PROPOZYCJA WYCIECZKI SZKOLNEJ - BESKID ŻYWIECKI
ETNOPARK –ASTROTURYSTYKA
PROGRAM WYCIECZKI
2 dniowa z jednym noclegiem:


11:00 przyjazd do Hotelu Granica, zameldowanie



11:50 lunch



12:50 – 17:00 wycieczka do Etnoparku: warsztaty (możliwość wyboru tematu, np. malowanie
ptaszków), lekcja muzealna ( możliwość wyboru tematu np. „Góralski kapelusz i kwiecista
spódnica), zwiedzanie skansenu z przewodnikiem.



Lub: wycieczka do Polarisu – Astroturystyka, symulacje misji kosmicznej, planetarium oraz
lekcje prognozowania pogody w stacji meteorologicznej.



18:00 obiadokolacja



19:30 integracja- dyskoteka, zabawa taneczna / gry, zabawy.



Nocleg



8:00- 10:00 śniadanie, wykwaterowanie (doba hotelowa 12.00)

3 dniowa z 2 noclegami


11:00 przyjazd do Hotelu Granica, zameldowanie



11:50 lunch



12:50 – 17.00 wycieczka do Etnoparku: warsztaty (możliwość wyboru tematu, np. malowanie
ptaszków), lekcja muzealna ( możliwość wyboru tematu np. „Góralski kapelusz i kwiecista
spódnica), zwiedzanie skansenu z przewodnikiem.



Lub: wycieczka do Polarisu – Astroturystyka, która oferuje symulacje misji kosmicznej,
planetarium oraz lekcje prognozowania pogody w stacji meteorologicznej.



18:00 obiadokolacja



19:30 integracja – dyskoteka, zabawa taneczna / gry, zabawy.



Nocleg



8:00- 10:00 śniadanie



10:30 wędrówka górska z Panią przewodnik na Halę Miziową ( 4 godzinna wędrówka).



17:00 obiadokolacja

Hotel Granica Korbielów
ul. Graniczna 17, 34-335 Korbielów
tel.: 033 863 40 13; www.granicakorbielow.pl
recepcja@granicakorbielow.pl



20:00 smażenie kiełbasek pod zadaszoną wiatą/ lub wieczór z panią bibułczarką



8:00 - 10:00 śniadanie, wykwaterowanie (doba hotelowa 12.00)

Cena wycieczki z 1 noclegiem:
110 zł/osoba
Cena wycieczki z 2 noclegami:
210 zł/os (ze smażeniem kiełbasek) lub 200 zł ( wieczór z bibułczarką)
ŚWIADCZENIA:
1 lub 2 noclegi
1 lub 2 śniadania
1 lub 2 obiadokolacje
1 lunch
rezerwacja wstępów
Uwagi:
Cena nie zawiera opłaty za przewodnika.
Cena nie zawiera biletów wstępu.
Cena nie zawiera przejazdu autokarem.
Etnopark: 23,6 zł osoba.
Czas zwiedzania: 3,5 godziny.
Astroturystyka – Polaris 22 zł osoba.
Czas zwiedzania: 2,5 godziny.

Hotel Granica Korbielów
ul. Graniczna 17, 34-335 Korbielów
tel.: 033 863 40 13; www.granicakorbielow.pl
recepcja@granicakorbielow.pl

