
Zielona Szkoła 

Energylandia, Park Rozrywki w Inwałdzie, Park linowy Trollandia, Park Wodny

Atakcji moc - program 5 dniowy w Beskidzie Żywieckim

Zakwaterowanie
Będziemy  mieszkali  w  stylowym  ośrodku  położonym  w  Beskidzie  Żywieckim  o  bogatym  zapleczu
sportowym. Piekny, rozległy teren pozwoli nam nie tylko aktywnie spędzić czas ale też rozkoszować się
cudownymi widokami. 
Pokoje 2-, 3-, 4-, 5- i 6-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym oraz TV.

Wyżywienie

Pobyt zaczyna się obiadokolacją i kończy śniadaniem + suchy prowiant. 
Podczas pobytu 3 posiłki dziennie. Śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiady serwowane są do
stołu. 



Program
1 dzień
zbiórka pod szkołą, wyjazd grupy w Beskid Żywiecki, dojazd do Międzybrodzia Bialskiego, wycieczka na
Górę Żar i pakiet atrakcji (wjazd kolejką na górę, zjazd na torze saneczkowym, zjazd na torze pontonowym),
dojazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja, czas wolny lub rozgrywki sportowe 

2 dzień
śniadanie,  wycieczka autokarowa do Parku Miniatur w Inwałdzie (zwiedzanie najsłynniejszych zabytków
świata oraz szaleństwa w Luna Park, gdzie czeka na nas symulator lotu, autoskutery, dzika rzeka, kino 5D,
Egipt Horror Show, wystawa Tutenchamon, super ślizg i wiele innych atrakcji oraz zielony labirynt), powrót
do ośrodka, późniejszy obiad, rozgrywki sportowe na terenie osrodka, kolacja, czas wolny lub rozgrywki
sportowe czy wieczór filmowy

3 dzień
śniadanie, całodniowa wycieczka do Krakowa, realizacja programu wedle wybranego wariantu:  A. wejście
do aquaparku i korzystanie bez limitu czasowego z atrakcji wodnych,  B. wejście do aquaparku na 190 min. i
zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem, C. wejście do aquaparku na 130 min i zwiedzanie kopalni w Bochni
(dopłata +10 zł), obiad, spacer po Krakowie (Wawel, Rynek...), czas wolny na pamiątki, powrót do ośrodka,
kolacja - ognisko  

4 dzień
śniadanie  +  suchy  prowiant,  całodniowa  wycieczka  autokarowa  do  Parku  rozrywki  Energylandia,
korzystanie  bez  limitu  ze  wszystkich  atrakcji  parku  +  poczęstunek  (frytki,  napój),  powrót  do  ośrodka,
obiadokolacja, zajęcia sportowo-rekreacyjne lub czas wolny



5 dzień
śniadanie + suchy prowiant,  wykwaterowanie,  dojazd pod Górę Żar, przejście 1 trasy w parku linowym
Trollandia, wyjazd grupy, przyjazd w godzinach wieczornych

Cena zawiera : Transport autokarem, 4 noclegi, pełne wyżywienie wedle oferty, realizację programu, w tym
całodniowy  bilet  do  parku  rozrywki  Energylandia,  wybrany  pakiet  w  Krakowie  (bilet  nielimitowany
czasowo w Parku wodnym lub bilet łączony ze zwiedzaniem), pakiet atrakcji na Górze Żar (park linowy,
wjazd na Górę Żar, tor saneczkowy, zjazd pontonowy), bilet do parku rozrywki w Inwałdzie (Park Miniatur i
Luna  Park),  dostęp  do  zaplecza  sportowego  ośrodka,  w  tym kortów tenisowych,  bezpłatny pobyt  1/15
opiekunów, ubezpieczenie NNW, opiekę przedstawiciela biura podczas realizacji programu, podatek VAT. 

Dodatkowe informacje:

– Koszt zielonej szkoły kalkulowany jest indywidualnie, w zależności od wielkości grupy, wybranego
programu i  opcji.  Cena podana  w ofercie  obowiązuje  dla  konkretnej  oferty i  zaproponowanego
programu.

– Oferta  jest  przykładowa  i  istnieje  możliwość  jej  modyfikacji,  wtedy  cena  odpowiednio  ulega
zmianie. 

– Istnieje możliwość włączenia do programu przykładowo wycieczki do Wadowic, Wieliczki, Bochni,
Muzeum Pamięci w Oświęcimiu, wycieczki całodniowej Pętlą Beskidzką, zwiedzanie Żywca

– Zajęcia sportowe odbywają się pod opieką nauczycieli, ze wsparciem przedstawiciela Biura. Osoby
grające w tenis mogą zabrać własne rakiety. 

– Cena  nie  zawiera  ubezpieczenia  na  wypadek  rezygnacji.  Ubezpieczenie  jest  ważne  przy
udokumentowanej  chorobie  lub  innego  zajścia  nagłego  wchodzącego  w  zakres  ubezpieczenia.
Ubezpieczenie  to  może  być  wykupione  u  Organizatora  jako  agenta  lub  w  innym  TU.  Istnieje
możlwiość wykupienia  bezpośrednio w Biurze SALUT,  do 5 dni  od podpisania umowy,  wraz z
wpłatą  zaliczki  za  zieloną  szkołę  i  dopłatą  za  ubezpieczenie  z  podaniem    imiennej  listy
uczestnika/ów  wraz  z  datą  urodzenia.  Ogólne  warunki  ubezpieczenia  podane  są  na  stronie:
http://salutvoyages.pl/Ubezpieczenie/KosztyImprezy.pdf

http://salutvoyages.pl/Ubezpieczenie/KosztyImprezy.pdf

