
  

 

 

 

 

 

 

KRAKÓW- ENERGYLANDIA 

      Program do projektu Poznaj Polskę 
W ramach wycieczki realizacja różnych celów edukacyjnych, w tym związanych np. z tematyką: 

śladów Polskiego Państwa  kultury i dziedzictwa narodowego, największych osiągnięć polskiej nauki 
      

1. DZIEŃ - Wyjazd we wczesnych godzinach rannych i przejazd w kierunku Krakowa. W trakcie 
przejazdu możliwa wizyta w Ojcowskim Parku Narodowym: Brama Krakowska, urokliwy zamek w 
Pieskowej Skale, wapienna skała zwana Maczugą Herkulesa lub usytułowane na wapiennym wzgórzu 
Opactwo benedyktynów w Tyńcu, które wraz z kościołem św. Piotra i św. Pawła, jest najstarszym z 
istniejących klasztorów w Polsce. Wieczorem przyjazd do Krakowa i po obiadokolacji wieczór na 
Rynku Starego Miasta. 
 

2. DZIEŃ - Po śniadaniu zwiedzanie KRAKOWA z przewodnikiem: zabytki Starego Miasta: Droga 
Królewska, Brama Floriańska, Barbakan, Muzeum Narodowe w Sukiennicach, wizyta w podziemiach 
Rynku Krakowa – w miejscu, które  pozwala na przeniesienie się w świat średniowiecza poprzez 
bardzo interesujące pokazanie tamtego czasu. Kościół św. Wojciecha będący najstarszą świątynią 
Krakowa, Kościół Mariacki z niezwykłym ołtarzem Wita Stwosza, następnie spacer na Wzgórze 
Wawelskie z Katedrą oraz z ziejącym ogniem smokiem wawelskim. Po południu spacer po Dzielnicy 
Żydowskiej w KRAKOWIE: dawny rynek wraz z ratuszem, Synagoga Remuh, obiadokolacja i nocleg 
 

3. DZIEŃ - Po śniadaniu przyjazd do Zatoru. Całodzienna zabawa w Parku Rozrywki ENERGYLANDIA 
https://energylandia.pl/. To specjalna propozycja dla tych, co oczekują magicznych przeżyć, 
niezwykłych doznań i chcą aby czas upłynął na zabawie! Całodzienny pobyt w Energylandii, 
najnowocześniejszym Parku Rozrywki w Polsce, który dostarczy niezapomnianych, mocnych wrażeń. 
Na miejscu kilkadziesiąt urządzeń i niesamowitych atrakcji, w tym kilka ekstremalnych takich jak np.  
Hyperion, Apocalipto, Space Booster, Aztec Swing i inne 
 
 

Świadczenia zawarte w cenie   

 

 przejazd  komfortowym autokarem 

 2 noclegi w Krakowie lub okolicy 

 2 obiadokolacje i 2 śniadania po noclegach  

 Wstępy do zwiedzanych atrakcji w Krakowie 

 przewodnik po Krakowie  

 opieka i informacja turystyczna pilota podczas wycieczki  

 ubezpieczenie UNIQA 

 podatek VAT 
 

UWAGA: Cena nie obejmuje ewentualnej dopłaty za całodzienny bilet wstępu do Energylandii - ok. 
130-140/os. Podane punktu programu można zmienić – wg. potrzeb 
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