Ramowy

program

wycieczki

USTROŃ – WISŁA – ZATOR
I DZIEŃ


wyjazd z miejsca zbiórki – bezpośredni przejazd do Ustronia



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.
Bezsprzecznie największymi atrakcjami parku są sokolarnia i sowiarnia, gdzie o
wyznaczonych porach wykwalifikowani sokolnicy prezentują ptaki drapieżne i sowy
podczas ich lotów.
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.



spotkanie z przewodnikiem – w programie:
◦ przejazd przez Ustroń (zwiedzanie z autokaru).
◦ wyjazd wyciągiem na Czantorię (w miarę wolnego czasu przejście na szczyt
Czantorii) – panorama na Beskid Żywiecki



przejazd do bazy noclegowej



zakwaterowanie grupy



obiadokolacja, nocleg

II DZIEŃ


śniadanie w miejscu zakwaterowania



zwiedzanie Zamku Rezydencji Prezydenta RP



spotkanie z przewodnikiem – dalszy ciąg zwiedzania – w programie:
◦ mała i duża zapora w Wiśle Czarne
◦ Wisła Malinka skocznia narciarska im A. Małysza – wyjazd wyciągiem na
skocznię i wejście na taras widokowy
◦ Muzeum Beskidzkie,
◦ czekoladowa figura A. Małysza,
◦ muzeum narciarstwa, galeria Trofeów A. Małysza,



powrót na bazę noclegową



obiadokolacja



nocleg

III Dzień


śniadanie w miejscu zakwaterowania



przejazd w kierunku Zatoru



całodniowy pobyt w kompleksie rozrywkowym

Rodzinny Park Rozrywki

ENERGYLANDIA


wyjazd w drogę powrotną

CENA NA 1 UCZESTNIKA 500 zł (grupa 40 osób + 3 opiekunów)
Cena zawiera:
 przejazd autokarem
 2 noclegi
 2 śniadania
 2 obiadokolacje
 bilety wstępów do obiektów wymieniowych w programie
 przewodnik 2 dni
 ubezpieczenie
 parkingi

