
 

 

 

ZIELONA SZKOŁA W WIELKOPOLSCE 

 Termin – do uzgodnienia 

 Cena wg kalkulacji indywidualnej, zależna od ilości osób w grupie i pakietu świadczeń  

Realizacja programu możliwa jest przy dojeździe autokarowym, ale także przy wykorzystaniu transportu kolejowego + autokar na miejscu  

 Program ramowy: 

 1 dzień - wyjazd pociągiem lub autokarem w godzinach porannych. Przyjazd do hotelu w okolicach Poznania. Zakwaterowanie, 
obiad, zapoznanie z najbliższym terenem. Spacer wzdłuż jeziora, powrót na kolację i nocleg.   

 2 dzień - po śniadaniu wyjazd na wycieczkę do Poznania. Wizyta w Rogalowym Muzeum Poznania – żywym centrum 
poznańskich tradycji i kultury. Po pokazie spotkanie z lokalnym przewodnikiem.  W programie zwiedzania między innymi Stary Rynek: 
fasada Ratusza, uznanym za perłę renesansu, Fontanna: Prozerpiny, Marsa, Apolla, Neptuna, Pręgierz, Koziołki o godz. 12-tej na wieży 
ratuszowej, Pałac Górków, Kościół Farny – jedna z najpiękniejszych barokowych świątyń w Polsce, rzeźba koziołków na Placu Kolegiackim, 
pomnik Św. Jana Nepomucena, Pomnik Bamberki, Waga Miejska, Odwach, Pałac Działyńskich. Ostrów Tumski: budynek Psauterii, Kościół 
NMP. Katedra z miejscem pochówku pierwszych władców Polski. Przerwa na odpoczynek wg decyzji opiekunów.   
 W tym dniu obiad w formie suchego prowiantu.  
 Wyjazd z Poznania. W drodze powrotnej wizyta w zespole pałacowym w Rogalinie wybudowanym przez Kazimierza 
Raczyńskiego w XVIII w. Spacer po parku pałacowym – jednym z niewielu zachowanych w Polsce ogrodów rokokowych. Podczas spaceru 
zobaczymy wspaniałe okazy dęba szypułkowego. Są to pomniki przyrody - niekwestionowane ikony wielkopolskiego krajobrazu. 
Najsłynniejsze z nich o imionach Lech, Czech i Rus oraz Dąb Edwarda rosną nieopodal pałacu. Powrót do hotelu w godzinach wieczornych, 
kolacja, nocleg.  

 3 dzień - Śniadanie. W tym dniu grupa ma do dyspozycji rowery. Wycieczka rowerowa do Kórnika. Spacer po miasteczku, 
zwiedzanie średniowiecznego zamku rycerskiego przebudowanego na pałac. Powrót na obiad do hotelu. Po południu spływ kajakowy. 
Wieczorem czas na zabawy ruchowe – możliwość korzystania z boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, badmintona.  Kolacja, nocleg.  

 4 dzień - Po śniadaniu wyjazd do Poznania. Wizyta w kompleksie Term Maltańskich - najnowocześniejszym i największym 
wodnym kompleksie rekreacyjno-sportowym w Polsce wykorzystującym naturalne wody termalne, 2 godziny zabawy w Aquaparku  
z wyłączeniem strefy SPA 
 Po pobycie w termach spacer nad jeziorem Maltańskim znajdującym się na prawym brzegu Warty, W tym dniu obiad w formie 
suchego prowiantu lub późniejszy obiad w miejscu zakwaterowania - ok. 15.00 lub 16.00. Po południu gry i zabawy lub zajęcia na świetlicy, 
wieczorem kolacja i nocleg.  

 5 dzień - Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd w drogę powrotną. 
W tym dniu będzie możliwość zorganizowania wycieczki do Biskupina lub Gniezna bądź też spędzenia czasu na zabawach ruchowych  
i aktywności fizycznej.    

 Proponowany pakiet świadczeń: 

 4 noclegi w ośrodku hotelowym położonym nad jeziorem niedaleko Poznania. Zakwaterowanie w pokojach 3-osobowych  
z łazienkami; wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiady, 2 lub 3 obiady normalne, 1 lub 2 obiady w formie suchego prowiantu - podczas wycieczek, 
4 kolacje; usługa przewodnicką podczas zwiedzania Poznania; 
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – Muzeum Rogalowego i Katedry w Poznaniu, Zamku w Kórniku;  
2-godzinny bilet wstępu do Aquaparku w Termach Maltańskich (bez strefy SPA); wynajęcie kajaków wraz z opieką instruktora – ratownika 
wodnego. Kajaki polietylenowe, BRIO, NATAVI, WISTA – wygodne, o szerokim kadłubie, trudne do wywrócenia, o wyporności 250-260 kg, 
Wiosła aluminiowe, pióra z polietylenu lekkie, ergonomiczne podczas wiosłowania, kapoki Sportis o wyporności do 130 kg. 
wynajęcie rowerów  
usługi przewozowe mogą być realizowane transportem autokarowym podczas realizacji całego programu lub dodatkowo, w uzupełnianiu 
transportu kolejowego.  
Zakwaterowanie grupy w obiekcie hotelowym położonym w pobliżu jeziora. Posiada on własne boisko do piłki nożnej i siatkówki. W hotelu 
znajduje się sala konferencyjna dostępna na potrzeby organizacji zajęć dydaktycznych. Sala jest wyposażona w projektor multimedialny, 
ekran, flipchart z markerami, wskaźnik laserowy.  
W pobliżu znajduje się boisko Orlik, z którego po wcześniejszej rezerwacji, można bezpłatne korzystać. Na Orliku znajduje się boisko  
do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Obiekt dysponuje sprzętem sportowym m.in. piłkami oraz paletkami do badmintona.   

 Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 13.00 w dniu przyjazdu a kończy się godz. 13.00 w dniu wyjazdu.   

          SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 
 

 


