Pierwsza wycieczka

Wycieczka turystyczna, autokarowa do Olsztyna – warmińsko - mazurskie
Czas trwania wycieczki: 2 dni
Termin wycieczki: do uzgodnienia
Liczba uczestników: 24 osób (uczestnicy)
2 osoby jako opieka
1 kierowca
Wyżywienie: 3 razy dziennie
Nocleg: Hostel relaks przy ul. Żołnierskiej 13 b w Olsztynie
W cenie koszt noclegu, wyżywienia, ceny biletów.
Szczegółowa specyfikacja w załączeniu.
PROGRAM WYCIECZKI
Celem imprezy jest pokazanie dzieciom, że Polska to kraj bardzo atrakcyjny i nie trzeba
wyjeżdżać za granicę, aby zwiedzać cenne zabytki i interesujące miejsca.
Warto przyjechać do Olsztyna bo to miejsce gdzie mieszkał Mikołaj Kopernik. Tutaj też
można wybrać się na seanse w olsztyńskim Planetarium lub obejrzeć plamy słoneczne w
Obserwatorium Astronomicznym.
RAMOWY PLAN WYCIECZKI
1 dzień
12:00 przyjazd do Olsztyna, zakwaterowanie w Hostelu Relaks w pokojach 3 osobowych z
łazienkami, TV i dostępem do Internetu.
13:00 wyjście do Obserwatorium
Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie to niezwykle miejsce, pobudzające wyobraźnię.
Tutaj można usłyszeć o historii astronomii, o Galileuszu, Mikołaju Koperniku w formie
interaktywnej opowieści.
Uczestnicy wycieczki zobaczą tez najdokładniejszy zegar wahadłowy i meteoryty.
Kolejna atrakcją jest teleskop, który pokazuje przelatujące cząsteczki.
Dzieci mogą wziąć udział w doświadczeniach i dowiedzieć się jak powstaje tęcza.
Największą atrakcją obserwatorium jest taras, z którego można podziwiać panoramę Olsztyna
i na którym znajduje się ogromny teleskop, dzięki któremu można oglądać plamy na słońcu.
15:00 obiad w restauracji Zakątki Europy
16:00 seans w Planetarium
Tytuł pokazu: Zabawa i nauka

Pokaz w formie lekcji dostosowany do poziomu wieku i wiedzy uczniów.
Popularne programy astronomiczne prezentują różnorodne zjawiska astronomiczne oraz
efekty lotów kosmicznych. Oprócz aparatury planetarium w programie wykorzystane są
rzutniki przeźroczy i wideo projektor. Celem pokazów astronomicznych jest przekazywanie
widzowi wiadomości w przystępnej i ciekawej formie, do czego wydatnie przyczyniają się
podkład muzyczny i efekty dźwiękowe.
18:00 – 19:00 przedstawienie w Teatrze lalek
Olsztyński Teatr Lalek proponuje ciekawe przedstawienia dla dzieci– bajki klasyczne i
współczesne.
Na Scenie dla Dzieci m.in. takie przedstawienia jak: Historia Calineczki, Pinokio,
Księżniczka na ziarnku grochu, Piękna i Bestia, Przygody Sindbada Żeglarza.
19:30 – 20:00 kolacja w restauracji Zakątki Europy
21:00 – 8:00 nocny odpoczynek
2 dzień,
8:00 – 9:00 śniadanie
9:30 – 10:30
- spacer po olsztyńskiej Starówce
- Zwiedzanie olsztyńskiego zamku
Dzieci zachwyci wielkość zamku, a także bardzo stare kamienne rzeźby umieszczone na
dziedzińcu. Można wyjść na wieżę i obejrzeć panoramę całego Olsztyna, a także zwiedzić
muzeum z ciekawymi eksponatami, związanymi z osobą Mikołaja Kopernika.

