Propozycje wycieczek dla klas I i II – 13-15 czerwca (czwartek-sobota) 2019
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. Sudety
II. Górny Śląsk
III. Roztocze
IV. Kujawy
V. Mazowsze

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:
16 listopada – przekazanie ogólnej informacji (pliki do pobrania na stronie Liceum), rozdanie deklaracji wyboru
kierunku.
Do końca listopada – zbieranie deklaracji wyjazdowych przez wychowawców klas.
7 lutego – przekazanie uaktualnionych informacji po dokładniejszym oszacowaniu kosztów ze względu na ilość
uczestników. Rozpoczęcie zbierania zaliczek na poczet wyjazdu przez wychowawców (200 PLN).
1 marca – zakończenie zbieranie zaliczek.
12 kwietnia – przekazanie informacji ostatecznych – dokładny harmonogram itp.
Do końca maja – zbieranie pozostałych należności za wycieczki przez wychowawców

PROPONOWANY PROGRAM WYCIECZEK:
Sudety CENA: 480 PLN/os. + 110 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 (godz. 6.00). Przejazd do Dusznik Zdroju - zwiedzanie Muzeum Papiernictwa.
Czas dla grupy w Kudowie Zdrój oraz zwiedzanie Kaplicy Czaszek. Następnie przejazd do Wambierzyc - zwiedzanie sanktuarium.
W godzinach popołudniowych zwiedzanie Twierdzy w Srebrnej Górze. Przejazd do ośrodka albo w Górach Sowich albo w Kotlinie
Kłodzkiej. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
2 DZIEŃ: Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd z ośrodka. Przejazd do Walimia – zwiedzanie Sztolni Walimskich wchodzących w
skład Kompleksu "Riese". Następnie przejazd do Wałbrzycha - zwiedzanie Kopalni "Julia" oraz czas dla grupy. W godzinach
popołudniowych zwiedzanie Opactwa Cystersów w Krzeszowie. W drodze do pensjonatu przejazd przez Chełmsko Śląskie.
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
3 DZIEŃ: Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd z ośrodka. Zwiedzanie Kościoła Wang w Karpaczu. Następnie Pałac Wojanów lub
Karpniki (z zewnątrz) i Zamek Bolków - zwiedzanie. Czas dla grupy. W godzinach popołudniowych zwiedzanie Bazyliki w
Strzegomiu i Kościoła Pokoju w Jaworze lub Świdnicy. Powrót do Krakowa w godzinach wieczornych.

Górny Śląsk
CENA: 460 PLN/os. + 115 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 (godz. 7.00). Przejazd do Katowic – Nikiszowca - spacer po zabytkowej
dzielnicy. Następnie wizyta w Muzeum Solidarności i Wolności (zwiedzanie i zajęcia edukacyjne). Czas dla grupy w Katowicach.
Zwiedzanie Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (zwiedzanie i lekcja muzealna) oraz przejazd do Dobieszowic - schron
bojowy Obszaru Warownego „Śląsk”. Następnie przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
2 DZIEŃ: Śniadanie. Wyjazd do Tarnowskich Gór - wizyta w zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga. Czas dla grupy.
Przejazd do Gliwic – zwiedzanie Radiostacji i spacer po centrum Gliwic. Następnie przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
3 DZIEŃ: Śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd do Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach - zwiedzanie. Czas
wolny dla grupy. Następnie przejazd do Pszczyny. Zwiedzanie Zagrody Żubrów oraz Pałacu - „Wnętrza XIX i XX-wieczne”. Wyjazd
w drogę powrotną. Przyjazd do szkoły w godzinach wieczornych.

