
Jura Krakowsko-Częstochowska

Jura na MAXXA + Kraków + Energylandia – program 5 dniowy

Jura  to  niezwykle  piękny,  bogaty historycznie,  przyrodniczo  oraz  kulturowo zakątek Polski.  To  bez  wątpienia 
prawdziwy  raj  dla  miłośników  zamków,  starych  warowni,  tajemniczych  grot  i  jaskiń,  a  także  przepięknych 
krajobrazów. Razem z nami czeka na Ciebie świetna zabawa i niezapomniana przygoda.

Zakwaterowanie:
Będziemy mieszkać w uroczym,  otoczonym zewsząd lasami,  ośrodku rekreacyjnym.  Ośrodek położony jest  w 
malowniczej  okolicy Jury Krakowsko-Częstochowskiej,  ok.40  km od Krakowa i  ok.  70  km od Częstochowy. 
Stanowi  dzięki  temu  idealne  miejsce  wypoczynku  oraz  doskonałą  bazę  wypadową  dla  miłośników  pieszych 
wędrówek,  wycieczek rowerowych czy podróżników,  żądnych odkrycia najważniejszych atrakcji  turystycznych 
Jury. 
Dużym atutem ośrodka jest  także dobrze rozwinięta baza rekreacyjna,  która pozwoli  zaspokoić ambicje nawet 
największych zwolenników aktywnego wypoczynku. Ośrodek posiada bowiem basen zewnętrzny o wymiarach 25 
m x 12.5 m, saunę, salkę do tenisa stołowego, boisko do piłki plażowej, plac zabaw, a w odległości 200 m jest 
pełnowymiarowe  boisko  do  piłki  nożnej.  Ośrodek  wyposażony  jest  również  w  salę  konferencyjną  do 
przeprowadzania zajęć oraz wiatę z miejscem do grillowania. Cały teren jest ogrodzony. 

Uczestnicy będą zakwaterowani w pokojach 2-3 os. z łazienkami.

Wyżywienie:
Pobyt  zaczyna  się  obiadokolacją  a  kończy  śniadaniem  wraz  z  suchym  prowiantem.  Podczas  pobytu  pełne 
wyżywienie.

Transport:
Transport w obie strony autokarem + autokar na miejscu do dyspozycji grupy
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Przykładowy program

Dzień 1

Zbiórka  uczestników  w  godzinach  rannych.  Wyjazd  grupy  na  Jurę.  Po  drodze  zatrzymamy  się  w  Parku 
Krajobrazowym Orlich Gniazd, gdzie zobaczymy jedne z najbardziej znanych zamków tego szlaku, a mianowicie 
zamek Mirów i Bobolice. Zajrzymy także do Rezerwatu Parkowe w Złotym Potoku, gdzie znajduje się między 
innymi jaskinia Grota Niedźwiedzia oraz masywy skalne Brama Twardowskiego i Diabelskie Mosty.

Dojazd do ośrodka. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Wieczorny spacer po okolicy lub wejście na basen. 

  
Dzień 2

Śniadanie + suchy prowiant. Całodniowa wycieczka do Krakowa i okolic. W programie: Ojcowski Park Narodowy, 
(Grota Łokietka, Jaskinia Ciemna. Maczuga Herkulesa, Zamek Kazimierzowski, Pieskowa Skała) oraz Kraków w 
pigułce – spacer po najważniejszych punktach turystycznych miasta. Powrót do ośrodka. Obiadokolacja. Basen lub 
gry integracyjne.

Dzień 3

Śniadanie. Wycieczka do Zamku w Ogrodzieńcu - zwiedzanie ruin zamku, muzeum, sali tortur oraz grodu na górze 
Birów. Po powrocie czas na sportowe rozgrywki i basen. Obiad. Wybierzemy się na Pustynię Błędowską, gdzie 
poczujemy zapach polskiej Sahary. 
Kolacja + ognisko z kiełbaskami.
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Dzień 4

Śniadanie + suchy prowiant + poczęstunek w parku (frytki + napój). Całodniowa wycieczka do największego w 
Polsce Parku Rozrywek, czyli Energylandii w Zatorze, gdzie będziemy mogli korzystać z prawie 60 różnych 
atrakcji rozłożonych na 26 hektarach powierzchni (26 dużych urządzeń, zabawy interaktywne, 4 sceny 
widowiskowe -tj 2 teatry i 2 amfiteatry, na których odbywają się codziennie różnego rodzaju pokazy artystyczne, 
pirotechniczne i wizualne, kino 7 D i wiele innych atrakcji). Powrót do ośrodka w godzinach wieczornych. 
Obiadokolacja. Dyskoteka lub turnieju ping-ponga.

Dzień 5
Śniadanie + suchy prowiant na drogę. Wykwaterowanie. Wyjazd grupy z ośrodka. Po drodze odwiedzimy Jasną 
Górę. Powrót grupy pod szkołę w godzinach popołudniowych.

Cena zawiera: transport autokarem w obie strony oraz wycieczki autokarowe na miejscu, 4 noclegi, pełne 
wyżywienie wedle oferty, realizację programu, w tym bilety wstępu do obiektów zawartych w ofercie, w tym 
całodniowy bilet do Energylandii, opiekę przedstawiciela biura, ubezpieczenie NNW Signal Iduna, pamiątkowe 
zdjęcia w formie elektronicznej. 

Cena nie zawiera: usług i świadczeń niezawartych w ofercie, dodatkowych atrakcji, wydatków własnych, 
ubezpieczenia na wypadek rezygnacji.

Dodatkowe informacje

– Koszt  zielonej  szkoły  kalkulowany  jest  indywidualnie,  w  zależności  od  wielkości  grupy,  wybranego 
programu i opcji. 

– Oferta jest przykładowa i istnieje możliwość jej modyfikacji. 
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