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Wycieczka pięciodniowa w Beskidzie 
Śląskim

Zakwaterowanie grupy:  Ośrodek Szarotka położony jest w Istebnej, w jednym z najpiękniejszych 
rejonów Polski, która wraz z sąsiednimi wioskami: Jaworzynką i Koniakowem tworzy tzw. Trójwieś 
Beskidzką. Kraina ta położona jest w samym sercu Beskidu Śląskiego,a otaczające ją góry 
porośnięte świerkiem istebniańskim tworzą przepiękny, niepowtarzalny krajobraz przyrodniczy. 

W cenie wycieczki:
- transport autokarowy + bus (przy grupie 64 dzieci + 6 opiekunów)
- zakwaterowanie w pokojach 2-5 os. z pełnym węzłem sanitarnym
- 3x posiłki dziennie (śniadanie, obiad + deser, kolacja)
- 1x grill w ramach kolacji 
- w dniu przyjazdu wycieczka autokarem z przewodnikiem: Trójstyk - punkt styku granic trzech 
równorzędnych jednostek terytorialnych. Przejazd do Chaty Kawulok - odkryj, jak wyglądał niegdyś 
góralski dom! zobaczysz tradycyjny wystrój wnętrz i archaiczne sprzęty codziennego użytku,  przejazd do 
Muzeum Koronki. Przejazd do Koniakowa do Centrum produktu regionalnego na prelekcję „ Co nam 
dają owce”. Dla uczestników przygotowana jest degustacja tradycyjnych produktów regionalnych - 
serów z bacówki: oscypki, korbacze, gołki, serki gazdowskie.
- wycieczka piesza do Izby Pamięci Jerzego Kukuczki - dzięki zaangażowaniu i odważnej inicjatywie 
pani Cecylii w dawnym domu Jerzego powstało miejsce, w którym pasjonaci turystyki górskiej mają 
szansę poznać himalajską historię zdobywcy Korony Himalajów (jeśli Pani Cecylia będzie w tym miesiącu 
na terenie Polski)
- wycieczka piesza do Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej - można tu z bliska 
zobaczyć preparaty zwierząt i modele roślin. Ponadto na zwiedzających czekają makiety 
przedstawiające historię terenu, diorama rzeki, cały dział dotyczący form ochrony przyrody 
oraz rentgen drzewa. 
- szkółka malarska Pani Iwony – 1x warsztaty artystyczne na terenie ośrodka 
- 2x wejście po 2 godziny pobytu w Aqua Parku Zagroń 
- opieka przedstawiciela biura podczas pobytu grupy 
- zajęcia sportowe (zapewniamy sprzęt sportowy)
- dla każdego dziecka dyplom
- dla każdego uczestnika oscypek
- dla każdego dziecka CZAPECZKA
- ubezpieczenie 

Termin: 07-11.05.2018rok. 
Grupa: 64 dzieci + 6 opiekunów 
Cena: 615 zł (Opieka Gratis) 
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