliwości zmiany pogody; w szczególności deszczu - tutaj na pewno lepiej
sprawdzi się kurtka przeciwdeszczowa zamiast parasola
✗
do programu wycieczki (w górach bywa wietrznie i chłodno, na baseny i do aquaparków
nie zapomnijmy o stroju kąpielowym, ręczniku, czepku i klapkach).
✔ Wejście na jakąkolwiek trasę w Parku Linowym może nastąpić tylko i wyłącznie po
wcześniejszym zapoznaniu się przez uczestników i opiekunów z regulaminem, podpisaniu
odpowiedniego oświadczenia (złożeniu pisemnej deklaracji akceptacji warunków
uczestnictwa), odbyciu szkolenia instruktażowego oraz dopuszczeniu przez instruktora.
Regulamin Parku oraz wzór oświadczenia znajduje się na stronie →
http://www.starybor.pl/
✔ W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o: potwierdzenie wyjazdu do dnia
6.09.2018 oraz zbieranie od uczestników zaliczek w wysokości 30-50% ceny wycieczki a
następnie ustalenie z naszym biurem szczegółów dotyczących podpisania umowy.
Z wyrazami szacunku,
Mateusz Wojtak

