PROGRAM I ZAKRES ŚWIADCZEŃ 3 DNIOWEJ WYCIECZKI Z ATRAKCYJNYM PROGRAMEM
DO PUSTYNI BŁĘDOWSKIEJ, SŁOWACJI, BUKOWINY TATRZAŃSKIEJ I ZAKOPANEGO

TERMIN: 1 – 3.05.2019 r.
ZBIÓRKA: 01.05.2019 r. o godz. 7:00 z parkingu Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych dla
Dorosłych w Zgierzu, ul. 3 Maja 46.
WYJAZD: 01.05.2019 r. o godz. 7:15, miejsce jw.
Istnieje możliwość wyjazdu sprzed Dworca PKP Łódź – Kaliska o godz. 7.40.
POWRÓT: 03.05.2019 r. ok. godz. 21:30 – 22:00, miejsce jw.
BUKOWINA TATRZAŃSKA - to malownicza miejscowość położona 15 km od Zakopanego na grzbietach wzgórz
Pasma Gliczarowskiego, skąd rozpościera się wspaniała panorama Tatr Wysokich. Jest jedną z najwyżej
położonych miejscowości w Polsce. Posiada bardzo dobre warunki klimatyczne, silne nasłonecznienie, mniejszą
niż w Zakopanem różnicę temperatur między dniem a nocą. Jest doskonałą bazą do organizacji wycieczek
w Tatry, Pieniny i na Słowację.
ZAKWATEROWANIE: Gościniec "Bartek" położony na Głodowskim Wierchu w Bukowinie Tatrzańskiej. Budynek
o przytulnym i estetycznym wystroju wnętrz. Pokoje 2 - 5 osobowe z łazienkami lub pokoje 2 – 5 osobowe z
łazienkami na korytarzu, gdzie do każdego pokoju przypada łazienka. (oprócz 1 układu, gdzie 1 łazienka
przypada na 2 pokoje). Obiekt dysponuje własną stołówką z kominkiem, świetlicą z TV, video i grami
zręcznościowymi. Posiada stół do ping-ponga. Na terenie ośrodka: mini ścianka wspinaczkowa, boisko do piłki
nożnej, siatkówki oraz zadaszone miejsce z kominkiem do grillowania.
WYŻYWIENIE: 2 posiłki dziennie w stołówce ośrodka od obiadokolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu
wyjazdu. Doskonała kuchnia domowa bez ograniczeń ilościowych.
TRANSPORT: bus lub autokar klasy turystycznej.
UBEZPIECZENIE: NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) i KL (koszty leczenia).
PROGRAM:
1 DZIEŃ – 1.05.2019 r.: Przejazd ze Zgierza do Bukowiny Tatrzańskiej. W trakcie przejazdu – dłuższy postój
w Błędowie (wejście na nowo otwarty taras widokowy “Róża Wiatrów”, podziwianie panoramy Pustyni
Błędowskiej – „Polska Sahara” - największego obszaru lotnych piasków w Polsce, spacer po pustyni) oraz
w Wygiełzowie (zwiedzanie Skansenu Nadwiślańskiego, w którym można zobaczyć przykłady budownictwa
drewnianego np. spichlerz, chałupa, stodoła). Przyjazd do Bukowiny Tatrzańskiej. Zakwaterowanie.
Obiadokolacja.
2 DZIEŃ - 2.05.2019 r.: Śniadanie. Przejazd do Jaskini Bielańskiej – najpiękniejszej jaskini słowackiej
(oglądanie niesamowitych form krasowych m.in. naciekowe wodospady, stalagmity, jeziorka i inne interesujące
formy jaskiniowych ozdób). Przejazd do Zdziaru - zwiedzanie Bachledowej Doliny - spacer po kładkach
z malowniczymi widokami ponad konarami drzew, które można dotknąć; wejście na wieżę (ścieżka liczy 1234 m
długości, natomiast wieża osiąga wysokość 32 m). Obiadokolacja.
Dla chętnych w cenie około 14 E istnieje możliwość wjazdu i zjazdu wyciągiem narciarskim do punktu wejścia na
kładki. Wizyta w góralskiej bacówce – degustacja i możliwość zakupu oscypków.
W godzinach wieczornych dla chętnych za dodatkowa odpłatnością w cenie ok. 70,- zł istnieje możliwość
zorganizowania 2,5 godzinnej wizyty w kompleksie basenów termalnych ”Terma Bukovina” - jednym
z najnowocześniejszych w Europie, z szeregiem atrakcji m.in. zjeżdżalnią i saunami. Obejmuje 12 basenów ze
zmineralizowaną – leczniczą wodą termalną o temperaturze 28 - 36°C.
3 DZIEŃ - 3.05.2019 r.: Śniadanie. Wizyta w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku
Narodowego w Zakopanem – nowoczesna, interaktywna ekspozycja przyrodnicza gdzie znajdują się m.in. kino
4D, multimedialna sala odkryć i największa w Polsce makieta Tatr. Wycieczka piesza po terenie Tatrzańskiego
Parku Narodowego lub spacer po Krupówkach. Obiad. Przejazd z Bukowiny Tatrzańskiej do Zgierza.
CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, program łącznie z biletami wstępu
do wszystkich zwiedzanych obiektów.
KOSZT dla słuchaczy Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu
posiadających legitymację szkolną przy grupie liczącej minimum 31 uczestników: 470,- zł/os.
Dla słuchaczy turystyki wiejskiej istnieje możliwość otrzymania dofinansowania wycieczki.
KOSZT dla pozostałych osób przy grupie liczącej minimum 31 uczestników: 490,- zł/os.
Zaliczka w wysokości 200,- zł/os. płatna do 13.04.2019 r. Uczestnicy proszeni są o zabranie ważnego
paszportu lub dowodu osobistego.

INFORMACJE I ZAPISY W SEKRETARIACIE SZKOŁY
LUB U P. RAFAŁA RYSZELEWSKIEGO (W TRAKCIE ZJAZDÓW SALA
205A LUB e-mail: r.ryszelewski@get.edu.pl lub raftur@raftur.pl)

projekt informacji - mgr Rafał Ryszelewski

