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Zakopane

Zakopane należy do najbardziej znanych miejscowości turystycznych Polski Popularność tę
zawdzięcza wielu możliwościom jakie Zakopane oferuje swoim gościom. Zimą - liczne wyciągi i
doskonałe warunki uprawiania narciarstwa zarówno przez doświadczonych narciarzy, jak i
tych, którzy stawiają pierwsze kroki. Latem - i trudne skalne wycieczki po przepaścistych
szlakach Tatr Wysokich, i łatwe, dostępne dla każdego ścieżki uroczymi dolinami lub
grzbietami otaczających Zakopane wzgórz.

Program wycieczki:
I DZIEŃ
Zbiórka Uczestników wycieczki wyjazd o
godzinie 16:00 do Zakopanego.
Zakwaterowanie. Pokoje 2, 3, 4-osobowe z
łazienkami.
Obiadokolacja integracyjna
Pensjonat (15min od Krupówek 800m do restauracji
na integracje , 850 do Aquapark Zakopane)

II DZIEŃ
Śniadanie.
Przejście doliną Kościeliska z przewodnikiem
górskim
Wjazd Kolejka na Gubałówkę
Spacer po Krupówkach
Integracja w Restauracji Watra- dansing
( propozycja menu w załączeniu ,opłata
dodatkowa 85 zł ) lub obiadokolacja

III DZIEŃ
Śniadanie
1.AquaPark w Zakopanym (2.5h) +czas wolny
lub Termy Bania (3,5h) lub termy Szaflary (4,5)
Obiad
2.Wyjazd z Zakopanego do Niedzicy zwiedzanie
zamku, ruin w Czorsztynie i przejście po zaporze.
Obiad
Przyjazd do Kraśnika w godzinach wieczornych.
Wariant do wyboru 1(dopłata 65 zł) lub 2 ( w cenie)
*Cena uzależniona od terminu i ilość uczestników.
Cena zawiera: przejazd, nocleg, wyżywienie, opiekę pilota i przewodnika górskiego, bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów.
*Kalkulacja ceny zawiera podany program, który jest tylko propozycją i możemy go dowolnie modyfikować
co również wpływa na cenę ostateczną.
Każdy uczestnik wycieczki winien posiadać: odpowiedni strój turystyczny, wygodne obuwie turystyczne (na płaskiej podeszwie,
obejmujące kostkę), okrycie przeciwdeszczowe .
Integracja w Restauracji Watra
( w opcji bilety wstępu bez dodatkowych opłat)
Menu:








KWAŚNICA Z WĘDZONYM ŻEBERKIEM I ZIEMNIAKAMI
DESKA MIĘS GRILLOWANYCH
Kiełbasa biała , kiełbasa czerwona , kiszka , boczek , karczek , szaszłyk wieprzowy ,
golonka , żeberko
Ziemniaki opiekane , sosy do mięs grillowanych
BUKIET SURÓWEK DOMOWEJ ROBOTY
DESKA WĘDLIN I SERÓW
PIWO LANE Z NASZEGO BROWARU MARCOWE, MIODOWE , PSZENICZNE ,
HELLES
0,5L , WINO GRZANE , 40 ML WYBOROWEJ , 100 ML WINA BIAŁE/CZERWONE
( dwa napoje do wyboru)

