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WISŁA &
wypoczynek dla dzieci i młodzieży 27.07.2022 – 04.08.2022r.
Wisła to perełka Beskidu Śląskiego. Tu swoje źródła bierze nasza najważniejsza i największa rzeka.
Miejscowość znana z Adama Małysza, licznych szlaków górskich i ciekawych miejsc, które trzeba zobaczyć.

1. Zakwaterowanie w. Ośrodku „Relaks”, usytuowanym w atrakcyjnej dzielnicy Wisły, na zboczach góry
Jarzębatej, w okolicy centrum miasta. Widok z okien rozpościera się na urzekającą serce panoramę Beskidu
Śląskiego. Pokoje 2, 3 i 4 osobowe z łazienką, telewizorem, internetem i balkonem. Na terenie ośrodka
znajduję się: siłownia, piłkarzyki, stół do tenisa stołowego, boisko do piłki siatkowej. Do naszej dyspozycji jest
sala dyskotekowa wyposażona w sprzęt nagłaśniający, dzięki któremu przeżyjemy niezapomniane chwile w
rytmach disco.
2. Wyżywienie trzy posiłki dziennie + podwieczorek: śniadania i kolacje bufetowe – „jesz ile chcesz”, obiady
serwowane (zupa, danie główne, deser i napój). Na wycieczki i drogę powrotną prowiant i napoje.
3. Pełna obsługa autokarowa – dojazd na miejsce kolonii, wycieczki, powrót.
4. Fachowa kadra wychowawczo-opiekuńcza.
5.Program kolonii:
Dzień 1 Wyjazd z miejsca zbiórki, przyjazd na miejsce, kolacja na ciepło, zakwaterowanie. Spotkanie
organizacyjne.
Dzień 2 - 8
Wycieczki:
- ENERGYLANDIA w Zatorze – to największy Park Rozrywki w Polsce, oferujący kilkadziesiąt
atrakcji, które znajdują się na obszarze 43 hektarów. Dzieli się on na strefy tematyczne: Bajkolandia,
Strefa Familijna, Strefa Ekstremalna, Smoczy Gród, Aqualantis i Water Park.
Dodatkowo 25 gier i zabaw interaktywnych, 9 scen widowiskowych wraz z nowoczesnym kinem 7D
oraz Moya Planetarium a dla wszystkich lubiących gadżety i pamiątki kilkanaście dedykowanych
sklepów. Dla każdego uczestnika frytki i napój. (wycieczka fakultatywna)
- Wizyta w nowym Parku Kąpielowym w Wiśle - dwie niecki basenowe, zjeżdżalnie, atrakcje dla
dzieci, kawiarnia i podgrzewana woda.

-

Wisła – spacer po centrum uzdrowiska; dawny hotel Piast,
w którym tworzyła Maria Konopnicka, kościół ewangelicki,
plac Bogdana Hoffa, Muzeum Beskidzkie, rynek, Aleja
Gwiazd Sportu, Dom Zdrojowy z figurą Adama Małysza
z czekolady, pomnik Juliana Ochorowicza – „odkrywcy
Wisły”,
- Wycieczka autokarowo-piesza na najwyższy szczyt
Czantoria Wielka, leżący w granicach miasta Ustronia.
Wjazd koleją linową krzesełkową na polanę Stokłosica,
czas wolny na skorzystanie z letniego toru saneczkowego,
spacer na szczyt Czantorii, wejście na wieżę widokową,
przejście czerwonym Głównym Szlakiem Beskidzkim na
Soszów Wielki (886 m n.p.m.), odpoczynek w karczmie
Lepiarzówka, zejście do Wisły Dziechcinki. Czas wycieczki
ok. 7 h.
- Spacery malowniczymi szlakami m.in.:
 Jezioro Czerniańskie i zapora – Przełęcz Szarculi –
Przełęcz Kubalonka z widokiem na Tatry
 nad rzekę Jawornik, Partecznik, do Pomnika Źródeł
Wisły, Skolnity,
- Piesza wycieczka górska: Trzy Kopce Wiślańskie z
widokiem na panoramę Równicy, Orłową i Skrzyczne,
- Wycieczka autokarowa „Pętlą Beskidzką”
 Koniaków - wystawa słynnych na cały świat
koniakowskich koronek,
 Istebna - Chata Kawulaka, prelekcja o życiu górali
beskidzkich z pokazem gry na regionalnych
instrumentach
 Wisła – miasto Adama Małysza, skocznia w
Malince, spacer po mieście.
- Zajęcia rekreacyjno-sportowe (strzelanie z łuku, „palant”)
- Karaoke: Wy, wybieracie, co śpiewacie;
- Turnieje, quizy i zabawy integracyjne, konkursy (plastyczny
„Beskidy w barwach”, najśmieszniejsze przebranie)
- Bitwa wodna/balonowa, dyskoteki, noc filmożerców
Dzień 9 Pakowanie walizek do autokaru, śniadanie, rozdanie
prowiantu, wyjazd w drogę powrotną.
Program realizowany zgodnie z wytycznymi dla wyjazdów
kolonijnych w związku z Covid 19.
6. Uwaga. Wypełnioną kartę uczestnika kolonii (z numerem PESEL) należy przesłać na adres biura do 14 dni
przed planowanym wyjazdem bądź dostarczyć osobiście.
7. Cena: 1890,00 zł/os. + bilet do Energylandii: dzieci do 1,40 m – 89,00 zł/os., powyżej 1,40 m – 139,00 zł/os
Cena zawiera: wyżywienie, noclegi, opłaty przewodników miejscowych i pilota, przejazd autokarem klasy
turystycznej, ubezpieczenie NNW(Signal Iduna), pozostałe bilety wstępu wg programu, podatek VAT,
Turystyczny Fundusz Pomocowy, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Cena nie zawiera biletu wstępu do Energylandii.
Zapisy odbywają się przez stronę internetową Biura.
Przy zapisie wpłata zaliczki w wysokości 300zł (równoznaczna z rezerwacją).
ALIOR BANK O/Siedlce na konto:
PHU Grześkowicz Biuro Turystyczne 55 2490 0005 0000 4500 1994 4334
Realizujemy Bon Turystyczny
Opłata za turnus do 30 dni przed jego rozpoczęciem – możliwość wpłat w ratach.

