
Serdecznie zachęcam, uczniów klas V-VIII, 
do udziału w sześciodniowej  

wycieczce szkolnej 
 
WIELICZKA - KRAKÓW - ZAKOPANE – WIEDEŃ (Austria) – 
                                 TATRY BIELSKIE (Słowacja) 
                                                     

     

 
 
1 dzień 19.05.2019 
•    Wyjazd z miejsca zbiórki ok.. godz. 6.30, przejazd do WIELICZKI. 
•    Zwiedzanie Kopalni Soli i Muzeum Żup Solnych. 
•    Przejazd do  Bukowiny Tatrzańskiej 
•    Zakwaterowanie w ośrodku STASINDA , obiadokolacja, nocleg 
2 dzień 20.05.2019 
•    Śniadanie,  
•    Wyjazd z przewodnikiem na całodzienną wycieczkę do ZAKOPANEGO,  
     autokarowy objazd miasta, m.in. skocznia narciarska na Nosalu, zabytkowe domy, 
Centrum Sportów Olimpijskich. Przejazd do Doliny Kościeliskiej. Przejście szlakiem 
do schroniska. W drodze powrotnej  zwiedzanie  świątyni Matki Bożej Fatimskiej na 
Krzeptówkach. Piękny kościół ufundowany przez górali jako dziękczynny po 
zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II Następnie wjazd wyciągiem  gondolowym 
z Szymoszkowej Polany na Gubałówkę skąd  rozciąga się piękny widok na Giewont i 
Tatry. 
•    Powrót do Bukowiny, obiadokolacja, nocleg                                                                                                                                                                         
3 dzień 21.05.2019 
•    pobranie prowiantu za śniadanie, wczesny ( ok. godz. 04.00 wyjazd na  
     całodzienną wycieczkę do WIEDNIA , zwiedzanie z przewodnikiem  stolicy  
     dawnej  monarchii Habsburgów, w programie m.in.  autokarowy objazd Ringiem,  
     elegancką aleją wzdłuż której znajdują się najcenniejsze zabytki; zimowa  
     rezydencja Habsburgów Hofburg, Opera, Parlament, Ratusz, Uniwersytet .Spacer  
     do katedry św. Szczepana. Po krótkim czasie wolnym czasie przejazd na wzgórze   
     Kahlenberg,  które jest znane z Odsieczy Wiedeńskiej. Znajduje się tam kościół  
     św. Józefa , z kaplicą Sobieskiego gdzie zgromadzone  zostały pamiątki po bitwie.  
     Na zakończenie pobytu w Wiedniu godzinny pobyt w Wesołym  Miasteczku na  



     Praterze. Ok. godz.15.00 wyjazd  drogę powrotną do Bukowiny Tatrzańskiej. 
•    Obiadokolacja, nocleg 
4 dzień 22.05.2019 
•    śniadanie w m. noclegu. Czas wolny na odpoczynek i korzystanie z infrastruktury  
     ośrodka ( basen, stół  do ping-ponga , kręgielnia, boiska sportowe. Obiadokolacja  
     i nocleg 
5 dzień 23.05.2019 
•    śniadanie w m. noclegu   
•    całodzienna wycieczka z przewodnikiem  na Słowację w Tatry Bielskie, w  
     programie zwiedzanie jednej z najciekawszych na Słowacji jaskiń – Jaskini  
     Bielańskiej, następnie przejazd do Strbskiego Plesa, spacer  Strbskiego Jeziora. 
•    Ok. godz. 17.00 powrót do Bukowiny , do kolacji korzystanie  z wyposażenia  
     ośrodka , pakowanie bagaży. 
•    Obiadokolacja  i pożegnalne ognisko 
6 dzień 24.05.2019 
•    śniadanie w m. noclegu . Po wykwaterowaniu przejazd do KRAKOWA .  
     Zwiedzanie z przewodnikiem królewskiego grodu. / 3 godziny/. W programie:  
     Wzgórze Wawelskie( katedra z kryptą królewska, dzwon Zygmunta), przejście  
     drogą królewską na Rynek z Sukiennicami, Kościół Mariacki. Po czasie wolnym i   
     obiedzie wyjazd z Krakowa ok. godz. 15.00. 
•    Przyjazd w miejsce zbiórki ok. godz. 22.00. 
 
 
 
Informacje o wycieczce 
 
Cena:   899zł.  Pierwsza wpłata 150 zł w momencie rezerwacji (do 
12.10 2018r.), pozostała suma zostanie podzielona na raty.  
Świadczenia: 5 noclegów, 4 śniadania,1 suchy prowiant, 5 obiadokolacji,1     
obiad w drodze powrotnej (herbata i kawa całą dobę, pyszne i syte posiłki),  autokar, 
opieka   pilota, przewodnicy  zgodnie z  programem , ubezpieczenie, podatek VAT 
Zakwaterowanie: Ośrodek STASINDA  w Bukowinie Tatrzańskiej, pokoje 
2-3-4-5 osobowe z łazienkami. Ośrodek posiada bogatą i nfrastrukturę sportową i 
rekreacyjną. Do dyspozycji basen kryty, kręgielnia ( 1 wejście bezpłatne), stół do 
ping-ponga, piłkarzyki, boiska sportowe, miejsce na ognisko. Hotel znajduje się 10 
minut spacerkiem od centrum Bukowiny, gdzie są sklepy oraz bazarek z pamiątkami. 
W samym hotelu też można zrobić zakupy. 
Transport:            autokar klasy lux( klimatyzacja, DVD, uchylne fotele) 
Terminy:              19 -24.05.2019 r. 
 
Zapisy i wszystkie informacje o wycieczce -  
p. Marta Kacprzykowska  
  
 
 
 
 


