Zielona szkoła w Kotlinie Jeleniogórskiej
Program ramowy pobytu 5 dniowego w dniach 26.06- 30.06.2016
Dzień 1
Wyjazd z miejsca uzgodnionego z organizatorem o godzinie 07.00 (Radziejów). Przejazd do
Karpacza z przerwami na odpoczynek i posiłki we własnym zakresie. Przyjazd do miejsca pobytu
około godziny 14.00, zakwaterowanie, obiad. Odpoczynek po podróży, spacer po okolicy, kolacja,
nocleg.
Dzień 2
Śniadanie o godzinie 06.30, przejazd do Pragi. W Pradze zwiedzanie zabytkowej części miasta:
Hradczany z zamkiem i katedrą, Mała Strana, Most Karola, rynek z ratuszem, Plac Wacława. Po
zakończonym zwiedzaniu w godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotna. Przyjazd do
miejsca pobytu w godzinach wieczornych, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3
Śniadanie, przejazd do Szklarskiej Poręby, pobyt nad Wodospadem Kamieńczyk, spacer po
centrum. Przejazd ze Szklarskiej Poręby do Sobieszowa, wejście na Chojnik. Po zejściu z Chojnika
przejazd do Jeleniej Góry, spacer po zabytkowej części miasta. Przejazd z Jeleniej Góry do miejsca
pobytu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 4
Śniadanie, w godzinach dopołudniowych spacer po centrum Karpacza. O godzinie 13.00 obiad. Po
obiedzie przejazd do Ścięgien, pobyt w „Western City”. O godzinie 15.10 spektakl „napad na bank.
Powrót do miejsca pobytu, kolacja, nocleg.
Dzień 5
Śniadanie, spacer po okolicy górskim szlakiem. O godzinie 12.00 obiad. Po obiedzie
wykwaterowanie i wyjazd do Wrocławia. We Wrocławiu wizyta w Afrykanarium i w parku fontann
wodnych. Około godziny 18 wyjazd w drogę powrotną do domu. Po drodze postój na kolację.
Przyjazd do miejsca zamieszkania w godzinach wieczornych. Przewidywany powrót pomiędzy 24 a
1 w nocy.
W cenie zielone szkoły zawarte są następujące świadczenia:
ośrodek wypoczynkowy, pokoje 2,3,4,5 osobowe z łazienkami, 4 noclegi
3 posiłki dziennie, pobyt zaczyna się obiadem w dniu 1 i kończy się kolacją
w dniu 5. W dniach 2 i 3 uczestnicy zielonej szkoły na II posiłek otrzymują
suchy prowiant, a po powrocie z wycieczki obiadokolację.
Transport:
autokar klasy turystycznej
Ubezpieczenie:
K.L. w dniu 2 do kwoty 40000 zł, N.W. do kwoty 3000 zł.
Pilotaż:
przewodnicy w dniach 2 i 3
Inne świadczenia: dyskoteki na życzenie
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:

Cena zielonej szkoły – 650 zł
Na pobyt na terenie republiki Czeskiej każdy z uczestników zielonej
szkoły musi posiadać paszport lub dowód osobisty.

