„Beskid Wyspowy na tle innych gór Europy”
Austria – Włochy – Chorwacja – Słowenia
I LO im. W. Orkana w Limanowej

Środek transportu: autokar
Zakwaterowanie: hotel/ hostel **/***
Data i godzina wyjazdu: 09.06.2017, 19.00
Data i godzina powrotu:18.06.2017, wczesne godziny poranne
Liczba uczestników: 34
Liczba opiekunów: 3
Trasa: Limanowa – Salzburg – Salzkammergut – Hallstatt – Werfen – Lichtensteinklamm – Fusch –
Bad Fusch – Krimmlwasserfalle – alpejska droga panoramiczna Grossglockner Hochalpenstrasse –
Edelweisspitze – Lodowiec Pasterze w Wysokich Taurach – Travisio we Włoszech – Alpy Julijskie –
Wenecja – Umag – Pula – Rovinij – Kras Słoweński – Bled – Wąwóz Vindgar – Slap Savica – Bohinij –
Limanowa.
Realizacja tematu projektu: Beskid Wyspowy na tle innych gór Europy – w czasie wycieczki uczestnicy
będą mogli porównać budowę Karpat Fliszowych z budową Wysokich Taurów, Alp Julijskich, Gór Istrii
a także Płaskowyżu Kras. Wezmą udział w zadaniach projektowych.

Dzień I . 9.06.2017 piątek
Zbiórka uczestników wycieczki i przejazd tranzytem przez Słowację do Austrii. Wyjazd z Limanowej
o godz. 19.00. Przejazd nocny tranzytem przez Słowację do Austrii. Przedstawienie programu
imprezy. Zasady bezpieczeństwa związane z podróżowaniem autokarem, etyka turysty,
przypomnienie regulaminu wycieczki.
Dzień II. 10.06.2017 sobota
Wczesnym rankiem przyjazd do Salzburga. Spacer po mieście Mozarta. Przyjazd przez malowniczą
krainę Salzkammergut (kraina jezior alpejskich) do Hallstatt i zwiedzanie miasteczka Przejazd do
Werfen i zwiedzanie zamku wraz z pokazem ptactwa drapieżnego. Przejazd do st. Johan im Pongau
i spacer do Lichtensteinklamm, wąwozu alpejskiego. Przejazd do Hotelu. Obiadokolacja, integracja
i nocleg w Hotelu.

Dzień III*. 11.06.2017 niedziela
Po śniadaniu wycieczka do Wodospadów Krimml Wasserfalle. Powrót do Fusch i spacer do zaginionej
krainy Bad Fusch. Powrót na obiadokolację. Wycieczka pod Wodospad Fusch. Cisza nocna. Nocleg w
Hotelu Post Fusch. Praca z mapą w czasie zajęć wieczornych.

Dzień IV*. 12.06.2017 poniedziałek
Śniadanie, po śniadaniu wyjazd w Wysokie Taury, potężny masyw na drogę wysoko - alpejską, zajęcia
w terenie a także w pawilonach z eksponatami flory i fauny Alp. Konfrontacja wiedzy z zakresu
biologii, geografii zdobytej w szkole z doświadczeniem w terenie. Przejazd pod punkt widokowy
Drogę Szarotek, spacer na szczyt Edelweisspitze. Panorama Alp. Przejazd do Franz Jozef Hutte na
panoramę lodowca i do Heiligenblutt. Przejazd do Włoch do Travisio, zakwaterowanie, obiadokolacja
i cisza nocna.

Dzień V. 13.06.2017 wtorek
Po śniadaniu zwiedzanie okolic włoskiego Travisio lub przejazd do Bovca i zwiedzanie okolic i Doliny
rzeki Soca (w zależności od pogody). Obiadokolacja, cisza nocna.

Dzień VI. 14.06.2017 środa

Po śniadaniu zwiedzanie Wenecji, przejazd do Umagu na nocleg.

Dzień VII 15.06.2016 czwartek
Po śniadaniu przejazd do Puli i zwiedzanie miasta. Przejazd do Rovinij - miasta architektury Weneckiej
i harmonii kolorów a także pięknych pejzaży. Przejazd na zakwaterowanie wzdłuż Limskiego Fiordu,
panorama fiordu z wieży widokowej. Przejazd do Hotelu, plażowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień VIII. 16.06.2017 piątek
Po śniadaniu czas na plażowanie, przejazd do Jaskini Skocjanskiej i zwiedzanie jednej
z najpiękniejszych jaskiń w Europie. Przejazd na plener zdjęciowy pod Podjamski Grad. Plener
fotograficzny Przejazd do Bledu i spacer do Wąwozu Vindgar. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień IX.17.06.2017 sobota
Po śniadaniu przejazd do Bohinij nad Jezioro Bohinjskie, w przypadku sprzyjających warunków
atmosferycznych piknik nad jeziorem. Przejazd do serca rzeki Savy, wodospadu o nazvie Savica,
wypływającego z gardzieli alpejskich skał. Plener zdjęciowy na Wyspę Bledzką . Obiadokolacja,
Wyjazd w drogę powrotną do Polski.

Dzień X. 18.06.2017 niedziela
Przyjazd do Polski we wczesnych godzinach porannych.

