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TATRY AKTYWNIE 
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W cenie:
Zakwaterowanie i wyżywienie na 5
dni, lokalizacja: Poronin,
Murzazichle, Zakopane, Bukowina,
Białka Tatrzańska, inne
Bilety wstępu do zwiedzanych
atrakcji
Realizacja programu zawartego w
ofercie,
opieka: pilota/opiekuna przez cały
czas trwania wyjazdu, animator
Ubezpieczenie: NNW (10.000 zł)

Brak
ukrytych
kosztów

T
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DZIEŃ 1
Wyjazd
Zakwaterowanie
Obiadokolacja
Integracja - zabawy i animacje w grupie, nauka
współpracy i wspólne dążenie do celu - zabawa
ze sprzętem animacyjnym, kalambury

DZIEŃ 3
Pobudka, śniadanie
Spacer do okolicznej Bacówki (w zależności
od lokalizacji)
Team building - rywalizacja w 2 drużynach,
strzelanie z łuku, bieg na dmuchanych
parówkach, czołg, rzuty do celu itp.
Obiad
Team building - klasowy escape room
Kolacja
UV Party i Karaoke

DZIEŃ 2 - ZAKOPANE
Pobudka, śniadanie + prowiant
Przejazd do Zakopanego - wjazd koleją na
Gubałówkę, spacer, zwiedzanie Zakopanego
z przewodnikiem, który zaprowadzi nas w
ciekawe miejsca. Poznamy historię i
miejscowe legendy. Wielka Krokiew,
Tatrzański Park Edukacyjny.
Obiadokolacja
Gra terenowa o zachodzie słońca

DZIEŃ 4 -  TATRY
Pobudka, śniadanie + prowiant na wyjście w
góry
Przejazd na szlak górski i wejście na szlak z
przewodnikiem.
Kolacja/Ognisko z pieczeniem kiełbasek

DZIEŃ 5 - KRAKÓW
Pobudka, śniadanie + prowiant na drogę
Wykwaterowanie
Przejazd do Krakowa i zwiedzanie z
przewodnikiem. Wejście do Podziemnego
Rynku
Spacer po Krakowie i ostatnie zakupy.
Powrót + ciepły posiłek w drodze

UWAGI

wycieczki całodniowej w wybrany dzień do
Energylandii
Dom do góry nogami w Zakopanem 
Spływ Dunajcem, Zamek w Niedzicy
Termy Bukovina
inne

Istnieje możliwość zmiany atrakcji na inne lub
zmiany programu np. zamiany dni.

Istnieje możliwość realizacji dodatkowych
atrakcji:

Przedstawiony program wycieczki jest ramowy i może ulec
zmianie
Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu ust. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego
Powyższe ceny są cenami orientacyjnymi i mogą ulec
zmianie w zależności od zmian cen u przewoźników czy
podwykonawców.

Uwaga! Realizacja programu może być zmieniona dniami. W
przypadku złych warunków pogodowych, zapewniamy inne
atrakcje na miejscu.

Cena:
od 750 zł/os

Cena może się różnić w zależności od ilości
osób, wybranych atrakcji.

 
Cena nie zawiera kosztu transportu i wycieczek

fakultatywnych.
 

Jeden opiekun na 15 os. GRATIS!


