
OFERTA WYCIECZKI SZKOLNEJ

POZNAŃ - KÓRNIK

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI (3-dniowej)

PIERWSZY DZIEŃ   

Wyjazd  w  godzinach  porannych  w  kierunku  Poznania.  Przejazd  autokarem  na  miejsce

rozpoczęcia   Gry  Miejskiej:  Tak  się  żyło  w  Poznaniu  –  codzienność  Starego  Miasta  

W zgiełku Starego Rynku działo się wiele w scenariuszu gry miejskiej uczestnicy wycieczki

dzielą się na grupy i krok po kroku poznają życie w dawnym Poznaniu. Odnajdują domy

znanych mieszczan, szukają kapsuł czasu, rozmawiają z mieszkańcami, by znaleźć zarówno

te  ważne  jak  i  zapomniane  miejsca.  Jak  zawsze  liczy  się  szybkość,  spryt  i  dodatkowo

kreatywność. Za udział w grze  grupy otrzymują certyfikaty „Poznańskiej Pyry”.

Kolejną atrakcją tego dnia będzie Zwiedzanie Poznańskiej Palmiarni - największa w kraju 

i  jedna  z  największych  w Europie  ekspozycji  egzotycznych  roślin  i  ryb.  W pawilonach  

o  powierzchni  4900  m.  kw.  zebrano  ponad  1100  gatunków  roślin  i  170  gatunków  ryb.

Przejazd  do  miejsca  zakwaterowania  (pokoje  2-5  osobowe  z  łazienkami),  obiadokolacja,

nocleg.

DRUGI DZIEŃ  

Po śniadaniu przejazd/ przejście.  Zwiedzanie rozpoczniemy od  Ostrowa Tumskiego gdzie

mieści się najstarsza w Polsce  Katedra,  jest ona obecnym miejscem pochówku pierwszych

władców  Polski  Mieszka  I  i  Bolesława  Chrobrego.  Następnie Spacer   z  przewodnikiem

uliczkami Starego Miasta: Kościół Fary najpiękniejszy barokowy kościół w Wielkopolsce,

przewodnik oprowadzi nas po Starym Rynku, zobaczymy tam piękny Renesansowy Ratusz,

gdzie  atrakcją  turystyczną  są  Poznańskie  Koziołki,  które  ukazują  się  z  ratuszowej  wieży

codziennie o godz. 12.00, zabytkowe kamieniczki,  pręgierz,  studzienki, Pałace Górków 

i  Działyńskich  (z  zewnątrz),  Zamek Królewski  w  Poznaniu to  najstarsza  zachowana

rezydencja królewska w Polsce. Budowla wzniesiona została  na Wzgórzu Przemysła w XIII

wieku, najpierw jako wieża mieszkalna dla  Przemysła I, a później rozbudowana przez jego

syna  Przemysła II  -  pierwszego  króla  Polski  po  rozbiciu  dzielnicowym. Zwiedzanie

zakończymy w Starym Browarze centrum handlu, sztuki i biznesu 
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 TRZECI DZIEŃ  

Po śniadaniu wykwaterowanie przejazd do Zamku w Kórniku z  kolekcją  XIX wiecznych

mebli. Zamek w Kórniku położony jest w sąsiedztwie Jeziora Kórnickiego, otoczony fosą, a

wokół  niego  rozciąga  się  piękny  park.  Znany  jako  Arboretum  kórnickie.

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

we własnym zakresie. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych.

Dodatkowe propozycje nie zawarte w cenie wycieczki:

* Pałac w Rogalinie i Dęby Rogalińskie gdzie znajduje się największe skupisko dębów w Europie

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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