Roztocze
CENA: 440 PLN/os. + 70 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 (ok. godz. 6-7.00). Przejazd do Stalowej Woli - architektura przedwojennego
modernizmu (spacer). Następnie czas dla grupy oraz przejazd do Zwierzyńca - zwiedzanie Ośrodka Edukacyjny Roztoczańskiego
Parku Narodowego i spacer na Bukową Górę. Przejazd do ośrodka w Krasnobrodzie, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
2 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do Zamościa - zwiedzanie miasta oraz czas dla grupy. Następnie przejazd do Bełżca - zwiedzanie
Muzeum - Miejsca Pamięci. W drodze powrotnej do ośrodka przejazd do Tomaszowa Lubelskiego - zwiedzanie, m.in. Rynek i
drewniany kościół. Powrót do ośrodka, obiadokolacja i nocleg.
3 DZIEŃ: Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd z ośrodka. Przejazd do miejscowości Radruż - zwiedzanie Cerkwi. Następnie
przejazd do Jarosławia - Rynek z kamienicą Orsettich. Czas dla grupy. Po południu zwiedzanie Klasztoru oo. Bernardynów w
Leżajsku oraz Zespołu Pałacowo-Parkowego w Łańcucie. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Krakowa w godzinach
wieczornych.

Kujawy CENA: 520 PLN/os. + 90 PLN/os. (bilety wstępu i lokalni przewodnicy)
- możliwość dodania obiadu w ostatnim dniu wycieczki: koszt + 25 PLN/os.
1 DZIEŃ: Wyjazd w godzinach porannych (godz. 4.00). Przejazd do Kłodawy - zwiedzanie Kopalni Soli. Czas dla grupy. Przejazd do
Ciechocinka - zwiedzanie zabytkowej Tężni. Następnie przejazd do Torunia- spacer po mieście, m.in.: Rynek Staromiejski i
Nowomiejski, mury miejskie, Katedra, gotyckie kościoły NPM i Jakuba, ruiny Zamku Krzyżackiego. Przejazd do pensjonatu,
zakwaterowanie i nocleg.
2 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do Zamku Golub - Dobrzyń - zwiedzanie. Grudziądz – krótki spacer po mieście, m.in. zabytkowe
spichrze. Następnie przejazd do Chełmna - krótki spacer po urokliwym mieście, m.in. mury miejskie, kościół farny, Renesansowy
Ratusz. Czas dla grupy. Zwiedzanie Bydgoszczy - spacer po centrum miasta, m.in. Spichrze nad Brdą i Wyspa Młyńska. Przejazd na
nocleg do Wiktorowa, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
3 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do Biskupina - zwiedzanie rezerwatu archeologicznego. Następnie przejazd do Strzelna – zwiedzanie
zabytków na Wzgórzu św. Wojciecha: Bazylika św. Trójcy, Rotunda św. Prokopa, Romańskie Muzeum. Czas dla grupy. W drodze
powrotnej przejazd do Chemłna nad Nerem - zwiedzanie byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof. Powrót do Krakowa w
godzinach wieczornych.

Mazowsze CENA: 510 PLN/os. + 65 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 (godz. 6.00). Przejazd przez Maurzyce (zabytkowy most na Słudwi).
Następnie przejazd do Łowicza - zwiedzanie Muzeum w Łowiczu oraz spacer po mieście. Czas dla grupy. Następnie przejazd do
Nieborowa - zwiedzanie Pałacu w Nieborowie i Ogrodów w Arkadii. Następnie przejazd do ośrodka, zakwaterowanie i nocleg.
2 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do Żyrardowa - spacer po centrum Żyrardowa - zabytkowy zespół urbanistyczno-architektoniczny
miasta przemysłowego z przełomu XIX i XX wieku. Następnie przejazd do Palmir - godz. 12.00 - zwiedzanie Muzeum – Miejsca
Pamięci. Czas dla grupy. Następnie przejazd przez Modlin do Czerwińska (Bazylika Matki Bożej Pocieszenia). Zwiedzanie kościoła
– twierdzy w Brochowie (miejsca chrztu Fryderyka Chopina). O godz. 17.30 – zwiedzanie Domu Urodzenia Fryderyka Chopina.
Powrót do ośrodka, obiadokolacja i nocleg.
3 DZIEŃ: Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd z ośrodka. Przejazd do Płocka - spacer po mieście, m.in. Wzgórze Tumskie z
zachowanymi fragmentami płockiego zamku, Bazylika katedralna ze słynnymi drzwiami płockimi, Stary Rynek. Czas dla grupy.
Następnie zwiedzanie Archikolegiaty w Tumie i przejazd przez Piątek. Przyjazd do Krakowa w godzinach wieczornych.

