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Zielona Szkoła w Bieszczadach - 7-14 dni
symbol oferty: SZK-ZSZ-BIE

PROGRAM:
ZIELONA SZKOŁA W BIESZCZADACH:
Bieszczady to jedyne w Polsce pasmo górskie należące do Karpat Wschodnich. Rozciągają się na obszarze 3
państw - Polski, Słowacji oraz Ukrainy, stanowiąc pasmo graniczne również pod wzgędem etnicznym. Tereny
Bieszczad mocno związane są z kulturą Łemków oraz Bojków, wysiedlonych stąd po II Wojnie Światowej. Dziś
Bieszczady, choć już nie tak dzikie, przyciągają turystów poszukujących spokoju oraz widoków roztaczających się z
połonin - wylesionych, trawiastych górskich szczytów, stanowiących ewenement w polskich górach. Po
emocjonującej wędrówce można odetchnąć nad brzegiem Zbiornika Solińskiego zwanego "Bieszczadzkim Morzem"
lub w wagoniku słynnej ciuchci, wiodącej dolinkami wśród zalesionych bieszczadzkich wzgórz. Kto wie? może przy
odrobinie szczęścia uda się też spotkać smolarzy, którzy od wieków wypalają węgiel drzewny w metalowych
beczkach zwanych retortami?

ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wypoczynkowy znajduje się w samym sercu Bieszczadów. Do Państwa dyspozycji oddajemy 120 miejsc
noclegowych w przytulnych pokojach 3 i 4 osobowych lub domkach 6 osobowych. Wszystkie pokoje są
wyposażone w łazienki z pełnym węzłem sanitarnym oraz sprzęt RTV.

WYŻYWIENIE:
Domowa kuchnia - 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek/deser, kolacja
prowiant na drogę powrotną oraz wycieczki

PROGRAM DODATKOWY:
Warsztaty garncarskie - ćwiczenia wyobraźni i sprawdzian zdolności manualnych. Gotowe wyroby uczestnicy
warsztatów zabierają ze sobą do domu. Zajęcia z orienteringu (ćwiczenia z posługiwania się mapą oraz
odnajdywania punktów nawigacyjnych przy pomocy kompasu oraz urządzenia GPS, przeprawa przez rzekę,
poszukiwanie skarbów z mini wykrywaczem metalu), piesza wycieczka w góry zwiedzanie Muzeum przyrodniczego,
wycieczka rowerowa, a podczas niej zwiedzanie monumentalnego kamieniołomu w Bóbrce oraz owianego
legendami cudownego źródełka w Zwierzyniu. Do tego ognisko z pieczeniem kiełbasek, spływ pontonami „błękitną
wstęgą Sanu” - historycznym szlakiem Ikon. Uczestnicy ubrani są w kapoki, a nad przebiegiem czuwają ratownicy.
Dodatkowo - zajęcia linowe, dyskoteka w pianie, quady. /koszt uzależniony od ilości osób i terminu - już od 50
zł/os/

1/3

CENA 7-DNIOWE:
od 779 zł/os przy grupie powyżej 40 uczestników

CENA 14-DNIOWE:
od 1269 zł/os przy grupie powyżej 40 uczestników
Przygotowujemy indywidualne kalkulacje dla mniejszych grup - prosimy o kontakt pod numerem telefonu (032) 781
83 41 wewn 134 lub mailowo malwina@indexpolska.com.pl
Terminy do uzgodnienia !!

ŚWIADCZENIA:
CENA NIE ZAWIERA:
przejazd autokarem,
wszystkie opłaty drogowe
6/13 noclegów - zakwaterowanie w pokojach 2-4-osobowych z łazienkami
korzystanie z wyposażenia ośrodka
wyżywienie: 3 posiłki dziennie + prowiant na powrót
1x ognisko z pieczeniem kiełbasy,
opieka lekarska na telefon
bezpłatny pobyt 1 opiekuna na 15 osób
podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:
Biletów wstępu,
ubezpieczenie NNW - istnieje możliwość wykupienia.

PRZYKŁADOWE CENY WSTĘPU (stan na marzec 2020):
Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce - bilet ulgowy 7 PLN/os.
Zamek Dunajec w Niedzicy - bilet ulgowy 14 PLN/os., nauczyciele 14 PLN/os.
Rejs po Jeziorze Czorsztyńskim - bilet grupowy 14 PLN/os.
Ruiny zamku w Czorsztynie - bilet ulgowy 3 PLN/os.
Wejście na Trzy Korony lub na Sokolicę - bilet ulgowy 3 PLN/os.
Wadowice - Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II - bilet ulgowy 12 PLN/os.
Muzeum Zbójników i Górali w Rabce - bilet ulgowy 12 PLN/os.
RABKOLAND - bilet grupowy 29 PLN/os.
Dębno - kościół UNSECO - datek na ofiarę 2 PLN/os.
Spływ Dunajcem - ok. 53 PLN/os.
Szlachtowa - Muzeum Pienińskie - bilet ulgowy 4 PLN/os.
Kolej linowa Palenica - bilet ulgowy góra/dół 10 PLN/os., nauczyciele - 2 PLN/os.

