
Kierunek            Góry Świętokrzyskie

Termin: 26-28 września 2022

Zielona
Szkoła



Ogólne 
Założenia

Termin: 26-28 września 2022
Uczestnicy: 40-170 osób
Wiek: klasy 0-8, szkoła podstawowa/liceum
Transport: Autokar 
Wyżywienie: 3 posiłki/dzień
Zwiedzanie atrakcji Regionu Świętokrzyskiego
uwzględniając aspekt historyczny,
edukacyjny i integracyjno-sportowy
Ubezpieczenie: NNW UNIQA
opieka organizatora: AB Team:-)



Ośrodek 
Wypoczynkowy 
Jodłowy Dwór 

"Jodłowy Dwór" w Hucie Szklanej położony jest w
sercu Gór Świętokrzyskich,  u stóp owianej
legendami o sabatach czarownic - Łysej Góry (594
m n.p.m.)  

Stanowi on idealną bazę wypadową do
odwiedzenia najstarszych gór Polski, które
niezmiennie zachwycają jesienną porą.
 
Stąd tylko 2 km pieszo na Św. Krzyż - symbol Gór
Świętokrzyskich - miejsce o szczególnym
znaczeniu dla kultury i dziedzictwa polskiego.





Zakwaterowanie
Ośrodek oferuje zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4 osobowych 
z łazienkami oraz sale dydaktyczne: większą na 100 osób i 2 kameralne na 30
osób, w których można zorganizować czas na  zabawę w razie niepogody.



Wyżywienie
Smaczne posiłki podawane są trzy razy dziennie w przestronnej i klimatycznej
jadalni na terenie obiektu. Dodatkowo pierwszego i drugiego dnia pobytu kolacja
odbędzie się przy ognisku z podziałem na grupy.



 Św. Krzyż na Łysej Górze zwanej też Łyścem -
miejsce słynące z klasztoru
pobenedyktyńskiego oraz przechowywanych
w nim Relikwii Drzewa Krzyża Świętego.
Platforma widokowa na gołoborze -
wizytówka  Świętokrzyskiego Parku
Narodowego. 
Królewski Zamek w Chęcinach z trzema
charakterystycznymi wieżami  
Osada średniowieczna w Hucie Szklanej -
"wehikuł", który przenosi w czasie
Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach
- interaktywna skarbnica wiedzy o tym, jak
działa ludzki organizm. 

Najważniejsze 
Atrakcje 



Atrakcje na terenie obiektu
Plac zabaw dla najmłodszych: zjeżdzalnie, huśtawki, zwodzony most
Zadaszone miejsce do zorganizowania dyskoteki dla młodzieży
Grill w specjalnie do tego celu zaprojektowanym zagajniku mieszczącym do 200 osób
Baby Jagowo - tajemnicze miejsce rozrywki dla dzieci



Baby Jagowo

Chatka Baby Jagi - naturalnej wielkości
bajkowa chatka na kurzej stópcę z żywą
osobą Baby Jagi 
Jaskinia  Zbuja Madeja - odtworzona zgodnie
z legendami z naturalnego kamienia z
żywym zbujem pilnującym swoich skarbów 
Domek Jasia i Małgosi 
Łódź Wikingów 
Tunel Strachu  

Miejsce pełne atrakcji dla dzieci,  ściśle związane
z regionem Gór Świętokrzyskich owianym
legendami, na terenie którego znajdują się:  





Transport

Zaproponowanie dobrej lokalizacji 
 miejsca zbiórki
Wczesną godzinę zbiórki
Sprawne pakowanie bagaży
Wyjazd dokładnie o czasie
Krótkie i dobrze zaplanowane przerwy
podczas transportu
Czujni piloci kontrolujący przegieb
transportu
MOŻLIWOŚĆ WYBORU PRZEWOŻNIKA

Dbając o sprawną zbiórkę i krótki czas
transportu zaproponujemy:



Cena

zakwaterowanie uczestników i nauczycieli
wyżywienie: 3 posiłki dziennie
kadrę instruktorską i opiekę organizatora
realizację pogramu sportowego i animacyjnego
realizację wycieczki do Zamku w Chęcinach i i
Centrum Edukacji Leonardo da Vinci oraz innych
atrakcji z oferty 
dostęp do wybranych udogodnień ośrodka
podatek VAT
ubezpieczenie NNW

od 799 pln /uczestnik z autokarem firmy miejscowej
z Gór Świętokrzyskich.

od 849 pln /uczestnik z autokarem firmy
RAFTRANS.

CENA ZAWIERA:



Proponowany program dnia - dzień 1 
7:00 - 8:00 Zbiórka i wyjazd autokaru z Warszawy

8:00 - 11:30 Przejazd do Ośrodka Jodłowy Dwór ze zwiedzaniem Zamku po drodze

11:30 - 13:00 Zwiedzanie Zamku w Chęcinach 

13:00 - 14:00 Przejazd do ośrodka 

14:00 - 15:00 Obiad z podziałem na grupy

15:00 - 16:00 Zakwaterowanie

16:00 - 18:30 Poznanie ośrodka, kadry oraz gry i zabawy integracyjne 

18:30 - 19:30 Kolacja przy ognisku z podziałem na grupy 

19:30 - 21:00 Dyskoteka/ognisko 

21:00 - 22:00 Przygotowanie do snu 

22:00 - 8:00 Cisza nocna 



Proponowany program dnia - dzień 2 
8:00 - 8:30 Pobudka, przygotowanie do zajęć
8:30 - 9:30 Śniadanie
9:30 - 12:30 Podział na grupy: grupa I-młodsze dzieci, grupa II-starsze dzieci

12:30 - 13:00 Relax i przygotowanie do posiłku
13:00 - 15:00 Obiad + przerwa poobiednia
15:00 - 18:00 Dalszy ciąg zwiedzania i aktywności 

19:00 - 21:00 Kolacja przy ognisku z podziałem na grupy z elementami integracyjnymi
21:00 - 22:00 Przygotowanie do snu
22:00 - 8:00 Cisza nocna

Młodsze dzieci - zwiedzanie Baby Jagowo (z podziałem na podgrupy A i B) + zabawy i gry na terenie ośrodka
Starsze dzieci - wycieczka piesza na Św. Krzyż z platformą widokową Gołoborze po drodze 

Młodsze dzieci - wycieczka piesza do Osady  Średniowiecznej 
Starsze dzieci-  zwiedzanie Baby Jagowo (z podziałem na podgrupy A i B) + zabawy i gry na terenie ośrodka



Proponowany program dnia - dzień 3 
8:00 - 8:30 Pobudka

8:30 - 9:30 Śniadanie

9:30 - 10:00 Wykwaterowanie i wyjazd do Warszawy ze zwiedzaniem po drodze

10:00 - 11:30 Przejazd do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach

11:30 - 13.30 Zwiedzanie  Centrum Nauki Leonardo da Vinci

13:30 - 14:30 Obiad w pizzerii w Chęcinach (z podziałem na grupy)

14:30 - 17:00 Powrót do Warszawy



"Zwiedzanie to najlepsza forma edukacji"



Kontakt 
Kasia Gradowska
kasia@abactive.pl
tel: +48 608 400 980
www.abactive.pl


