
             

wycieczka szkolna 3 dniowa 
  KARKONOSZE

   SZKLARSKA PORĘBA, ZAMEK CHOJNIK
KOWARY, JELENIA GÓRA

   cena  260 PLN + przejazd
dla grupy 45 uczestników + 4 opiekunów gratis

wstępy dodatkowo płatne 49 PLN
termin od września 2015 do czerwca 2016

                                                                                          
1 dzień  Wyjazd rano, przejazd do Szklarskiej Poręby: Obrzęd Waloński w Starej Chacie Walońskiej JUNA , 
zajęcia w izbie edukacyjnej, zajęcia w Szlifierni  - szlifowanie kamieni, które dzieci  potem zabierają ze sobą, 
Płuczki Walońskie - poszukiwania minerałów w cieku wodnym, Wodospad Szklarki, Schronisko Kochanówka, 
spacer szlakiem górskim wzdłuż rzeki Kamienna na Terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Przejazd do 
ośrodka. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Czas wolny.
2 dzień  Śniadanie i prowiant. Wycieczka na Zamek Chojnik - ścieżka przyrodnicza dla dzieci i młodzieży.
Do wyboru 3 ścieżki, w zależności od wieku uczestników:  "Leśne wrota" dla klas I-III szkoły podstawowej, 
"Skarby historii" dla klas IV-VI szkoły podstawowej i Gimnazjum,  " Zbójecka droga" dla zaawansowanych 
młodych przyrodników.  Wejście na Zamek, z  wieży obronnej na którą wchodzi się po schodach rozciągają się 
wspaniałe widoki na całą, malowniczą okolicę. Najsłynniejszą legendą Zamku jest historia pięknej księżniczki 
Kunegundy, o której rękę starało się wielu rycerzy przybywających na Zamek.  Przejazd do Jeleniej Góry: Termy 
Cieplickie - kompleks basenów ze zjeżdżalniami. Powrót do ośrodka. Obiadokolacja. Czas wolny.
3 dzień  Śniadanie i prowiant.  Wycieczka piesza do Nadleśnictwa ŚNIEŻKA  zajęcia warsztatowo-medialne na 
temat lasu i jego ochrony, o szkodnictwie leśnym, kłusownictwie oraz o bezpiecznym poruszaniu się po lesie, o 
ptakach i dokarmianiu.  

    
Spacer po Kowarach - zwiedzenie Domu Tradycji Miasta, gdzie dzieci zapoznają się z historią miejsca, do 
którego przyjechały na wycieczkę, Szlak Tradycji górniczych, Starówka, deptak.
Zwiedzenie Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. 
Wyjazd do domu. W drodze powrotnej postój na zjedzenie posiłku na koszt uczestników, miejsce do wyboru.

Cena zawiera:  2 noclegi, wyżywienie FB: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 2 prowianty, usługi przewodnika, 
ubezpieczenie. Do ceny należy doliczyć przejazd i wstępy.
Wstępy  49 PLN  (Obrzęd Waloński 6,50PLN, Szlifiernia 3PLN, Płuczki Walońskie 2,50PLN, Chojnik 5PLN, wstępy 
do KPN - 5,00PLN, Termy Cieplickie 13,50PLN, Park Miniatur 13,50PLN).  
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Miejsce pobytu grupy: Ośrodek WOJKÓW, ul. Górna 2,  58- 530 Kowary   www.wojkow.pl
W ośrodku jest sala gimnastyczna, sala do dyskotek, boisko do piłki nożnej,  teren ogrodzony.
Organizator: Centrum Edukacji PRO FUTURO s.c. ul. Mieszka I-go 96/8, 70-106 Szczecin 
Tel. 75 718 25 81 biuro w Kowarach, kom. 606 738 955   e-mail: biuro@wojkow.pl

http://www.wojkow.pl/
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