WYCIECZKA
DO
PARYŻA
PIENINY
+
6 dni
SŁOWACJA
Dzień 1:
- wyjazd autokaru we wczesnych godzinach porannych,
- przyjazd w Pieniny,
-spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie.
Wycieczka w Małe Pieniny : Szczawnica - wyjazd kolejką Palenica - Wysoki Wierch - Durbaszka - Wysoka - Wąwóz
Homole. Czas przejścia: 5-6 godz.
- zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym,
- obiadokolacja, czas wolny, nocleg
Dzień 2:
- śniadanie,
- przejazd na Słowację, zwiedzanie zgodnie z wybranym
wariantem:
Wariant 1:
BARDEJÓW- BARDEJOWSKIE KUPELE(dod. płatne 30zł/os.)
Bardejów miasto: spacer po starówce, gotycki kościół Św.
Idziego, Bardejowskie Kupele: spacer po uzdrowisku, czas
wolny ok. 1,5 godz.
Wariant 2:
SŁOWACJA- WYSOKIE TATRY- ŁOMNICA TATRZ.
SKALNATE PLESO- HREBIENIOK
(dod. płatne 85zł/os.)
Łomnica Tatrzańska -Wyjazd kolejka kabinowa do Skalnego
Plesa (1751 m n p m)- spacer nad Skalnym Jeziorem(widok na
szczyt Łomnicy). Piesze przejście magistrala tatrzańska 2,5
godz., zjazd kolejka szynowo torowa z Hrebienioka (1285 m n p
m). Czas wolny 1 godz. w Smokowcu.
Wariant 3:
SŁOWACJA - PRESZÓW- MUZEUM WIN-DEGUSTACJA
(dod. płatne- 60zł/os.)
W programie: spacer po starówce w Preszowie, katedra
grekokatolicka, czas wolny ok.1 godz. , muzeum win degustacja 4 gatunków win.
Wariant 4:
SŁOWACJA LEWOCZA(dod. płatne- 50zł/os.)
Zwiedzanie gotyckiego kościoła Św. Jakuba w Lewoczy jednego z najcenniejszych zabytków Słowacji, dojazd
od Spiskiego Zamku (zwiedzanie z zew.), czas wolny ok. 1 godz.
- powrót do Ośrodka ,
- uroczysta obiadokolacja (dod. płatna 30-50 zł/os. według
wybranego menu)
- nocleg
Dzień 3:
- śniadanie,
- wykwaterowanie,
- spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie:
Niedzica - Zamek
spływ Dunajcem do Szczawnicy
zwiedzanie Szczawnicy- spacer po uzdrowisku,
Stary Sącz- Kościół i klasztor ss. Klarysek
- obiad
- około 16/17.00 wyjazd w drogę powrotną,
- powrót autokaru ok. 24.00

Cena: do uzgodnienia
Cena zawiera:
Przejazd komfortowym
autokarem,
2 noclegi, 2 śniadania, 2
obiadokolacje w Ośrodku
Wypoczynkowym (pokoje
2,3-osobowe z łazienkami)
opieka pilota,
usługę przewodników
ubezpieczenie NNW na
sumę 3000zł
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do
zwiedzanych obiektów W
Pieninach, spływu, –70
zł/os
wycieczki na Słowacji- w
zależności od wybranego
wariantu

