Propozycje wycieczek dla klas I i II – 14-16 czerwca (czwartek-sobota) 2018
W tym roku szkolnym zamiast tradycyjnych wycieczek klasowych Liceum organizuje wycieczki tematyczne, które
mają przybliżyć uczniom historię oraz wartości kulturowe i przyrodnicze różnych stron Polski.
Zamieszczone poniżej informacje stanowią propozycję, wypracowaną specjalnie dla Liceum wraz z B.T. ROBINSONTRAVEL, które odpowiadać będzie również za sprawną realizację wycieczek.
Udział w wycieczkach co do zasady jest obowiązkowy i służy wzbogaceniu oferty edukacyjnej Liceum.
Kalkulacje kosztów każdej wycieczki zostały przygotowane dla 40 uczniów pod opieką 4 nauczycieli.
Minimalna liczba uczniów potrzebna aby wycieczka się odbyła to 35 osób.
Aby móc doprecyzować naszą ofertę pod względem finansowym prosimy o wypełnienie, w porozumieniu z uczniami,
wstępnych deklaracji wyjazdowych, otrzymanych na zebraniu.
Prosimy o wpisanie obok wybranych wycieczek cyfr 1 i 2 oznaczających odpowiednio pierwszy i drugi priorytet
wyboru.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcą klasy lub p. Michałem Pacyną koordynującym całe
przedsięwzięcie.
Kierunki wycieczek:
I. Wielkopolska
II. Świętokrzyskie
III. Podkarpacie
IV. Opolszczyzna
V. Łódź i okolice
VI. Warmia i Mazury
W każdym przypadku cena zawiera:
- transport komfortowym autokarem,
- opiekę pilota
- 2 noclegi,
- wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
- opłaty drogowe i parkingowe,
- 4 osoby opieki bezpłatnie,
- podatek VAT.
Harmonogram przygotowań:
17 listopada – przekazanie ogólnej informacji (pliki do pobrania na stronie Liceum), rozdanie deklaracji wyboru
kierunku.
Do końca listopada – zbieranie deklaracji wyjazdowych przez wychowawców klas.
26 stycznia – przekazanie uaktualnionych informacji po dokładniejszym oszacowaniu kosztów ze względu na ilość
uczestników. Rozpoczęcie zbierania zaliczek na poczet wyjazdu przez wychowawców (200 PLN).
2 marca – zakończenie zbieranie zaliczek.
13 kwietnia – przekazanie informacji ostatecznych – dokładny harmonogram itp.
Do końca maja – zbieranie pozostałych należności za wycieczki przez wychowawców

PROPONOWANY PROGRAM WYCIECZEK:
Wielkopolska CENY: 445 PLN/os. + 55 PLN/os. (bilety wstępu i lokalni przewodnicy)
- możliwość dodania obiadu w ostatnim dniu wycieczki: koszt + 25 PLN/os.
1 DZIEŃ: Wyjazd we wczesnych godzinach porannych z Krakowa. Przejazd do Rydzyny – zwiedzanie Pałacu Sułkowskich.
Następnie przejazd do Gostynia – zwiedzanie Bazyliki na Świętej Górze oraz przejazd do Kórnika – zwiedzanie Pałacu
Raczyńskich. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
2 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do Poznania i zwiedzanie miasta: Katedra na Ostrowie Tumskim oraz spacer po Starym Mieście,
Zamek Cesarski oraz Park Cytadela. Następnie przejazd do Ostrowa Lednickiego – zwiedzanie Muzeum Pierwszych Piastów.
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
3 DZIEŃ: Śniadanie. Gniezno - zwiedzanie Katedry wraz z „Drzwiami Gnieźnieńskimi”. Następnie przejazd do Lądu – zwiedzanie
Opactwa Cysterskiego. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Krakowa w późnych godzinach wieczornych.

Świętokrzyskie
CENY: 390 PLN/os. + 100 PLN/os. (bilety wstępu i lokalni przewodnicy)
- możliwość dodania obiadu w ostatnim dniu wycieczki: koszt + 25 PLN/os.
1 DZIEŃ: Wyjazd w godzinach porannych z Krakowa. Wiślica – zwiedzanie Bazyliki i ekspozycji archeologicznej. Przejazd do
Pałacu w Kurozwękach – zwiedzanie. Następnie przejazd przez Raków i Koprzywnicę do Sandomierza. Zwiedzanie z lokalnym
przewodnikiem: Rynek Miejski, Podziemna Trasa Turystyczna, Brama Opatowska, Katedra, Dom Długosza, Wąwóz Królowej
Jadwigi. Zakwaterowanie w ośrodku, obiadokolacja i nocleg.
2 DZIEŃ: Śniadanie. Wejście na św. Krzyż – zwiedzanie Klasztoru, Muzeum Misyjnego oraz Krypty. Przejazd do Zamku Krzyżtopór
– zwiedzanie. Następnie zwiedzanie Krzemionek Opatowskich oraz Opactwa Cystersów w Wąchocku. Powrót do ośrodka,
obiadokolacja i nocleg.
3 DZIEŃ: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie: Dąb Bartek w Zagnańsku, Ruiny Huty Żelaza w Samsonowie, Jaskinia Raj i Zamek
Królewski w Chęcinach. W drodze powrotnej zwiedzanie rokokowego kościoła w Mnichowie. Przyjazd do Krakowa w godzinach
wieczornych.

