KATEGORIE DLA TEJ OFERTY
●
●

WCZASY w Polsce
WCZASY Wielkanocne
TYPY DLA TEJ OFERTY

●
●
●

wczasy dojazd autokarem
wczasy w górach
Wielkanoc

WIELKANOC W GÓRSKIM KLIMACIE BESKIDÓW
WYPOCZYNEK I RELAKS
Szczyrk to jedna z najbardziej znanych miejscowości Beskidu Śląskiego. Klimatyczne miasteczko położone jest w
malowniczej kotlinie rzeki Żylicy. Dookoła rozciągają się masywy górskie Skrzycznego, Klimczoka, Magury,
Kotarza, Malinowa, Skalitego. Położenie Szczyrku sprawia, że jest świetnym miejscem do uprawiania turystyki
pieszej, rowerowej. Wczasowicze mogą korzystać z odnowionego w ostatnich latach, obfitującego w atrakcje
deptaka nad Żylicą oraz Placu św. Jakuba.
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wczasowy PANORAMA, położony na południowym stoku Klimczoka, oddalony od
centrum miejscowości ok. 700 m. Pokoje: 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami i TV. Czajniki bezprzewodowe dostępne
na korytarzu. Do dyspozycji gości jest jadalnia, sale wielofunkcyjne, kawiarenka czynna okresowo, bilard, stół do
tenisa stołowego, mini-siłownia i sauna. Dla dzieci kącik zabaw oraz zewnętrzny plac zabaw. W obrębie recepcji
jest bezprzewodowy internet.
RAMOWY PROGRAM:
1 dzień – wyjazd autokarem/busem z poszczególnych miast wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka (pierwszy
posiłek – postna kolacja), zakwaterowanie, nocleg.
2 – 4 dzień – wypoczynek, realizacja program pobytu w Szczyrku, w nim:
●

●

●

●

●

malowanie pisanek,
przygotowanie święconki,
wyjazd na rezurekcję do Sanktuarium Matki Boskiej na Górce,
ognisko z pieczeniem kiełbasek,
kolacja z muzyką i poczęstunkiem (w ramach kolacji w Lany Poniedziałek),

5 dzień – śniadanie, wyjazd w drogę powrotną. Powrót do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.
CENA ZAWIERA:
●

●

●

●

●

zakwaterowanie - 4 noclegi – w pokojach 2,3,4 osobowych z łazienkami,
wyżywienie - trzy posiłki dziennie z uwzględnieniem posiłków świątecznych,
transport autokarem/busem,
realizację programu,
ubezpieczenie NNW TUiR AXA S.A. – NNW 5000/2500 zł.
CENA NIE ZAWIERA:

●

opłaty klimatycznej.

Możliwe terminy wyjazdu
Lp.
1.

Data początku

Data końca

Cena

Wolne miejsca

19-04-2019

23-04-2019

799 zł

powyżej 5 miejsc

Możliwe miejsca wyjazdu

Lp.

Miasto

Adres

Dopłata

Wyjazd

1.

Katowice

ul. Przemysłowa 3 (parking obok CH BELG)

+0 zł

11:30

2.

Zabrze

miejsce do ustalenia

+0 zł

11:00

3.

Tychy

Stacja Paliw ORLEN ul. Beskidzka 60

+0 zł

12:00

4.

Żory

Stacja Paliw Stelmax ul. Katowicka 29

+0 zł

12:00

5.

Jastrzębie Zdrój

ul. Jana Pawła II 6, parking przy Hali MOSIRu

+0 zł

12:30

6.

Bielsko Biała

Stacja Paliw ORLEN ul. Warszawska 357

+0 zł

13:00

