Kraków + Wieliczka + Oświęcim
5-dniowa wycieczka szkolna
Program wycieczki
1 Dzień
Wyjazd autokarem w godzinach wieczornych z Trójmiasta do
Krakowa.
2 Dzień:
Przyjazd do Krakowa w godzinach porannych. Zwiedzanie
Krakowa z przewodnikiem - Droga Królewska: Brama
Floriańska, ulica Floriańska, ulica Franciszkańska 3 – Okno
Papieskie, Stare Miasto: rynek, Sukiennice, Kościół Mariacki
(ołtarz Wita Stwosza), kościół św. Wojciecha, dziedziniec
Collegium Maius, Wawel (katedra Krakowska, Dzwon
"Zygmunta", groby królewskie). Zakwaterowanie w hostelu
na terenie Krakowa. Obiadokolacja w Krakowie. Nocleg.
3 Dzień:
Po śniadaniu wycieczka do Wieliczki (zwiedzanie z przewodnikiem podziemnej trasy turystycznej).
Powrót do Krakowa, obiadokolacja. Nocleg
4 Dzień
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem :
trasa „tajemnicze miejsca Krakowa”: Czym zasłynął wawelski
czakram? Gdzie znajdowały się krakowskie kazamaty? W jakich
tajemniczych okolicznościach umierali królowie - śmierć
naturalna czy tez zbrodnia? Czy wspaniały teriak naprawdę
uzdrawiał? Na co pomagał proch mumii czy sproszkowane
karaluchy? Na trasie poznamy odpowiedzi na te i inne pytania,
jak również ciekawostki i fakty historyczne z zakresu
"krakowskiej farmacji" i nie tylko... Obiadokolacja. Nocleg.
5 Dzień:
Po śniadaniu spakowanie bagaży, wykwaterowanie, wyjazd na
zwiedzanie z przewodnikiem dawnego obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu. Wyjazd w drogę powrotną.
Obiad po drodze (płatny dodatkowo). Przyjazd i zakończenie
wycieczki w godzinach wieczornych.
Możliwość rozszerzenia programu o:
 zamianę tradycyjnego zwiedzania z formy spaceru z
przewodnikiem na miejską grę terenową – aktywne
zwiedzanie z zadaniami - bardzo lubianą przez dzieci i
młodzież – dodatkowo płatne

Kraków + Wieliczka + Oświęcim
5-dniowa wycieczka szkolna
Cena od 569 zł/os. – cena uzależniona od liczby uczestników, terminu realizacji itp.
Możliwość zorganizowania wycieczki również dla szkół spoza Trójmiasta.

Cena obejmuje:
- przejazd autokarem z Gdańska
- zakwaterowanie: 3 noclegi w hostelu w Krakowie (pokoje wieloosobowe, łazienki na korytarzu, hostel
w centrum Krakowa lub blisko centrum),
- wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
- opiekę pilota na całej trasie
- bezpłatny udział opiekunów (1/15 gratis)
- opłaty parkingowe
- podstawowe leki
- ubezpieczenie NNW
- podatek VAT
Cena nie obejmuje: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 45 zł.

Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. Podany program jest programem ramowym.
Jesteśmy elastyczni pod kątem programowym.

