
Program Zielonej szkoły dla klas VI PSP oraz I-III PG  

w terminie 17-22.05.2015    

Miejsce pobytu:  Granada Pensjonat & SPA w miejscowości Łężyce  
 

 

17.05  Niedziela 

 

15.0 Przyjazd, zakwaterowanie. 

16.0             Obiad 

17.00-19.30 Zajęcia sportowo- rekreacyjne (turniej piłki nożnej, spacer po okolicy,  

                     gry i zabawy 

20.0 Kolacja 

 

  18.05 Poniedziałek 

 

7.30 Śniadanie ( zabieramy suchy prowiant) 

8.15              Wyjazd do Pragi 

Po przyjeździe spacer autokarowy po mieście. 

Zwiedzanie na piechotę: 

Hradczany, zamek praski w tym Złota Uliczka, Mala Strana, ogrody senackie. 

Most Karola, 

Stare Miasto, zegar Orloj 

Plac św. Wacława,  czas wolny. 

Powrót do Polski na ok. 21:00 

21.15             Kolacja 

  19.05 Wtorek 

 

 

8.00              Śniadanie ( zabieramy suchy prowiant) 

8.45              Wyjazd z ośrodka 

Przejazd do Zamku Książ, zwiedzanie zamku i palmiarni. 

Przejazd do Adrspach, zwiedzanie Skalnego Miasta. 

18.00           Obiadokolacja 

19.00-21.30 Zajęcia sportowo- rekreacyjne (piłka nożna, gry i zabawy) 

 

20.05  Środa 

 

8.15             Śniadanie ( zabieramy suchy prowiant) 
 

9:00              Wyjazd z ośrodka. 

Przejazd do kopalni złota. 



Zwiedzanie kopalni następnie przejazd do twierdzy w Srebrnej Górze. 

W następnej kolejności zwiedzamy Laboratorium Frankensteina. 

18.00           Obiadokolacja 

19.00-21.30 Zajęcia sportowo- rekreacyjne (piłka nożna, gry i zabawy) 

 

 

21.05   Czwartek 

 

8.30  Śniadanie 

 

9.30             Wyjazd z ośrodka 

Zwiedzanie podziemnego kompleksu w Rzeczce. 

Twierdza w Kłodzku. 

15.30  Obiad 

16.30-19.00 Zajęcia sportowo- rekreacyjne (piłka nożna, gry i zabawy) 

19.30           Ognisko z kiełbaskami 

 

22.05    Piątek 

 

9.0 Śniadanie 

11.00          Wyjazd z hotelu. Planowany powrót do Warszawy 18.00 

 

 

Ważne informacje: 

 

Cena:  

6 dni / 850 zł (płatność w sekretariacie szkoły) 

Cena zawiera: 

- pięć noclegów w Granada Pensjonat & SPA 

- przejazd autokarem o podwyższonym standardzie z pasami  bezpieczeństwa, 

- pełne wyżywienie ( śniadanie, obiad, deser, kolacja) lub (śniadanie,  suchy prowiant,    

  obiadokolacja, deser) 

- przewodników, 

- ubezpieczenie NNW 

- opiekę pilota, 

- zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone przez doświadczonych    

  instruktorów 

- w dzień przyjazdu uczniowie jedzą obiad i kolację 

 

Dodatkowo płatne bilety wstępu:  90 zł + 250 Koron czeskich 

 

Uwaga! zabieramy ze sobą paszporty lub dowody osobiste. 

 

 



 

 

 


