Zielona szkoła Szlakiem Piastowskim 5 dni
Termin: do ustalenia
Program możliwy do zrealizowania z dojazdem pociągiem do Poznania
Ramowy program wyjazdu:
1 dzień
Wyjazd pociągiem lub autokarem z miejsca zamieszkania.
Przyjazd na dworzec kolejowy w Poznaniu. Przejazd autokarem z dworca
do miejsca zakwaterowania grupy w jednym z pensjonatów ośrodków
wypoczynkowych w okolicach Poznania. Zakwaterowanie, obiad, zapoznanie
z najbliższą okolicą.
Czas do dyspozycji grupy. Wieczorem kolacja i nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu wyjazd na wycieczkę do Poznania.
Wizyta w Rogalowym Muzeum Poznania – centrum poznańskich tradycji i kultury.
Po pokazie w muzeum spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie miasta.
W programie między innymi Stary Rynek: fasada Ratusza, uznanym za
perłę renesansu, Fontanna: Prozerpiny, Marsa, Apolla, Neptuna, Pręgierz, Koziołki
o godz. 12:00 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 .
Gra miejska ułatwiająca zapamiętanie usłyszanych informacji. Przerwa
na czas wolny. W tym dniu obiad w formie suchego prowiantu.
Wyjazd z Poznania. W drodze powrotnej zwiedzanie zespołu pałacowego
w Rogalinie wybudowanym przez Kazimierza Raczyńskiego w XVIII w. Spacer po
parku pałacowym–ogrodzie rokokowym.
Zobaczymy tam wiekowe dęby o imionach Lech, Czech i Rus oraz Dąb Edwarda .
Powrót do miejsca zakwaterowania w godzinach wieczornych, kolacja,
nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu wycieczka rowerowa do Kórnika. Spacer po miasteczku,
zwiedzanie średniowiecznego zamku rycerskiego przebudowanego w pałac.
Przerwa na obiad.
Po południu spływ kajakowy po Jeziorze Kórnickim oraz czas na zabawy
ruchowe – możliwość korzystania z miejscowej infrastruktury sportowej.
Wieczorem kolacja i nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Poznania. Pobyt w kompleksie Term Maltańskich
- najnowocześniejszym i największym wodnym kompleksie rekreacyjnosportowym w Polsce wykorzystującym naturalne wody termalne. 2 godziny
zabawy w Aquaparku (uwaga! bilet nie obejmuje strefy SPA).
Po pobycie w termach spacer nad jeziorem Maltańskim znajdującym się
na prawym brzegu Warty, w samym centrum miasta. W tym dniu obiad w formie
suchego prowiantu lub późniejszy obiad w hotelu – ok. 15.00 /16.00.
Po południu czas do dyspozycji grupy. Wieczorem kolacja i nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd na dworzec PKP do Poznania.
Powrót do miejsca wyjazdu w godzinach popołudniowych.
Dokładny plan tego dnia zależy od godziny połączenia kolejowego.
Istnieje możliwość zmodyfikowania programu i dostosowania go do
konkretnej grupy wiekowej oraz zainteresowań uczestników.
Przedstawiony program jest propozycją ramową i można go wzbogacić
o zwiedzanie Gniezna, Biskupina, Kruszwicy itp.

Świadczenia przewidziane
w cenie:
4 noclegi w ośrodku
wypoczynkowym/pensjonacie
w okolicy Poznania.
Zakwaterowanie w pokojach
wieloosobowych z łazienkami;
wyżywienie: 4 śniadania,
4 obiady ( 2/3 obiady normalne,
1/2 obiady w formie suchego
prowiantu - podczas wycieczek),
4 kolacje;
usługa przewodnicka podczas
zwiedzania Poznania;
bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów – Muzeum Rogalowego
i Katedry w Poznaniu, Zamku w
Kórniku;
wynajęcie kajaków wraz
z opieką instruktora – ratownika
wodnego;
wynajęcie rowerów;
transport autokarem klasy
turystycznej lub w przypadku
dojazdu pociągiem usługi
przewozowe realizowane na
miejscu;
ubezpieczenie NNW.

Cena zależy od terminu, ilości
uczestników i opiekunów
oraz miejsca zakwaterowania
w wybranym czasie.

