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„Zakopane – Wieliczka - Tatralandia – Energylandia”
Termin do uzgodnienia

Dzień 1:
Wcześnie rano wyjazd sprzed szkoły. Po południu zwiedzanie z
przewodnikiem Krakowa: spacer Drogą Królewską wśród
najpiękniejszych i najważniejszych ulic i zabytków Krakowa takich
jak: Barbakan oraz mury obronne otaczające stary Kraków, Brama
Floriańska wraz z ulicą Floriańską prowadzącą na Rynek Główny
– największy rynek średniowiecznej Europy, Sukiennice oraz
Kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza, pomnik Adama
Mickiewicza, Collegium Maius – najstarszy zachowany budynek
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wzgórze Wawelskie z Zamkiem
Królewskim, uznawanym za jedną z najwspanialszych rezydencji
renesansowych w Europie; Katedry, w której podziemiach
znajdują się krypty królewskie oraz wieży katedralnej z Dzwonem
Zygmunta, odzywającym się tylko przy okazji najdonioślejszych
wydarzeń. Wieczorem przejazd w okolice Zakopanego.
Zakwaterowanie w pensjonacie podhalańskim, obiadokolacja,
nocleg.
Dzień 2:
Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie z przewodnikiem
Zakopanego i Tatrzańskiego Parku Narodowego: przejazd do
Doliny Kościeliskiej, piesza wycieczka doliną do Jaskini Mroźnej.
Po południu powrót do Zakopanego. Wjazd kolejką na Gubałówkę,
przejście na Butorowy Wierch, a następnie zjazd wyciągiem
krzesełkowym. Spacer najstarszą częścią Zakopanego - ul.
Kościeliską oraz wizyta na cmentarzu „Na Pęksowym Brzysku".
Czas do dyspozycji grupy na Krupówkach. Powrót na
obiadokolację i nocleg.
Dzień 3:
Po śniadaniu całodzienna wycieczka autokarowa do Parku
Wodnego Tatralandia na Słowacji – największego Parku
Wodnego w tej części Europy lub całodzienna wycieczka
autokarowa do Energylandii – pierwszego w Polsce Parku
Rozrywki, oferującego swoim klientom usługi na najwyższym,
światowym poziomie. Wieczorem powrót na obiadokolację,
nocleg.
Dzień 4:
Wczesne śniadanie następnie przejazd do kopalni soli w
Wieliczce – jednego z najcenniejszych zabytków w Polsce.
Znajdują się tu wspaniałe kaplice, urokliwe podziemne jeziora,
oryginalne urządzenia i sprzęt, zachowane ślady prac górniczych.
W 1978 roku kopalnia znalazła się na Pierwszej Światowej Liście
Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Trasa
turystyczna to 20 zabytkowych komór połączonych 2 kilometrami
chodników oraz podziemna ekspozycja Muzeum Żup Krakowskich. Po południu wyjazd w drogę powrotną.
Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych.
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CENA:
Ilość osób w grupie

Cena od os w PLN

60 os max + 5 opieka
Cena tylko przy równej ilości
osób

555 zł / os

55-59 os + 5 opieka

570 zł / os

50-54 os + 5 opieka

605 zł / os

45 - 49 + 4 opieka

620 zł / os

40 – 44 + 4 opieka

655 zł / os

35 – 39 +3 opieka

700 zł / os

30 – 34 + 3 opieka

775 zł / os

25 – 29 + 2 opieka

875 zł / os

Cena zawiera:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

3 noclegi ( pokoje 2/3/4 osobowe z łazienkami )
wyżywienie w postaci 3 śniadań i 3 obiadokolacji
przejazdy klimatyzowanym autokarem lub busem
opiekę pilota, usługi przewodnickie
ubezpieczenie KL I NNW
turystyczny fundusz gwarancyjny

Cena nie zawiera:
➢ pakietu do realizacji programu (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów,) Cena pakietu może
być podwyższona (podwyżki wstępów, mniejsza liczba uczestników) .Finalna kwota zostanie
podana do wiadomości uczestników przed wyjazdem. Pakiet płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki
.
UWAGA:
•
•
•

kolejność zwiedzania może ulec zmianie
godziny wyjazdu i powrotu ustalane są dla każdej grupy oddzielnie
w przypadku wyjazdów zagranicznych wymagany jest ważny min 6 miesiące od planowanej
daty powrotu dowód osobisty lub paszport

Przedstawiana oferta jest propozycją, aby zrealizować wyjazd prosimy o kontakt z biurem w celu
podpisania umowy.
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