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integracyjna, krajoznawczo-objazdowa, autokarowa dla grupy 50 osób + pilot/przewodnik,  

20-21 styczeń 2018r. 
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program ramowy ® © 

Poniższy program jest tylko propozycją, może ulec dowolnym modyfikacjom, co zakłada również nową kalkulację ceny! 
 

zbiórka uczestników wycieczki: parking przy ul. Focha (Simply Market) godz. 745 / planowany wyjazd o godz. 800 

Dzień 1  20 styczeń 2018 – sobota 

 zwiedzanie i degustacja piwa w żywieckim browarze – wehikuł czasu przenosi nas do roku 1856, poznajemy historię 

powstania browaru w Żywcu, spacerujemy XIX wiecznymi uliczkami, odwiedzamy karczmę galicyjską, wreszcie 

poznajemy proces tworzenia piwa i powracamy przez kolejne okresy historyczne do czasów współczesnych aby         

na końcu napić się wspaniałego żywieckiego piwa… 

 deptak wiślański – spacer / przerwa kawowa na deptaku Wisły (ok. 1,5 godz. płatne we własnym zakresie); 

 kulig na saniach i biesiada w góralskiej kolibie z kapelą góralską kapela gra 1,5 godziny – 

przejazd saniami wzdłuż doliny Białej Wisełki (trasa zamknięta dla ruchu 

samochodowego), biesiada przy ognisku i muzyce góralskiej; 
 

Dzień 2  21 styczeń 2018 – niedziela 

 po śniadaniu – przejazd do centrum Wisły (autokar podwiezie uczestników pod 

stok narciarski lub na baseny w hotelu Gołębiewski) – czas wolny do godz. 16:00; 

 o godz. 16:00 wyjazd w drogę powrotną; 

planowany powrót ok. godz. 1800/1900 

 

Nocleg – dom wypoczynkowy w Nauczyciel Ustroniu: zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z ustaleniami leży po 
stronie ZNP Częstochowa; 
Wyżywienie:  
1 dzień: ok. godz. 13:00 obiad (2-daniowy); 

 kolacja biesiadna przy grillu i kapeli góralskiej: grzaniec + pieczona kiełbaska + oscypek + smalec + pieczywo + 

keczup/musztarda + gorąca herbata, danie na ciepło: kita góralska z kapustą; (napoje/alkohol we własnym zakresie); 

2 dzień – śniadanie płatność leży po stronie ZNP Częstochowa 
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Cena nie zawiera: noclegu ze śniadaniem – zgodnie z ustaleniami, leży po stronie ZNP Częstochowa; 
Cena zawiera: transport, wyżywienie – tylko w pierwszym dniu, ubezpieczenie NNW, organizację kuligu z ogniskiem i kapelą 

góralską, opłaty parkingowe, opiekę pilota i usługę przewodnicką. 

* Biuro zastrzega sobie prawo zmiany kolejności zwiedzania. 

                                                           
1
 Cena skalkulowana dla grupy 50-osobowej (1 autokar) – zmiana ilości osób wymaga ponownej kalkulacji 

2
 Ceny biletów wstępów mogą ulec zmianie – potwierdzenie dopiero w momencie rezerwacji na 30 dni przed wycieczką 

3
 Powyższe kwoty za uczestnictwo w wycieczce nie podlegają rozliczeniu – dotyczy również biletów niewykorzystanych przez uczestników wycieczki 


