Zakopane – Wieliczka - Kraków
5-dniowa wycieczka autokarowa

Program wycieczki:
1 Dzień
Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach wieczornych. Nocny przejazd na południe Polski.
2 Dzień
Śniadanie. Po śniadaniu zwiedzanie Zakopanego (obiekty
z zewnątrz): spacer po Krupówkach, targowisko pod
Gubałówką, gdzie będzie można zakupić tatrzańskie
pamiątki i sk0sztować góralskiego przysmaku – oscypka,
Cmentarz na Pęksowym Brzysku, Stary Kościółek, willa
„Koliba”, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na
Krzeptówkach, po drodze zwiedzanie skoczni
narciarskich, w Jaszczurówce - kapliczka w stylu
zakopiańskim wg projektu Stanisława Witkiewicza,
wjazd wyciągiem na Butorowy Wierch, przejście na
Gubałówkę, zjazd koleją. Przejazd do pensjonatu,
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 Dzień
Po śniadaniu wycieczka z przewodnikiem do Tatrzańskiego Parku Narodowego – Morskie
Oko. Otoczenie Morskiego Oka jest jednym z najpiękniejszych zakątków Tatr, a być może
najpiękniejszym w Tatrach Polskich. Długość jeziora wynosi 862 m., szerokość 566 m., a
największa głębokość to prawie 51 m. Otoczenie ma najbardziej wysokogórski charakter
po polskiej stronie Tatr. Mięguszowieckie Szczyty wznoszą się ponad 1000 metrów nad
lustrem wody, w głębi nieco z tyłu znajdują się Rysy uważane za najwyższy szczyt Polski.
Powrót do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg.
4 Dzień
Po śniadaniu, wykwaterowanie, przejazd do Wieliczki, zwiedzanie kopalni z
przewodnikiem do Krakowa: zwiedzanie miasta z przewodnikiem - Droga Królewska:
Brama Floriańska, ulica Floriańska, ulica Franciszkańska 3 – Okno Papieskie, Stare Miasto:
rynek, Sukiennice, Kościół Mariacki (ołtarz Wita Stwosza), kościół św. Wojciecha,
dziedziniec Collegium Maius, Wawel
(katedra Krakowska, Dzwon "Zygmunta", groby królewskie). Wyjazd w drogę powrotną.
Nocny przejazd na północ kraju.
5 Dzień
Powrót na miejsce zbiórki w godzinach porannych.

Zakopane – Wieliczka - Kraków
5-dniowa wycieczka autokarowa
Możliwość zorganizowania obiadu w drodze powrotnej koszt ok. 30 zł/os.
Istnieje możliwość rozszerzenia oferty o wieczór integracyjny, koszt dodatkowy od 60 zł/os.
(w zależności od wybranego menu)

Cena od 599 zł/os. – cena uzależniona od liczby uczestników, terminu realizacji itp.
Cena obejmuje:
- transport autokarem z Gdańska
- zakwaterowanie: 2 noclegi w Zakopanem lub okolicach, pokoje 2,3 -os. z łazienkami
- wyżywienie: 3 śniadania, 2 obiadokolacje
- usługi przewodnickie: Wieliczka, Kraków (do 5 godzin), po terenie Tatrzańskiego Parku
Narodowego,
- opiekę pilota podczas trwania wycieczki
- opłaty parkingowe
- ubezpieczenie NNW
- podatek VAT
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 90 zł/os.
Możliwość zorganizowania wycieczki również dla szkół spoza Trójmiasta.

Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. Podany program jest programem ramowym.
Jesteśmy elastyczni pod kątem cenowym jak i programowym.

