WYCIECZKI AUTOKAROWE
1. 24 marzec; cena 70 zł; wyjazd – 7,00
Katowice: zwiedzanie rozgłośni Radia Katowice i Muzeum Śląskiego, spacer po centrum
Katowic
2. 21 kwiecień; cena normalna115zł/ cena ulgowa110zł; wyjazd – 7,00
Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce, Chochołów- drewniana zabudowa wsi
muzeum Powstania Chochołowskiego, Stary Kościółek i Cmentarz na Pęksów Brzyzku w
Zakopanem; posiłek w restauracji i zabawa z kapelą góralską
3. 31.05-03.06 Morawski Kras; cena 400zł; wyjazd – 7.00
program: spacer do źródeł Odry w Górach Odrzańskich, zamek Bucovice, Austerlitz (Slavkov u
Brna) – miejsce bitwy Trzech cesarzy, Brno (krypta kapucynów – mumie, katedra św. Piotra i
Pawła, Zielny Targ – Fontanna Parnas, Stary Ratusz, Plac Wolności, kościół św. Tomasza i kaplica
czaszek), Morawski Kras- jaskinie: Katerińska, Punkevni, Przepaść Macocha, spacery po
Morawskim Krasie.
W dniu zapisu zaliczka 100 zł na noclegi
Cena zawiera: przejazd autokarem, 3 noclegi, wyżywienie (śniadanie i obiadokolacja), ubezpieczenie NNW, bilety
wstępu do jaskini Katerińskiej i Punkevni, do Krypty Kapucynów i Kaplicy czaszek w Brnie.

4. 1 lipiec ; cena – 80zł; wyjazd 6.00
Zalipie – malowana wieś i Pacanów
5. 26 sierpień; cena normalna 77zł/ cena ulgowa 72zł; wyjazd – 7,00
Jura Krakowsko-Częstochowska: Dolina Bolechowicka , Jaskinia Nietoperzowa, Jaskinia
Wierzchowska Górna
6. 30 wrzesień; cena normalna 100zł/ cena ulgowa90zł; wyjazd- 6,00
Ogród Zoologiczny we Wrocławiu
7. 9 grudzień; cena 50,00; wyjazd – 8.00
Nowy Jiczin – Muzeum Kapeluszy;
Ołomuniec – Jarmark Bożonarodzeniowy, zwiedzanie miasta
Warunki uczestnictwa:
 W wycieczkach mogą brać udział jedynie członkowie Miejskiego Koła PTTK w Skoczowie
 W wycieczkach mogą brać udział osoby, które ukończyły 12 lat, młodsze z opiekunem.
 Osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą posiadać podpisaną przez rodziców zgodę na wycieczkę.
 Wycieczki prowadzi pilot wycieczek.
 Zapisy w świetlicy Koła we wtorki w godzinach 17-18.
 Wycieczki non profit. Całość wpłaty przed wyjazdem lub w autokarze u organizatora. W dniu zapisu należy
podać dane potrzebne do ubezpieczenia: imię, nazwisko, adres i numer pesel.
 Cena obejmuje: ubezpieczenie NNW, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, koszty przejazdu autokarem
oraz parkingi.
 Zdjęcia z wycieczek będą publikowane na stronie internetowej Koła oraz na profilu Koła na Facebooku
 Ulgowa cena wycieczki dotyczy dzieci i młodzieży szkolnej oraz emerytów i rencistów po okazaniu ważnej
legitymacji.
 W przypadku rezygnacji z wycieczki należy powiadomić organizatora.
 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wycieczki z powodu zbyt małej ilości chętnych.
 Udział w wycieczce oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu.
 Informacji udziela Joanna Ochantel, tel. 786 817 815, mail joochantel@gmail.com

