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BESKID ŚLĄSKI – WISŁA 

Czy Bolek i Lolek pływali Wisłą? 

Sugerowany program : 

Dzień 1 

Wyjazd w godzinach porannych.  

Przejazd w kierunku Gliwic.  

 Zwiedzanie Kopali – Sztolnia Królowa Luiza.  

Edukacyjne przejście podziemna trasą turystyczną gdzie 

uczniowie poznają zagadnienia związane z geologią i budową 

ziemi. Dowiadują się o procesach powstawania węgla, jego roli 

w przemyśle czy energii pozyskiwanej z węgla. Zwiedzanie 

połączone z grą terenową.  

Przejazd na obiadokolację i zakwaterowanie w stronę Wisły. Nocleg.  

 

Dzień 2 

Śniadanie, suchy prowiant. 

Przejazd do Inwałdu.  

 Park Miniatur Świat Marzeń to niezwykłe miejsce, w którym 

podczas podróży przez Australię, Grecję, Włochy, Polskę, 

Chiny, Francję, Meksyk będziesz podziwiać miniaturowe 

budowle charakterystyczne dla każdego z tych państw. 

 Warownia średniowieczna - W Inwałdzie na kamienistym 

wzniesieniu, otoczony drewnianymi balami, powstał gród 

średniowieczny zajmujący teren 2,5 tys. m2. Przekraczając jego 

podwoje cofniesz się do czasów średniowiecznych. Kamienista 

droga prowadzi na dziedziniec średniowiecznej warowni, która 

kryje w sobie niezwykłe miejsca – średniowieczną osadę, 

zbrojownię, salę tortur czy Park Ruchomych Smoków. 

Powrót na obiadokolację. Nocleg. 

 

Dzień 3 

Śniadanie+ suchy prowiant.  

Całodniowy objazd z przewodnikiem górskim pętlą Beskidzką:  

 Wisła -  Park Zdrojowy, dom Jana Sztwiertni, aleja Wiślańskich 

Gwiazd Sportu, Dom Zdrojowy z figurą A. Małysza 

z czekolady, amfiteatr im. S. Hadyny, pomnik Juliana 

Ochorowicza. Skocznia Malinka.  

 Przełęcz Kubalonka – przejazd widokową trasą. 

 Istebna – zwiedzanie zabytkowej Chaty Jana Kawuloka.  

 Koniaków – centrum koronkarstwa – Chata na Szańcach, 

Centrum Produktu Regionalnego. 

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Ubezpieczenie  

5 000 NNW; 

 4  noclegi, 4 śniadania, 

 2 obiadokolacje , 2 kolacje,  

2  suche prowianty; 

 Miejsca gratis dla opieki; 

 TFG i TFP; 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 

wstępu oraz opłat za 

przewodników płatnych 

dodatkowo – 185 zł/os  

Liczba dzieci 
+ opieka 

30-35 + 3 36-39 + 3 40-45 +3 46 – 50 + 4 51-55 + 4 

Cena 
podstawowa 

1210 zł/os 1100 zł/os 1050 zł/os 1025 zł/os 980 zł/os 
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 Koczy Zamek – wejście na punk widokowy, panorama 

Beskidów. 

 Żywiec – Stare Miasto, katedra, kompleks zamkowo – 

pałacowy. 

Powrót na obiadokolację. Nocleg. 

 

 

Dzień 4 
Śniadanie. 

 Wizyta w Leśnym Parku Niespodzianek. Nowatorski ogród 

zoologiczny. Atrakcją parku są muflony i daniele swobodnie 

przemieszczające się wśród zwiedzających, które można karmić. 

Prezentowane są pokazy sokolników. Wśród zwierzą można 

zobaczyć: żubry, jelenie szlachetne, sarny, dziki, żbiki, jenoty. 

Park to również ścieżki edukacyjne i Centrum Przyrodniczo 

Leśnie.  

Obiad. 

 Czas na rekreację na terenie ośrodka. Spacer po Wiśle.  

Powrót na kolację i nocleg. 

Dzień 5 

Śniadanie+ suchy prowiant. Wykwaterowanie.  

Przejazd w kierunku Pszczyny.  

 Zwiedzanie z przewodnikiem muzeum zamkowego: wnętrza 

XIX i XX-wieczne. Spacer po parku, ławeczka księżej Daisy.  

 

 W drodze powrotnej możliwość postoju na posiłek płatny we 

własnym zakresie  (np. KFC lub MC Donald’s) lub możliwość 

rezerwacji dwudaniowego obiadu – dodatkowo płatnego ok. 30-

40 zł/os. (do potwierdzenia przy podpisaniu umowy) 

Powrót w godzinach wieczornych. 

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE 

Cenę podstawową na rok szkolny 2022/2023 potwierdzamy przy podpisaniu 

umowy natomiast ceny biletów wstępu przy dopłacie do wycieczki. 

 

ZALICZKA: 300 zł/os 

Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy: 

 Zamek Suski w Suchej Beskidzkiej; 

 Wadowice – spacer po mieście, Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II; 

 Wisła – Muzeum Adama Małysza; 

 Tarnowskie Góry – zabytkowa kopalnia Sztolnia Czarnego Pstrąga; 

 Inwałd – Park Rozrywki i Park Miniatur; 

 Zator – Park Rozrywki Zatorland – Ruchome Dinozaury; 

 Chorzów – Legendia – Śląskie Wesołe Miasteczko. 

Pytania o aktualne ceny proponowanych wyżej miejsc prosimy kierować indywidualnie do 

biura- telefonicznie lub mailowo, a my dostosujemy program do Państwa potrzeb.  
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 Postoje podczas przejazdu uzależnione są od czasu pracy kierowcy i sytuacji 

drogowych. 

 Kalkulacje dotyczą grup z województwa mazowieckiego z okolic 
Piaseczna/Warszawy. Jeśli jesteś z innego miasta poinformuj nas o tym- kalkulacja 
może wyglądać wtedy inaczej niż powyżej.  

 Cena wycieczki dla grup powyżej 55 uczniów oraz poniżej 30 kalkulowana jest  
indywidualnie na życzenie klienta. Prosimy o kontakt z biurem. 

 Do wycieczki możliwe jest dokupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
(standard, rozszerzenia o choroby przewlekłe, rozszerzenia o covid), jeśli jesteś 
zainteresowany takim ubezpieczeniem prosimy o kontakt z biurem. Polisa może 
być wystawiona wyłącznie w dniu podpisania umowy .  

 Biuro podróży podpisuje umowę z Pełnomocnikiem/Reprezentantem grupy, który 
posiada stosowne pełnomocnictwa od grupy lub w przypadku dzieci – od 
prawnych opiekunów małoletnich.  

 Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w 
niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.  
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