HARMONOGRAM WYJSĆ SPECJALNYCH
Warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
w ramach projektu
pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – Edycja II”
LIPIEC 2021
Plan wyjścia specjalnego dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej 17 lipca 2021 r.
Grupy: I, II, III1.

Termin wyjazdu: 17.07.2021r.
Szczegółowy harmonogram
1.
2.
3.
4.
5.
6.

08.00: Zbiórka na parkingu pod marketem Mrówka w Nowej Soli przy ul. Piłsudskiego 48
08.00– 11.00: Przejazd do Świeradowa
11.00– 12.00 Kolejka Gondolowa
12.30 - 13.30 obiad
14.00 – 16.00 Wieża Sky Walk
16.00 - 19.00 powrót do Nowej Soli
Kolejka gondolowa






Kolej Gondolowa jest czynna przez cały rok, wwożąc narciarzy zimą, a latem - turystów
pieszych i rowerowych.
Wszystkich wagoników kolej w Świeradowie ma 71.
Długość trasy kolei górskiej w Świeradowie to 2171 m, czas przejazdu w jedną stronę 8 minut.
Dolna stacja kolejki znajduje się na wysokości 617 m n.p.m., a górna – 1060 m n.p.m.,
tak więc różnica poziomów wynosi 443 metry.
Między stacją górną a dolną przygotowano oświetloną nartostradę, o długości 2500 metrów.

Wieża widokowa Sky Walk
Wieża Sky Walk staje niemal na krańcu Polski, w Świeradowie Zdroju, ale nie na szczycie, jak
bliźniacza wieża w Dolni Moravie w Czechach, tylko bliżej miasta, na zboczu góry Świeradowiec
(1037 m n.p.m.). A to dlatego, aby była bardziej dostępna, aby na wieżę mógł wejść niemal każdy,
a nie tylko Ci, którzy lubią wędrować po górach. Niewielkie nachylenie ścieżki sprawia, że jest ona
bezpieczna, nie stwarza problemów osobom z lękiem wysokości i jest dostępna nawet dla wózków.
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Każda z grup uczestniczyć będzie w zindywidualizowanym wyjściu specjalnym – każda z grup prowadzona będzie
przez własnego opiekuna. Grupy wspólnie korzystać będą jedynie z transportu autokarowego.
Projekt pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II” współfinansowany przez Unię Europejską
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
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