
Zielona Szkoła 

Energylandia, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, Kraków

Zakręcony zawrót głowy + Kraków - program 4 dniowy w Beskidzie Żywieckim

Zakwaterowanie

Będziemy mieszkali w stylowym ośrodku. Z okien budynków rozpościera się piękny widok na panoramę
Beskidu Żywieckiego a bogate zaplecze sportowe i piekny, rozległy teren pozwoli nam nie tylko aktywnie
spędzić czas ale też rozkoszować się pięknymi widokami. 
Będziemy zakwaterowani w pokojach 2-, 3-, 4-, 5- i 6-osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym oraz TV.
Na terenie ośrodka znajduje się kompleks sportowy.

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. 



Przykładowy program

1 dzień
zbiórka  pod szkołą,  wyjazd  grupy w Beskid  Żywiecki,  dojazd  do  Sopotni  Wielkiej,  gdzie  znajduje  się
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS w skali 1:1, na miejscu udział w warsztatach – seans na pokładzie
stacji  kosmicznej  ISS  poświęcony  stacji  i  życiu  astronautów  na  orbicie  oraz  samodzielne  sterowanie
modułem (część załogi otrzymuje konkretne funkcje i zadania a kapitan, specjalny kostium stylizowany na
uniform NASA – ważne podkreślenia  -  grupa prowadzi  samodzielnie  wylosowaną  misję  kosmiczną  wg
opracowanego scenariusza), dojazd do ośrodka, obiadokolacja, rozgrywki sportowe (piłka nożna, siatkówka
plażowa, tenis ziemny, ping-pong) lub spacer po okolicy

2 dzień
śniadanie, wycieczka do Krakowa - zwiedzanie z przewodnikiem najważniejszych punktów turystycznych
(Wawel, Sukiennice, Rynek), obiad, spacer na Bulwarach Wiślanych, powrót do ośrodka, kolacja - ognisko  

3 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, turniej ping-ponga lub dyskoteka

4 dzień
śniadanie + suchy prowiant, wykwaterowanie, wyjazd grupy, przyjazd w godzinach popołudniowych



Cena zawiera : Transport autokarem, 3 noclegi, pełne wyżywienie wedle oferty, realizację programu, w tym
całodniowy bilet do parku rozrywki Energylandia, warsztaty w stacji kosmicznej, usługi przewodnickie w
Krakowie (2 godz), dostęp do zaplecza sportowego ośrodka, w tym kortów tenisowych, bezpłatny pobyt 1/15
opiekunów, ubezpieczenie NNW, opiekę przedstawiciela biura podczas realizacji programu, podatek VAT. 

Cena nie zawiera: usług i świadczeń  niezawartych w ofercie, dodatkowych atrakcji i wydatków własnych.

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  (za  dopłatą)  włączenia  do  programu  przykładowo  wycieczki  do  Wadowic,
Wieliczki,  Bochni,  Muzeum  Pamięci  w  Oświęcimiu,  wycieczki  całodniowej  Pętlą  Beskidzką,
zwiedzanie Żywca,  wejście do aquaparku w Krakowie 

– Zajęcia sportowo-integracyjne odbywają się pod opieką nauczycieli, ze wsparciem przedstawiciela
Biura. 

– Osoby grające w tenisa 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

Dane Biura:
Salut, ul. Zbożowa 13, 03-253 Warszawa
tel. (22) 614 33 02, e-mail: info@salutvoyages.pl

Biuro  Podróży  Salut   -  wpis  do  Rejestru  Organizatorów  Turystyki  prowadzony  przez  Marszałka
Województwa Mazowieckiego pod numerem 910 w zakresie organizowania imprez turystycznych w kraju i
w krajach europejskich. 
Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna SIGNAL IDUNA o numerze M 209830 ważnej do 11.09.2019 r.

Kontakt:
Aneta Prokopińska-Aubossu, tel. 512 45 40 40

nr konta w złotych:

VW Bank  nr 82 2130 0004 2001 0579 5885 0001

mBank: 95 1140 2004 0000 3702 4407 3687
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