WYCIECZKA
WYCIECZKA
ZAKOPANE
DO PARYŻA
KRAKÓW
6 dni
Program:
Dzień 1

- 15.00 wyjazd autokaru do Zakopanego
- obiadokolacja na trasie przejazdu,
- około 23.00 przyjazd do Pensjonatu , zakwaterowanie, nocleg

Dzień 2

- 8.30 śniadanie
- 9.30 spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie najciekawszych zabytków
Zakopanego w programie m.in. , Cmentarza na Pęksowym Brzyzku, Starego
Kościółka, willi „Koliba”- muzeum stylu zakopiańskiego, Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach,
- dalsze zwiedzanie według wybranego wariantu
Wariant 1:
- wjazd i zjazd koleją linowo-terenową na Gubałówkę, (12 zł/os. bilet w
obie strony)
Wariant 2: ( w deszczową pogodę )
- ew. pobyt na basenach termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej
www.termabukowina.pl – 2,5h-38zł/os.
Wariant 3
- piesza wycieczka do jednej z Dolin
Dolina Kościeliska- trasa łatwa , czas trwania wycieczki ok. 5 godzin.
To druga pod względem długości dolina polskich Tatr, ustępuje jedynie położonej
niedaleko Dolinie Chochołowskiej. To jedno z nielicznych miejsc , gdzie w Tatrach
prowadzony jest tzw. wypas kulturowy owiec
Dolina Chochołowska – wycieczka łatwa , czas trwania wycieczki ok. 5-6
godzin. Najdłuższa i największa dolina w polskich Tatrach, znajduje się na
zachodnim skraju polskich Tatr Zachodnich. Zajmuje obszar ponad 35 km² i ma
długość ok. 10 km.
Rusinowa Polana- trasa łatwa , czas przejścia ok. 4 godziny.
Rusinowa Polana ceniona jest wśród turystów ze względu na piękne widoki na
wschodnią część Tatr i leżącą poniżej Dolinę Białej Wody jak również możliwość
odwiedzenia Sanktuarium Matki Boskiej na Wiktorówkach. Na polanie tej bywał
kardynał Karol Wojtyła – papież Jan Paweł II. W bacówce sprzedawane są oscypki i
inne wyroby z mleka owczego.
- powrót do Pensjonatu,
- obiadokolacja lub uroczysta obiadokolacja przy kapeli góralskiej , następnie
przy muzyce mechanicznej.
- nocleg
Dzień 3

- śniadanie, wykwaterowanie,
- przejazd do Krakowa,
- czas wolny na Rynku,
- 13.30 spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie: Wzgórze Wawelskie:
dziedzińce, Katedra (Krypty, Dzwon Zygmunta), pałac królewski, Rynek
Główny: Sukiennice, Wieża Ratuszowa, Kościół Mariacki (Ołtarz Wita
Stwosza),
- 15.00 w przerwie zwiedzania obiad w restauracji
- około 16.00 wyjazd w drogę powrotną,
- powrót około 23.00

Cena: do uzgodnienia

Cena obejmuje:

przejazd komfortowym
autokarem,
ubezpieczenie NNW na
sumę 5000zł,
opiekę pilota,
2 noclegi , 2 śniadania , 1
obiadokolacja w Pensjonacie
w Zakopanem,
Pok.2-3,4 os z łazienkami
usługę przewodnika
Zakopane, Kraków,
1 obiadokolacja na trasie
obiad w Krakowie
Dodatkowo płatne :
bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów
* Kraków- Wawel i Kościół
Mariacki - 18zł/os.
* Zakopane- według
wybranego wariantu zwiedzania

