
OFERTA WYCIECZKI SZKOLNEJ

NIEDZICA – CZORSZTYN - SŁOWACJA

RA MO WY PROGRA M  W YCIECZKI (3-dniowej)

PIERWSZY DZIEŃ   

Rano wyjazd sprzed szkoły w  kierunku Czorsztyna. Po przyjeździe przeprawa jeziorem

Czorsztyńskim  do Zamku  w  Niedzicy, zwiedzanie z przewodnikiem. Zamek  został

wzniesiony na początku XIV  wieku, położony nad Dunajcem stoi na stromej skale o

wysokości 566 m n.p.m. Zamek jest jedną z największych i najciekawszych atrakcji na terenie

województwa małopolskiego, gdzie kręcono wiele produkcji filmowych, stał się tłem dla

takich filmów jak „Wakacje z duchami”, „Zemsta”, „Janosik”. Spacer do kolejnej atrakcji

Parku Miniatur w Niedzicy oferującego nam miniatury najważniejszych zabytków Podhala,

Spiszu i Orawy, zbudowane z ogromną precyzją w skali 1:20, każdy z uczestników wycieczki

będzie mógł spróbować swoich sił  w parku linowym „Janosik”.

Przeprawa jeziorem do Czorsztyna zakwaterowanie (pokoje 2-5 osobowe), obiadokolacja.

DRUGI DZIEŃ  

Po śniadaniu, przejazd na  Słowację  całodniowy pobyt w  Parku Rozrywki Wodnej

Tatralandia, gdzie czeka na nas 14 basenów z mineralną wodą termalną, 28 zjeżdżalni i

ślizgawek, sztuczna fala surfingowa, Hawaii Surf Wares. Na terenie Tatralandii znajduje się

niejedna restauracja serwujące regionalne potrawy Liptowa i Słowacji.

Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

TRZECI DZIEŃ  

Po śniadaniu wykwaterowanie. Zwiedzanie Ruin Zamku w  Czorsztynie, został częściowo

odrestaurowany zamek z ciekawymi ekspozycjami i wspaniałym  widokiem, jest coraz

bardziej popularny wśród turystów. Obecnie miejscowość Czorsztyn jest położona na terenie

dawnego Nadzamcza powstałego dzięki Stanisławowi Drohojewskiemu  około roku 1925.

Rozpościera się z niej widok na Spisz, Tatry, Gorce i Pieniny. Następnie odbędziemy Rejs

Statek "HARNAŚ" po jeziorze Czorsztyńskim,  z pokładu którego można podziwiać

okoliczne zabytki zarówno architektury jak i przyrody takie jak: Zamek Dunajec w Niedzicy,
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zamek w Czorsztynie, Zaporę Wodną w Niedzicy, Skansen na półwyspie Stylchen, Zielone

Skałki, Pieniński Park Narodowy.

Po południu wyjazd w drogę powrotną. W  trakcie przejazdu dłuższy postój na posiłek płatny

we własnym zakresie. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych.

* opcjonalnie atrakcja dodatkowa nie zawarta w cenie wycieczki:

* Spływ Przełomem Dunajca to największa atrakcja turystycznych polskich gór. Podczas

spływu tratwami na własne oczy zobaczysz piękno Pienin, a flisackie opowieści dopełnią

całej wyprawy. Pływamy co roku od pierwszego kwietnia do ostatniego października

Cena obejmuje: 

 przejazd wygodnym autokarem

 opłaty drogowe i parkingowe

 opiekę pilota wycieczki

 usługi licencjonowanych przewodników

 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje,

 ubezpieczenie

 bilety oferty ogólnej

Ostateczna cena wycieczki kalkulowana jest po wspólnym  ustaleniu wersji programu i

przedstawiona w formie oferty indywidualnej.

Wszystkie  treści,  materiały oraz  elementy graficzne  umieszczone  w powyższej  ofercie  oraz  na  tej  stronie  internetowej  są  własnością

„LAGUNA”  F.H.U.  Mariusz Jaroszek. Całość prezentowanej strony chroniona jest prawami autorskimi regulowanymi  ustawą z dnia 4

lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim i  prawach  pokrewnych  (Dz.U.  1994  nr  24  poz.  83),  zwaną  prawem autorskim.  Zgodnie  z  art.  1

przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci,

niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
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