Zielona szkoła 5-dni
Zapraszamy na zbójecką przygodę u podnóża Polskich Tatr! Podczas naszej wycieczki odwiedzimy
najpiękniejsze zakątki Tatr i Podhala. Zaliczymy kilka przyjemnych spacerów malowniczymi
szlakami, ponapawamy się pięknymi pejzażami i zwiedzimy najsłynniejszą, górska stolicę Zakopane. Zero nudy, zwiedzanie połączymy z atrakcjami i przygodami, piękne górskie
widoki przeplatać się będą z integracją i zabawą. Nie ma na co czekać! Czas ruszać w trasę!

27-31.05.2019
kl.4-6
1dzień:
06.00 Zbiórka, 06.20 Wyjazd z Warszawy
12.00 – 14.30 Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem: Droga Królewska, Wzgórze Wawelskie, mury obronne
miasta: Barbakan, Brama Floriańska, ul. Floriańska (dom Jana Matejki) Rynek Główny: Sukiennice, Wieża
Ratuszowa, Kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza, Dzielnica Uniwersytecka, ul. Franciszkańska (okno
papieskie), ul. Kanonicza (dom Jana Długosza) W przerwie zwiedzania obiad
15.30/16.00 – 17.00 Podziemna Trasa Turystyczna w podziemiach rynku
Ok. 19.30 przejazd do ośrodka. Zakwaterowanie, kolacja.
2 dzień:
08.30 Śniadanie + suchy prowiant.
Całodzienna wycieczka z przewodnikiem do Doliny Kościeliskiej . Przez wielu uważana za najpiękniejszą,
druga co do wielkości dolina w polskiej części Tatr. Podczas wycieczki dnem doliny obserwujemy bogactwo
form skalnych ukształtowanych przez płynącą wodę Potoku Kościeliskiego: polany, bramy, turnie, jaskinie.
Wejście do Jaskini Mroźnej.
17.00 powrót do ośrodka, obiadokolacja.
Pokaz wyrobu oscypków - zobaczycie jak skomplikowane i czasochłonne jest wyrabianie oscypka - twardego
serka owczego, solonego i wędzonego, kształtu baryłkowatego o zwężonych końcach, wyciskanego w
drewnianych często rzeźbionych artystycznie formach
Kiełbaska z ogniska przy góralskiej muzyce
3 dzień:
08.30 Śniadanie.
Wycieczka do Zakopanego – wejście pieszo na Gubałówkę, spacer fragmentem tzw. Szlaku Papieskiego,
zjazd koleją na dół. Powrót do ośrodka na obiad
Góralskie Igrzyska– jeszcze nie macie dość? Chcecie więcej? Teraz będziecie mogli poczuć się jak
mistrzowie olimpijscy! Blok zajęć sportowo – integracyjnych z instruktorami - 3h
18.30 kolacja
20.00 Zabawa wielozadaniowa „Firma” – papier, nożyczki, taśma. Potrzebna będzie głowa pełna pomysłów
i dobry nastrój :)

4 dzień:
08.30 Śniadanie
Wycieczka do Zakopanego c.d zwiedzania: Mała i Wielka Krokiew, na której triumfował Adam Małysz –
wjazd na skocznię. Cmentarz na Pękasowym Brzysku, spacer po Krupówkach.
13.00 obiad
Hej górole, górole – wycieczka piesza do Izby Regionalnej. Spotkanie z góralem, opowieści o
pierwszych osadnikach, zwyczajach pasterskich, legendach zbójnickich, muzyce i stroju przeplatane
są prezentacją instrumentów oraz humorem góralskim.
Sprawdzimy teraz kto słuchał przewodnika czyli quiz w formie gry terenowej - „Zdobywcy
góralskich tajemnic”
18.30Kolacja
Podsumowanie zielonej szkoły, rozdanie pamiątkowych dyplomów. Dyskoteka pożegnalna.
5 dzień:
Śniadanie + suchy prowiant.
ok. 10.00 wyjazd z pensjonatu
12.20 – 16.00 „Wieliczka inaczej” – program edukacyjny Młody Górnik w kopalni soli Wieliczka.
Co to jest niwelator? Jak obliczyć objętość podziemnej komory? W jaki sposób porozumiewać się pod ziemią?
Czy wykuwanie soli jest trudne? Ile soli jest w solance? Odpowiedzi na te i wiele, wiele innych pytań poznają
wszyscy Młodzi górnicy.
Uczniowie zapoznają się również z czynnościami charakterystycznymi dla pracy w kopalni, jak sygnalizacja
szybowa, zabezpieczenia górnicze, zdobędą wiedzę o tradycjach i obrzędach górniczych. Na czas zwiedzania
uczestnicy eskapady otrzymują ochronny strój oraz wyposażenie takie jak każdy górnik: lampę, którą
samodzielnie będą oświetlać swoją drogę, pochłaniacz i oczywiście hełm.
Na sam koniec młodzi górnicy przejdą test, który zweryfikuje ich przygotowanie do pracy w tym
wymagającym zawodzie, jego pozytywny wynik potwierdzi stosowny dyplom. Obiad.
Powrót do Warszawy około 22.00

Koszt – 850 zł
Cena zawiera: 4 x nocleg w ośrodku wypoczynkowym, pokoje 2-6-osobowe z łazienkami, wyżywienie od
obiadu pierwszego dnia do śniadanie + suchy prowiant w dniu wyjazdu, ubezpieczenie NNW, transport
autokarem, opieka pilota, przewodnik w Krakowie, Zakopanem, do Doliny Kościeliskiej, na Gubałówkę,
zdjęcie oraz dyplom pamiątkowy dla każdego uczestnika, podatek vat, bilety wstępu, dodatkowe posiłki.
Zakwaterowanie: Dom Wypoczynkowy „Limba” w Poroninie. Pokoje 3-6 –osobowe z łazienkami i TV.