Podkarpacie

CENY: 400 PLN/os. + 60 PLN/os. (bilety wstępu i lokalni przewodnicy)

1 DZIEŃ: Wyjazd w godzinach porannych z Krakowa. Przejazd do Stępiny – tunelowy schron kolejowy „Anlage Sud”. Następnie
zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie oraz Skansenu Przemysłu Naftowego w Bóbrce. Przejazd przez Haczów (kościół
drewniany z listy UNESCO), do Sanoka – spacer po mieście: Wzgórze Zamkowe, Rynek, Pomnik Szwejka. Zakwaterowanie,
obiadokolacja i nocleg.
2 DZIEŃ: Śniadanie. Myczkowce – Park Miniatur Sakralnych – Centrum Kultury Ekumenicznej. Następnie Solina – spacer po
zaporze, Lutowiska – punkt widokowy, Muczne – wypał węgla oraz zagroda żubrów, Smolnik – cerkiew. Przejazd do Arłamowa –
Muzeum Skarbów Matki Ziemi. Następnie przejazd do Kalwarii Pacławskiej – zwiedzanie Klasztoru i zakwaterowanie w Domu
Pielgrzyma, obiadokolacja i nocleg.
3 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do Przemyśla – spacer po mieście. Następnie przejazd do Krasiczyna – zwiedzanie pałacu i obiad (II
danie + kompot). W drodze powrotnej zwiedzanie Muzeum Polaków ratujących Żydów w Markowej. Przyjazd do Krakowa w
godzinach wieczornych.

Opolszczyzna
CENA: 400 PLN/os. + 95 PLN/os. (bilety wstępu i lokalni przewodnicy)
- możliwość dodania obiadu w ostatnim dniu wycieczki: koszt + 25 PLN/os.
1 DZIEŃ: Wyjazd z Krakowa we wczesnych godzinach porannych. Krasiejów – JURA PARK. Ozimek – najstarszy most żelazny w
Europie, przejazd do Opola – spacer po mieście. Następnie przejazd do Brzegu – zwiedzanie Zamku Piastów Śląskich. Przejazd do
ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacje i nocleg.
2 DZIEŃ: Śniadanie. Małujowice – kościół św. Jakuba z niezwykłą polichromią w typie „Biblia Pauperum”. Przejazd do Henrykowa
– zwiedzanie Opactwa Cystersów. Następnie zwiedzanie Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim oraz Twierdzy w
Srebrnej Górze. Przejazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
3 DZIEŃ: Śniadanie. Paczków – spacer po miasteczku nazywanym „polskim Carcassonne”. Przejazd do Nysy - Rynek, Bazylika Św.
Jakuba i Agnieszki i Twierdza. Następnie zwiedzanie Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. W drodze powrotnej postój
na Górze Św. Anny. Przejazd do Krakowa w godzinach wieczornych.

Łódź i okolice CENY: 430 PLN/os. + 55 PLN/os. (bilety wstępu i lokalni przewodnicy)
- możliwość dodania obiadu w ostatnim dniu wycieczki: koszt + 25 PLN/os.
1 DZIEŃ: Wyjazd z Krakowa w godzinach porannych. Przejazd do Łodzi – zwiedzanie, m.in. „Stacja Radegast”, Muzeum Miasta
Łodzi oraz zwiedzanie pięknych pałaców i kamienic ul. Piotrkowskiej z uwzględnieniem architektury miasta, Galerii Wielkich
Łodzian – np. ławeczka Tuwima, Fortepian Rubinsteina i innych. Zakwaterowanie w hotelu/ośrodku, obiadokolacja i nocleg.
2 DZIEŃ: Śniadanie. Rawa Mazowiecka – Zamek Książąt Mazowieckich. Przejazd do Inowłodza – Kościół św. Idziego, następnie
przejazd do Konewki – schron tunelowy. Dalsze punkty programu to Opactwo Cystersów w Podklasztorzu oraz Piotrków - spacer
po Starym Mieście oraz kościół popijarski. Powrót do hotelu/ośrodka,
obiadokolacja i nocleg.
3 DZIEŃ: Śniadanie. Wizyta w Centrum Nauki EC1 lub „Gigantach Mocy”. Następnie przejazd do Kleszczowa – punkt widokowy
nad wyrobiskami Kopalni „Bełchatów”. W drodze powrotnej zwiedzanie Częstochowy. Powrót do Krakowa w godzinach
wieczornych.

Warmia i Mazury CENY: 540 PLN/os. + 70 PLN/os. (bilety wstępu i lokalni przewodnicy)
- możliwość dodania obiadu w ostatnim dniu wycieczki: koszt + 25 PLN/os.
- ewentualne zwiedzanie Zamku Krzyżackiego w Malborku to dodatkowy koszt + 15 PLN/os.
1 DZIEŃ: Wyjazd w godzinach nocnych z Krakowa. Przyjazd do Pelplina – zwiedzanie Katedry i Muzeum. Przejazd do Tczewa –
Muzeum Rzeki Wisły oraz Centrum Konserwacji Wraków Statków. Następnie przejazd do Elbląga – spacer po mieście lub
zamiennie Zamek w Malborku). Przejazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
2 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do Fromborka – zwiedzanie Wzgórze Katedralne z Katedrą, Muzeum Kopernika (Pałac, Dzwonnica,
Szpital św. Ducha). Następnie Buczyniec – Muzeum Kanału. Przejazd do Gietrzwałdu – zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej
Gietrzwałdzkiej. Przejazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
3 DZIEŃ: Śniadanie. Wyjazd z ośrodka we wczesnych godzinach porannych. Przejazd do Olsztyna – krótki spacer po mieście.
Przejazd do Grunwaldu – zwiedzanie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. W drodze powrotnej zwiedzanie Mauzoleum Żołnierzy
Września w Uniszkach Zawadzkich. Przyjazd do Krakowa w godzinach nocnych.

