
Jura Krakowsko-Częstochowska

Jurajskim szlakiem atrakcji – program 5 dniowy

Jura  to  niezwykle  piękny,  bogaty historycznie,  przyrodniczo  oraz  kulturowo zakątek Polski.  To  bez  wątpienia 
prawdziwy  raj  dla  miłośników  zamków,  starych  warowni,  tajemniczych  grot  i  jaskiń,  a  także  przepięknych 
krajobrazów. Razem z nami czeka na Ciebie świetna zabawa i niezapomniana przygoda.

Zakwaterowanie:
Będziemy mieszkać w  jednym z najpiękniejszych i  najbardziej klimatycznych ośrodków wypoczynkowych na 
Jurze, a mianowiecie w ośrodku wypoczynkowym Morsko Plus. Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy w Morsku 
położony jest  bowiem w malowniczej  scenerii  bukowego starodrzewu i licznych ostańców skalnych,  z których 
słynie Jura Krakowsko – Częstochowska. Stanowi ont idealne miejsce wypoczynku oraz doskonałą bazę wypadową 
dla  miłośników  pieszych  wędrówek,  wspinaczki  skałkowej,  wycieczek  rowerowych  i  konnych  przejażdżek. 
Ogromnym atutem jest także bardzo dobrze rozwinięta baza rekreacyjna, która pozwoli zaspokoić ambicje nawet 
największych zwolenników aktywnego wypoczynku. A do tego, bliskość ruin XIV wiecznego zamku "Bąkowiec", 
jednego  z  Orlich  Gniazd,  dostarcza  niesamowitych  wrażeń  oraz  atmosfery  tajemniczości.  Dodajmy,  że  w 
odrestaurowanych ruinach zamku mieści się kawiarnia Ośrodka.

Na terenie ośrodka znajduje się  restauracja,  kawiarnia,  odnowa biologiczna (siłownia,  sauna,  jacuzzi),  odkryty 
basen, korty tenisowe, boisko do piłki nożnej, 2 boiska do siatkówki plażowej, mini pole do golfa, a także mini zoo 
z końmi i kucykami.  

Ośrodek Rekreacyjny "Morsko Plus" dysponuje 72 miejscami hotelowymi.
Uczestnicy będą zakwaterowani w pokojach 3-4 os. z łazienkami w budynku hotelowym.

Wyżywienie:
Pobyt  zaczyna się obiadokolacją a kończy śniadaniem wraz z suchym prowiantem + dodatkowy obiad w dniu 
wyjazdu. Podczas pobytu 3 posiłki dziennie serwowane w restauracji ośrodka.

Transport:
Transport w obie strony autokarem + autokar na miejscu do dyspozycji grupy
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Program zielonej szkoły

Dzień 1

Zbiórka uczestników w godzinach rannych. Wyjazd grupy na Jurę. Po drodze zatrzymamy się w Częstochowie, 
gdzie  odwiedzimy  Jasną  Górę.  Następnie  udamy  się  do  Muzeum  Chleba,  Szkoły  i  Ciekawostek,  gdzie  na 
warsztatach wyrobimy własnoręcznie chleb i dowiemy się wszystkiego o tajnikach piekarniczych, a także o tym jak 
dawniej wyglądała szkoła i nie tylko lub odwiedzimy Muzeum Zapałek. 
Dojazd do ośrodka. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Wieczorny spacer po okolicy wokół ruin zamku Bąkowiec. 

  
Dzień 2

Śniadanie. Wyjazd grupy do Ojcowskiego Parku Narodowego. Wycieczka krajoznawcza z przewodnikiem. Wejście 
do Groty Łokietka i  Jaskini  Ciemnej.  Zwiedzanie ruin Zamku Kazimierzowskiego.  Powrót  do ośrodka.  Obiad. 
Wycieczka na Pustynię Błędowską, gdzie poczujemy zapach polskiej Sahary. 
Powrót do ośrodka. Czas na gry sportowe (piłka nożna, siatkówka plażowa). Kolacja. Gry integracyjne.

Dzień 3

Śniadanie. Całodniowa wycieczka do Zamku w Ogrodzieńcu. Zwiedzanie ruin zamku, muzeum, sali tortur oraz 
grodu na górze Birów. Obiad na miejscu. Zwiedzanie Parku Miniatur, poznanie legend okolicy w Domu Legend i 
Strachów, zabawy edukacyjne w Parku Doświadczeń Fizycznych oraz szaleństwa w Parku rozrywki. W opcji Park 
linowy. Powrót grupy do ośrodka w godzinach wieczornych.  Kolacja. Dyskoteka.
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Dzień 4

Śniadanie.  Wycieczka do Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd,  gdzie zobaczymy jedne z najbardziej  znanych 
zamków tego szlaku, a mianowiecie zamek Mirów i Bobolice. Następnie udamy się do Rezerwatu Parkowe w 
Złotym  Potoku,  gdzie  znajduje  się  między  innymi  jaskinia  Grota  Niedźwiedzia  oraz  masywy  skalne  Brama 
Twardowskiego i Diabelskie Mosty. Powrót do ośrodka. Obiad. Zajęcia sportowe na terenie ośrodka (piłka nożna, 
baloniada, piłka plażowa) lub w opcji jazda konna. Kolacja. Ognisko z kiełbaskami.

Dzień 5
Śniadanie. Gra terenowa lub wycieczka rowerowa po okolicy. Obiad + suchy prowiant na drogę. Wykwaterowanie. 
Wyjazd grupy z ośrodka. Powrót grupy w godzinach wieczornych.

Oferta dla 45 os. +  opieka (1 opiekun gratis na 15 płatnych uczestników)
 

Cena zawiera: transport autokarem na trasie Warszawa-Dąbrowa Górnicza-Warszawa oraz wycieczki autokarowe 
na miejscu, 4 noclegi, pełne wyżywienie + dodatkowy obiad w dniu wyjazdu, realizację programu, w tym bilety 
wstępu do obiektów zawartych w ofercie, opiekę przedstawiciela biura, ubezpieczenie NNW Signal Iduna, 
pamiątkowe zdjęcia w formie elektronicznej. 
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