
 
 
 

 
 

 

WYCIECZKA SZKOLNA 
OŚWIĘCIM – WIELICZKA – KRAKÓW - ZATOR 

 

Dzień pierwszy 
Wyjazd w godzinach nocnych autokarem spod szkoły. Przyjazd autokarem w godzinach 
południowych na parking na ul. Powiśle, spotkanie z przewodnikiem, przejście do Pomnika 
Smoka Wawelskiego, następnie zwiedzanie Wzgórza Wawelskiego: Katedra św. Stanisława i 
Wacława z Grobami Królewskimi, Dzwon Zygmunta, renesansowy dziedziniec Zamku 
Królewskiego, spacer ulicami Krakowa na Rynek Główny - zobaczymy m.in. Okno Papieskie, 
Uniwersytet Jagielloński, Planty, Wieżę Ratuszową, Sukiennice, Kościół Mariacki, Pomnik 
Adama  Mickiewicza, czas na zakup pamiątek, Barbakan, Bramę Floriańską 
Pod wieczór przejście do hotelu zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 
 
Dzień drugi 
Zaczynamy od śniadania, około godziny 9 przejazd autokarem do Oświęcimia. Zwiedzanie z 
przewodnikiem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau  
W godzinach popołudniowych przejazd autokarem do Wieliczki i zwiedzanie Kopalni Soli 
„Wieliczka” z przewodnikiem. Pod wieczór przejazd autokarem do Krakowa, obiadokolacja, 
nocleg 
 
Dzień trzeci 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd autokarem do Zatoru, pobyt w Parku Rozrywki  
ENERGYLANDIA 
 
ENERGYLANDIA to przede wszystkim największy Park Rozrywki w Polsce! Znajduje się 
w mieście Zator(Małopolska) w połowie drogi między Katowicami, a Krakowem. Od Wadowic 
czy Oświęcimia dzieli Nas niespełna 17 kilometrów. Goście spędzają tutaj całe dnie korzystając 
z blisko 60 atrakcji(dokładnie 57) rozłożonych na 26 hektarach powierzchni. Wśród nich można 
wyróżnić aż 27 ogromnych urządzeń, 20 gier i zabaw interaktywnych. Także 4 sceny 
widowiskowe(dwa teatry i dwa amfiteatry), na których codziennie odbywają się różnego 
rodzaju pokazy artystyczne, pirotechniczne czy wizualne(mapping 3D). Na terenie Parku można 
także znaleźć niesamowite kino 7D, wyświetlające filmy dla dzieci i młodzieży w technologii 3D 
wspartej dodatkowymi efektami specjalnymi. Wszystkich lubiących gadżety i pamiątki 
zapraszamy do aż 9 dedykowanych sklepów. 
Wieczorem wyjazd autokarem z Zatoru do Starogardu Gdańskiego(na trasie możemy zatrzymać 
się w Oświęcimiu w restauracji McDonald’s) 
Przyjazd autokarem pod szkołę w godzinach nocnych.  
 
Cena: 515 zł (kalkulacja dla min. 45 osób) 
 



Cena obejmuje: przejazd autokarem na całej trasie, 2 noclegi(pokoje 2, 3, 4-osobowe z 

łazienkami), 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opłaty przewodników, opiekę pilota, zestaw 

słuchawkowy Tour-Guide podczas zwiedzania Krakowa, ubezpieczenie NNW  

Cena nie obejmuje biletów wstępu: 105 zł bilety wstępu(Państwowe Muzeum Auschwitz-

Birkenau, Kopalnia Soli „Wieliczka”, Park Rozrywki ENERGYLANDIA) 

 

 


