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OFERTA WYCIECZKI SZKOLNEJ 

KRAKÓW- WADOWICE-  ENERGYLANDIA 

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI (2-dniowej) 

PIERWSZY DZIEŃ 

Wyjazd w godzinach porannych w kierunku Krakowa. Po przyjeździe  

na miejsce odwiedzimy Komnaty Zamku na Wawelu, Reprezentacyjne 

Apartamenty Królewskie, Skarbiec i Zbrojownie, wystawa „Wawel 

Zaginiony” lub Smocza Jama. następnie przejazd do Wadowic gdzie 

zwiedzimy Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II - centrum 

nowoczesnej ekspozycji w muzeum, które dokumentuje życie i działalność 

kapłańską a także związki papieża z Wadowicami., Papieską Bazylikę 

Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny - Bazylika początkowo była małym 

drewnianym kościółkiem, najstarsze wzmianki na temat kościoła pochodzą  

z 1325 roku. Zakwaterowanie w Western Camp (klimatyzowane/ ogrzewane 

stylizowane wozy 4 osobowe), obiadokolacja, nocleg. 

DRUGI  DZIEŃ 

Po śniadaniu, wykwaterowanie, przejazd western ciuchcią z Western Camp  do 

Energylandii – całodniowy pobyt wśród atrakcji największego Parku Rozrywki  

w Polsce. W parku znajduje się około osiemdziesiąt atrakcji przeznaczonych  

dla wszystkich grup wiekowych. Wizytę kończymy posiłkiem ( napój + frytki) 

w Energylandii. ok. godz. 16:00 Wyjazd w drogę powrotną do Radomia. 

 (W trakcie przejazdu dłuższy postój na posiłek płatny we własnym zakresie 

lub możliwość zamówienia obiadu w Energylandii opcja dodatkowo płatna 

ok.20zł/os) . Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych. 

 

 Cena obejmuje: 

 przejazd wygodnym autokarem 

 opłaty drogowe i parkingowe 

 opiekę pilota wycieczki 

 usługi licencjonowanych przewodników 

 1 nocleg, 1 śniadanie, 1 obiadokolacja 

 Ubezpieczenie NNW 

 bilety wstępu i poczęstunek 
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Możliwość włączenia do programu dodatkowej atrakcji: 

 Wycieczka Ciuchcią tropem wspomnień Jana Pawła II  

jej trasa obejmuje miejsca związane z życiem Karola 

Wojtyły. 

 

 

Ostateczna cena wycieczki kalkulowana jest po wspólnym ustaleniu 

wersji programu i przedstawiona w formie oferty indywidualnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone w powyższej ofercie oraz na tej stronie internetowej są 

własnością „LAGUNA”  F.H.U.  Mariusz Jaroszek. Całość prezentowanej strony chroniona jest prawami autorskimi regulowanymi 

ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), zwaną prawem autorskim. 

Zgodnie z art. 1 przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony 

w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. 
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