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zielone szkoły w Niwkach 
 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego Ośrodka, 
gdzie w ciepłej, domowej atmosferze oraz przy miłej 
i fachowej obsłudze oferujemy organizację wycieczek 
edukacyjnych i zielonych szkół. Kto raz trafił do Niwek, 
będzie chciał tu przyjechać ponownie. Zapraszamy! 
 

Niwki… piękna wieś o ciekawej historii. Cisza, krystaliczne powietrze i pobliskie Jeziora Turawskie 
zapewniają doskonałe warunki do nauki i wypoczynku. Tereny sprzyjają również turystyce pieszej 
i rowerowej. Bardzo dobry dojazd od strony Opola i Częstochowy. 
 

2-dniowa dla grupy 20-osobowej (na 10 osób pobyt i wyżywienie dla 1 opiekuna gratis) 
 
Dzień I: JuraPark Krasiejów (drugie śniadanie, zwiedzanie parku z przewodnikiem - Tunel Czasu, ścieżka edukacyjna 
i Pawilon Paleontologiczny, Oceanarium oraz atrakcje na Placu Zabaw), warsztaty paleontologiczne lub lekcja muzeal-
na, obiad. Przejazd do OS w Niwkach - ciepła kolacja, owoce, wieczorne oglądanie nieba w obserwatorium astrono-
micznym lub dyskoteka, nocleg. 
  

Dzień II: śniadanie, zajęcia w pracowni astronomicznej połączone z obserwacjami Słońca, drugie śniadanie. Przejazd do 
Opola - zwiedzanie miasta (kamienica czynszowa na ul. Św. Wojciecha, Katedra, Rynek, Wieża Piastowska lub Muzeum 
Wsi Opolskiej w Bierkowicach, obiad oraz podwieczorek zapakowany na drogę powrotną. 
 

3-dniowa dla grupy 20-osobowej (na 10 osób pobyt i wyżywienie dla 1 opiekuna gratis) 
  
Dzień I: JuraPark Krasiejów (drugie śniadanie, zwiedzanie parku z przewodnikiem - Tunel Czasu, ścieżka edukacyjna 
i Pawilon Paleontologiczny, Oceanarium oraz atrakcje na Placu Zabaw), warsztaty paleontologiczne lub lekcja muzeal-
na, obiad. Przejazd do OS w Niwkach - ciepła kolacja, owoce, wieczorne oglądanie nieba w obserwatorium astrono-
micznym lub dyskoteka, nocleg. 
 

Dzień II: śniadanie, zajęcia w pracowni astronomicznej połączone z obserwacjami Słońca, drugie śniadanie, obiad. 
Przejazd do Brzegu - zwiedzanie Zamku Piastów Śląskich lub do Lipna - zwiedzanie Arboretum (najstarszy ogród den-
drologiczny w Polsce, podwieczorek. Powrót do OS w Niwkach - kolacja lub ognisko, wieczorne oglądanie nieba lub 
dyskoteka, nocleg. 
 

Dzień III: śniadanie, przejazd do Opola - zwiedzanie miasta, drugie śniadanie, pobyt na basenie Wodna Nuta lub wy-
cieczka do opolskiego ZOO, obiad i podwieczorek zapakowany na drogę powrotną. 
 

Informacji udziela Kierownik OS w Niwkach, Adela Czyrnia, 
tel.: 77 421 96 29, aczyrnia@rcre.opolskie.pl 
oraz Agnieszka Skrzydelska, 
tel.: 77 404 75 64, askrzydelska@rcre.opolskie.pl, 

 

Ofertę modyfikujemy zgodnie z potrzebami szkoły 
Wybór wycieczek uzależniony jest od pory roku 

 
Cena od 170 zł (2 dni) do 300 zł (3 dni) w zależności od wybranego i uzgodnionego programu 

 

serdecznie zapraszamy 
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