ZAKOPANE

wycieczka

3 – dniowa

TERMIN: 12-14.06.2017
DZIEŃ 1: Wyjazd z miejsca zbiórki o godz. 500. Przyjazd do Zakopanego
i zwiedzanie Zakopanego: Muzeum Tatrzańskie, stary kościół oraz cmentarz
na "Pęksowym Brzysku", spacer na Krupówkach. Wyjazd kolejką szynową
na Gubałówkę, przejście w kierunku Butorowego Wierchu, Sanktuarium
na Krzeptówkach (po wcześniejszym uzgodnieniu możliwość realizacji innego
programu).
Wieczorem przejazd do miejsca zakwaterowania w okolicach Zakopanego,
obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 2: Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem górskim i wejście na teren
Tatrzańskiego Parku Narodowego, piesze przejście Doliną, przejście przez Jaskinię
Mroźną.
Przejazd do Białki Tatrzańskiej i od godz. 15:00 zarezerwowane telefonicznie
wejście na 2,5 godz. do Aquaparku.
Wieczorem powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
Możliwość organizacji na terenie ośrodka dyskoteki lub ogniska
z pieczeniem kiełbasek.
DZIEŃ 3: Śniadanie, przejazd i wejście/wjazd kolejką linową na
Wielką Krokiew, gdzie odbywają się zawody Pucharu Świata
w skokach narciarskich. Przejazd
w kierunku Palenicy
Białczańskiej na parking, przejście do Morskiego Oka (całość ok.
5,5 godz.), zapoznanie z urokami Tatrzańskiego Parku Narodowego
lub możliwość wyboru dowolnej trasy na terenie TPN –
dostosowanej do wieku i kondycji uczestników.
Wyjazd w drogę powrotną (możliwy postój w restauracji Mc’Donalds).
Powrót na miejsce ok. godziny 2200.
ŚWIADCZENIA:
 Przejazd komfortowym autokarem: klimatyzacja, WC, DVD, barek
 2 noclegi w Pensjonacie w okolicach Zakopanego
 2 x śniadanie i 2 x obiadokolacja w pensjonacie w Zakopanem
 Pilot na trasie wycieczki
 Opieka Przewodnika w Zakopanem (w ciągu 3 dni)
 Bezpłatny udział 4 opiekunów
Nocleg: http://www.alina-zakopane.pl/

Cena:

300 zł/os. (min. 45 osób płatnych)
320 zł/os. (min. 40 osób płatnych)

UWAGA:
Cena nie obejmuje kosztów biletów wstępu do zwiedzanych obiektów:
- kolej linowa na Gubałówkę (wjazd/zjazd) – 13,5 zł/os.;
- wstęp na teren skoczni Wielka Krokiew – 3 zł/os., opcjonalnie: wjazd/zjazd kolejką – 7 zł/os.
- Aquapark Białka Tatrzańska (2,5 godz.) – ok. 25 zł/os.
- Muzeum Tatrzańskie z przewodnikiem – 5,5 zł/os.,
- wstęp do TPN – 2 zł/os./ 1 dzień ,
- Jaskinia Mroźna 4 zł/os.,
Opcjonalnie:
- ognisko z kiełbaskami – 8 zł/os,
- dyskoteka – bezpłatnie, należy posiadać własne płyty z muzyką.
- możliwość zamówienia suchego prowiantu (2 bułki, baton, jabłko, sok) – 10 zł/os./ 1 dzień
Podane ceny dotyczą wejścia grupowego dzieci w wieku szkolnym, w większości obiektów opiekunowie są
zwolnieni z opłat (1 na 15 dzieci) lub płacą bilet jak osoba dorosła.

UWAGA:
Powyższy program jest ramowy i może ulegać zmiano w zależności od potrzeb grupy.

