Ramowy

program

wycieczki

WISŁA – USTROŃ
I DZIEŃ
godz.05.00 wyjazd z miejsca zbiórki
godz.10.00 – 10.30 - przyjazd do Ustronia – Zwiedzimy Park Leśnych Niespodzianek
Leśny Park Niespodzianek to miejsce, które powinno się odwiedzić. Jest on jedynym w swoim rodzaju
parkiem, który daje możliwość spędzenia czasu dla całych rodzin, grup zorganizowanych w różnym
przedziale wiekowym i pojedynczych gości. Jest to również raj dla fotografików, którzy mają tu możliwość
fotografowania zwierząt praktycznie w naturalnych warunkach. Ten niekonwencjonalny ogród zoologiczny,
który zaskakuje swą formą, pozwala na obcowanie z naturą, dziką przyrodą, rozrywką i edukacją w
naturalnych warunkach starodrzewia bukowego. Wszystko to stanowi nowatorską ideę parku.
Jedną z ciekawszych atrakcji parku są muflony i daniele, które swobodnie przemieszczają się wśród
zwiedzających, i które to można karmić z ręki. W zagrodach zobaczymy: żubry, jelenie szlachetne, sarny,
dziki, żbiki czy jenoty.
Bez sprzecznie największymi atrakcjami parku są sokolarnia i sowiarnia, gdzie o wyznaczonych porach
wykwalifikowani sokolnicy prezentują ptaki drapieżne i sowy podczas ich lotów.

Park to edukacja i rekreacja. Jedna ze ścieżek wyposażona została w plansze edukacyjne i poglądowe z
dziedziny fauny i flory, na końcu której znajduje się Centrum Przyrodniczo Leśne z eksponatami i
multimedialnym wyposażeniem. Do części rekreacyjnej zaliczyć możemy aleję bajkową z ruchomymi
ekspozycjami znanych nam bajek oraz rozbudowany plac zabaw. Goście Leśnego Parku Niespodzianek
bezpłatnie mogą skorzystać z parkingu, toalety oraz wszystkich atrakcji na terenie parku. Miejsca widokowe
dają możliwość wyciszenia i podziwiania Beskidu Śląskiego.
Pobyt na terenie Parku do około godz. 15.00
ok. godz. 15.30 - wyjazd wyciągiem na Czantorię
ok. godz. 17.30 – przejazd do bazy noclegowej
ok. 18.00 – obiadokolacja
- nocleg

II DZIEŃ
godz. 08.00 – śniadanie
godz. 08.45 – wykwaterowanie grupy, wyjazd pod skocznię Wisła Malinka
godz. 09.00 – spotkanie z przewodnikiem po skocznią Wisła Malinka (skocznia narciarska im A. Małysza) –
dla chętnych wyjazd wyciągiem na skocznię - wejście na taras widokowy
- 11.00 – wejście do Zamku Rezydencji Prezydenta RP
- mała i duża zapora w Wiśle Czarne,
- muzeum narciarstwa, galeria Trofeów A. Małysza,
- Zameczek myśliwski Habsburgów (z zewnątrz), wystawa Głuszec w lasach Beskidu Śląskiego
- czekoladowa figura A. Małysza
- 14.00 - Muzeum Beskidzkie
godz. 15.30 - zbiórka grupy wyjazd w drogę powrotną
Planowany przyjazd grupy do Jasła ok. godz. 21.30

