Zielona szkoła nad Bałtykiem
z wycieczką do Legolandu i
„Krainy Andersena”
W Polsce : Pogorzelica -Wybrzeże Zachodnie
- miejscowość na zachodnim wybrzeżu Bałtyku.
Zakwaterowanie : Ośrodek położony 300 metrów od morza – teren zalesiony
ogrodzony. Na miejscu : stołówka, sala dyskotekowa bilard tenis stołowy, boiska do
gier zespołowych, miejsce na ognisko. Pokoje 2,3,4 -os z łazienkami.

W Danii : Hampen – Jutlndia
Miejscowość wypoczynkowa położony w środkowej części Półwyspu
Jutlandzkiego, 10 km od Legolandu.
Zakwaterowanie : Camping usytuowany wśród niewysokich wzgórz i otoczony gęstym
sosnowym lasem, cały teren jest ogrodzony, w pobliżu jezioro z kąpieliskiem .
Noclegi w 4-os bungalowach 25 m/kw z aneksami kuchennymi, łazienkami i WC
Do dyspozycji : pralnia z suszarnią znajdują się w odrębnym budynku. Na terenie
kempingu znajduje się restauracja, sklep samoobsługowy, plac zabaw, „ małpi gaj,
trampoliny, poduszki pneumatyczne, tyrolka, gokarty, ścianki wspinaczkowe, mały park
linowy, boiska do siatkówki i koszykówki, informacja turystyczna, w pobliżu nad jeziorem
plaża.
Wyżywienie : wg programu- w Polsce 3 x dziennie, w Danii śniadania i obiadokolacje +
napoje, owoce i słodycze na czas zwiedzania
Dojazd : autokar LUX - pozostaje z grupą na miejscu
Terminy :

10 dniowe kwiecień, maj, czerwiec,
wrzesień, październik 2019

Ubezpieczenie TU Gothaer : NNW (do 10.000 zł) i KL za granicą (do 40.000 zł)

Cena = 1.490 zł/os – grupa 40 osób + 4 wychowawców
Cena = 1.580 zł/os – grupa 35 osób + 3 wychowawców
+

na wstępy w Polsce należy posiadać ok 40-zł/os ,
na wstępy w Danii ok. 400 DKK/os. ( dzieci) i
ok . 500 DKK – dorośli i młodzież powyżej 15 roku życia

Program wycieczkowy realizowany z pilotem :
-

korzystanie z infrastruktury na miejscu
gry, zabawy , kąpiele i plażowanie
wycieczki do Kołobrzegu, Trzebiatowa, na wyspę Wolin
w Danii: Legoland, Odense, Jelling, Vejle, Kolding

Program wyjazdu:
I dzień –

Wyjazd z Polski ( Bielsko-B/ Katowice/ Kraków )w godzinach wieczornych, nocny przejazd
na Zachodnie Wybrzeże Bałtyku.

II dzień –

Przyjazd do Pogorzelicy, zakwaterowanie – odpoczynek, obiad, kolacja nocleg.

II dzień - VI dzień

Wypoczynek w Pogorzelicy - realizacja programu edukacyjnego, krajoznawczego i
wypoczynkowego,
m. in. wycieczki do Trzebiatowa, Trzęsacza, Niechorza, Kołobrzegu i na wyspę Wolin –
wzgórze Zielonka, panorama 44 wysp , Delta wsteczna rzeki Świny, Międzyzdroje.

VI dzień

Wycieczka lokalna , po kolacji wyjazd z Pogorzelicy. Nocny przejazd do Danii.

VII dzień -

Przyjazd do Danii, śniadanie na trasie + prowiant ( owoce, napoje, słodycze), przejazd
mostem przez cieśninę Mały Bełt do miasta Odense - miejsca urodzenia H.K. Andersena,
zwiedzanie Domu -Muzeum, dodatkowo Muzeum Kolei - zabytkowe lokomotywy oraz
wagony m. in. salonka Królowej Danii, miniatury kolejowe, przejazd mini-kolejką, modele
kolejowe z klocków LEGO
- przejazd do miejsca zakwaterowania do Hampen na Jutlandii, obiadokolacja, nocleg.

VIII dzień –

Śniadanie + prowiant (owoce, napoje, słodycze), przyjazd do Billund od. godz. 10.00,
całodzienna zabawa w Krainie Klocków Lego (mini-świat zbudowany z 60 mln klocków
LEGO Legolandzie 50 różnego typu atrakcji pogrupowanych w kilku zespołach
tematycznych, wśród nich Kraina Piratów, Kraina Przygód, Królestwo Rycerzy, Strefa
Wyobraźni, Miniland . Powrót do Hampen na obiadokolację i nocleg

IX dzień –

śniadanie + prowiant na drogę powrotną + prowiant ( napoje, owoce, słodycze), wyjazd do
wyjazd do Jelling – historycznej stolicy Danii z kryptami królów Duńskich oraz kurhanami.
Dalsza podróż do miasta Vejle – panorama Vejlefiordu oraz spacer po Starówce –the Old
Goldsmithy oraz „Fala” modernistyczna architektura budynku w kształcie fali . Przejazd do
miasta Kolding- zamek na którym przez 2 lata rezydował S. Czarnecki, zwiedzanie Ogrodu
geograficznego .
 dalsza nocna podróż do Polski


X dzień –


przyjazd do Polski –na trasie posiłek, zakończenie imprezy.

