
 
 
Dzień pierwszy 
 
 
 
 

 

WYCIECZKA SZKOLNA 
OJCOWSKI ORAZ PIENIŃSKI PARK NARODOWY 

CHOCHOŁÓW – ZAKOPANE - ZATOR 
 
 
Dzień pierwszy 
23:45 Wyjazd autokarem do Ojcowskiego Parku Narodowego 
 

Dzień drugi 
09:00 Przyjazd autokarem do Ojcowskiego Parku Narodowego, zwiedzanie z przewodnikiem 
- Zamek w Pieskowej Skale(na zewnątrz), Maczuga Herkulesa, Ruiny Zamku 
„Kazimierzowskiego” w Ojcowie, Brama Krakowska, Źródło Miłości, Jaskinia Łokietka 
01:00 Przejazd autokarem do Murzasichle koło Zakopanego 
16:30 Zakwaterowanie w pensjonacie, obiadokolacja, odpoczynek po podróży, spacer po 
Murzasichle 
19:00 Gry i zabawy integracyjne, możliwość korzystania z krytego basenu 
 

Dzień trzeci 
08:00 Śniadanie  
09:00 Przejazd autokarem do Pienińskiego Parku Narodowego  
10:30 Spływ tratwami po Dunajcu, wejście na zaporę wodną w Niedzicy 
16:00 Powrót autokarem do pensjonatu, obiadokolacja  
19:00 Gry i zabawy integracyjne, dyskoteka, możliwość korzystania z krytego basenu 
 

Dzień czwarty 
08:00 Śniadanie  
09:00 Przejazd autokarem do Chochołowa 
09:30 Pobyt na Termach Chochołowskich  
12:30 Przejazd autokarem do Zakopanego 
13:00 Wjazd koleją linową „Polana Szymoszkowa” na Gubałówkę, zajęcia w największym w 
Polsce Parku Linowym „Złota Grań”, zjazd, spacer ulicą Krupówki 
18:00 Powrót autokarem do pensjonatu, obiadokolacja  
19:30 Gry i zabawy integracyjne, możliwość korzystania z krytego basenu 
 

Dzień piąty 
08:00 Śniadanie, wykwaterowanie 
09:00 Przejazd autokarem do Zatoru 



11:00 Pobyt w Parku Rozrywki ENERGYLANDIA 
ENERGYLANDIA to przede wszystkim największy Park Rozrywki w Polsce! Znajdujemy się 
w mieście Zator(Małopolska) w połowie drogi między Katowicami, a Krakowem. Od Wadowic 
czy Oświęcimia dzieli Nas niespełna 17 kilometrów. Nasi goście spędzają u Nas 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 naszego 
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. 
 
19:00 Wyjazd autokarem z Zatoru (na trasie możemy zatrzymać się w Oświęcimiu w restauracji 
MCDonalds) 
 

Dzień szósty 
Ok. 04:00 Przyjazd autokarem pod szkołę 
 
 
 

Cena: od 740 zł (kalkulacja dla min. 45 osób) 
 

Cena obejmuje:  
 przejazd autokarem na całej trasie 

 zakwaterowanie (pokoje 3, 4, 5-osobowe z łazienkami i TV) 

 możliwość korzystania ze wszystkich atrakcji Domu Wczasowego 

 3 śniadania, 3 obiadokolacje 

 opłaty przewodników 

 opiekę pilota 

 bilety wstępu(Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, spływ tratwami po Dunajcu, 
pobyt na Termach Chochołowskich, wjazd koleją linową „Polana Szymoszkowa” na 
Gubałówkę, zajęcia w największym w Polsce Parku Linowym „Złota Grań”, Pobyt w 
Parku Rozrywki ENERGYLANDIA) 

 ubezpieczenie NNW 
 
 
 
 