WAŻNE INFORMACJE:
- REZERWACJI WYCIECZKI można dokonać telefonicznie lub drogą mailową. Dokonanie rezerwacji terminu
wycieczki nie stanowi zobowiązania i jest bezpłatne. Dajemy Państwu niezbędny czas do zorientowania się czy jest
odpowiednia liczba chętnych osób. Prosimy o odpowiedź telefonicznie lub drogą mailową z potwierdzeniem lub

2/3

anulowaniem rezerwacji.
- PROGRAMY IMPREZ są programami ramowymi. Dostosowujemy je do Państwa wskazówek i potrzeb. Wysyłamy je
bezpłatnie, a także - na życzenie - przyjeżdżamy do szkół na prezentację oferty oraz podpisanie umowy. W
wyjątkowych przypadkach w trakcie trwania wycieczki program może ulec zmianie, a decyzje o kolejności
zwiedzania podejmuje pilot.
- CENY WYCIECZEK - Ceny wycieczek kalkulowane są dla grup 45, 40 i 30 osobowych z Katowic i okolic z
uwzględnieniem bezpłatnych miejsc dla opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami (1 opiekun na 15
uczestników). Na życzenie dokonujemy przeliczenia ceny dla mniejszej liczby uczestników lub większej liczby
opiekunów. Ceny wycieczek obejmują transport, noclegi, wyżywienie, pilotów lub przewodników oraz rezerwacje
wstępów (jeśli jest to konieczne), a także wstępy w niektórych wycieczkach jednodniowych (szczegóły w biurze).
Ceny wycieczek krajowych do Kotliny Kłodzkiej i w Bieszczady nie zawierają przewodników górskich. Ceny
wycieczek zagranicznych nie zawierają kosztów wstępów, przejazdów komunikacją miejską oraz ewentualnych
przewodników lokalnych. Na Państwa życzenie bilety wstępu mogą być wkalkulowane do ceny wycieczki .
- CENY BILETÓW WSTĘPU są cenami orientacyjnymi i mogą one ulec zmianie, dlatego prosimy o powiększenie
funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów. Niektóre obiekty pobierają opłaty za wstęp również od
opiekunów.
- UBEZPIECZENIE - Uczestnicy imprez zagranicznych są ubezpieczeni od kosztów leczenia i następstw
nieszczęśliwych wypadków, na podstawie umowy generalnej z firmą ubezpieczeniową SIGNAL IDUNA (sumy
ubezpieczenia - KL 10 000 EUR, KR 6 000 EUR, NNW 7 000 PLN, bagaż 800 PLN). Uczestnicy imprez krajowych
mogą zostać dodatkowo ubezpieczeni. O szczegóły zapytaj w biurze.
- DOKUMENTY UCZESTNIKÓW NA WYCIECZCE - W przypadku wyjazdów na wycieczkę krajową każdy uczestnik
musi mieć ze sobą ważną legitymację szkolną. W przypadku wyjazdu na wycieczkę zagraniczną (lub krajową
połączoną z wyjazdem poza Polskę) każdy uczestnik zobligowany jest do posiadania przy sobie ważnego i
odpowiedniego dokumentu tożsamości, który uprawnia go do przekroczenia granicy z danym państwem
(odpowiednio paszport lub dowód osobisty; dokument w większości krajów musi być ważny min. 30 dni od daty
zakończenia imprezy). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych
www.polakzagranica.msz.gov.pl oraz w biurze.
- ŁĄCZENIE GRUP - Jeżeli mają Państwo małą grupę, a chcą jechać na wycieczkę w niskiej cenie, proponujemy
połączenie z inną grupą w podobnym przedziale wiekowym. O szczegóły zapytaj w biurze.
- KONKURSY - Zapraszamy do udziału w organizowanych przez nasze biuro konkursach na relacje ze szkolnych
wycieczek. Do wygrania są atrakcyjne nagrody - wycieczki oraz wyjazdy na zimowiska/kolonie/obozy
młodzieżowe. Szczegóły dostępne są na stronie www.indexpolska.com.pl/wycieczki_szkolne/konkursy
- NAGRODY DLA SZKÓŁ - Nagradzamy Stałych Klientów! Przy wykupieniu przez szkołę określonej liczby wycieczek
nasze
biuro
przekazuje
szkole
bezpłatnie
upominki.
Szczegóły
dostępne
są
na
stronie
www.indexpolska.com.pl/wycieczki_szkolne/nagrody_dla_szkol
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