WYCIECZKI JEDNODNIOWE
Z ZAKOPANEGO – PL i SK
Rezerwacja: Biuro Turystyczne „PODHALE TRAVEL”, Zakopane, ul. Kościuszki 12,
tel: +48 18 20 70 444, kom: +48 608 68 29 29, e-mail: info@podhaletravel.pl

okres świąteczno-noworoczny 2018/2019
„TATRY SŁOWACKIE” – SŁOWACJA / 1 DZIEŃ < zobacz najpiękniejszą stronę Tatr  >


W programie: Jaskinia Bielańska - najpiękniejsza jaskinia tatrzańska ( ok. 1h), Szczyrbskie Jezioro - 1346m
n.p.m. - najwyżej położona miejscowość turystyczna w Tatrach Słowackich nad drugim tatrzańskim jeziorem
(ok. 1h), przejazd kolejką panoramiczną wąskotorową (40 minut) do Starego Smokowca - najstarsze
uzdrowisko i kurort Tatr Słowackich, czas wolny ok. 2h. Dla chętnych wjazd kolejką linowo-terenową (góradół) na Hrebienok 1285m n.p.m. – godz. 15:30 – pokaz multimedialny w Lodowej Bazylice lub wizyta w
Tricklandii – świat iluzji w lustrzanym labiryncie.



Wyjazd o godz. 08.00, powrót ok. godz. 18.00. / Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika, ubezpieczenie KL i NNW

28.12.2018 - pt
02.01.2019 - śr
05.01.2019 – sb
09.01.2019 – śr
12.01.2019 - sb
Cena: 90/85/75 zł
+ bilety wstępu



„PODTATRZE” – SŁOWACJA / 1 DZIEŃ < niesamowite widoki  >


W programie: Zamek Orawski – trzykondygnacyjny warowny zamek z XIIIw., największy zabytek północnej
Słowacji (ok. 1,5h), Jaskinia Demianowska Wolności – bogata szata naciekowa, uważana za jedną z
piękniejszych w Europie (ok. 1h), Liptowski Mikulasz – największe miasto historycznego regionu Liptov pod
Tatrami Zachodnimi i nad Jeziorem Liptowskie Morze, miejsce stracenia legendarnego zbójnika Janosika
(czas wolny 1,5h).



Wyjazd o godz. 08.30, powrót ok. godz. 18.00. / Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika, ubezpieczenie KL i NNW

„ŚCIEŻKA W KORONACH DRZEW I TATRY” – SŁOWACJA / 1 DZIEŃ <adrenalina & super widoki>


W programie: Bachledowa Dolina – wjazd kolejką gondolową na szczyt Magury Spiskiej (ok. 7 minut),
spacer po Ścieżce w Koronach Drzew (1234m) i wieży (32m) – wspaniałe widoki Tatr Bielskich i Magury
Spiskiej. Szczyrbskie Jezioro - 1346m n.p.m. - najwyżej położona miejscowość turystyczna w Tatrach
Słowackich nad drugim tatrzańskim jeziorem (ok. 1,5h).



Wyjazd o godz. 09.00, powrót ok. godz. 17.00. / Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika, ubezpieczenie KL i NNW



„AQUA PARK TATRALANDIA” – SŁOWACJA / 1 DZIEŃ < relaks & zwiedzanie >


W programie: Zamek Orawski – trzykondygnacyjny warowny zamek z XIIIw., największy zabytek północnej
Słowacji (ok. 1,5h), pobyt ok. 3,5h w największym w Europie Środkowej Aqua Parku Tatralandia: 10
odkrytych i krytych basenów z wodami termalnymi, solankowymi i morskimi o temperaturze do +40ºC,
zjeżdżalnie, Świat Saun, Wellness & Spa, Surf Waves, Tropikalna Hala +30ºC, Wyspa Piratów z Karaibów oraz
wiele innych atrakcji dla każdego.



Wyjazd o godz. 08.30, powrót ok. godz. 18.00. / Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika, ubezpieczenie KL i NNW

27.12.2018 - czw
30.12.2018 - nd
03.01.2019 – czw
06.01.2019 – nd
08.01.2019 – wt
11.01.2019 – pt

Cena: 95/90/80 zł
+ bilety wstępu
23.12.2018 – nd
29.12.2018 – sb
04.01.2019 – pt
07.01.2019 – pn
10.01.2019 - czw

Cena: 85/80/70 zł
+ bilety wstępu
27.12.2018 - czw
30.12.2018 - nd
03.01.2019 – czw
06.01.2019 – nd
08.01.2019 – wt
11.01.2019 – pt

Cena: 80/75/65 zł
+ bilety wstępu



„KOPALNIA SOLI WIELICZKA” (UNESCO) – POLSKA / 1 DZIEŃ < niesamowita atrakcja >


W programie: Wieliczka – podziemny cud świata, kopalnia soli z XII w. – trasa turystyczna + muzeum
(zwiedzanie ok. 3h). Po zwiedzeniu kopalni czas wolny ok. 1h.



Wyjazd o godz. 08.45, powrót ok. godz. 17.15. / Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika, przewodnika w kopalni.



W programie: Kraków – miasto królów polskich i jedno z najpiękniejszych w Polsce, zwiedzanie
największych atrakcji ok. 3,5h: Wzgórze Wawelskie: Katedra, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie, spacer po
dziedzińcu Zamku Królewskiego, krypta Pary Prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich, przejście „drogą
królewską”: ul. Kanonicza i Grodzka na Rynek Główny: Kościół Mariacki, Sukiennice, ul. Floriańska, Brama
Floriańska i Barbakan (czas wolny 2h - do 26.12 – Jarmark Bożonarodzeniowy, od 02.01 – wyprzedaże !).

„KRAKÓW” (UNESCO) – POLSKA / 1 DZIEŃ < serce Małopolski >



Wyjazd o godz. 08.30, powrót ok. godz. 19.00. / Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika, przewodnika w Krakowie

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW/SKIPASSÓW NA KOLEJKI: KASPROWY WIERCH I
GUBAŁÓWKA NA KONKRETNĄ GODZINĘ/DZIEŃ ! PO CO STAĆ W KOLEJKACH ? 

31.12.2018 – pn
06.01.2019 – nd
09.01.2019 - śr

Cena: 80/75/65 zł
+ bilety wstępu

23.12.2018 – nd
30.12.2018 – nd
05.01.2019 – sb
07.01.2019 - pn

Cena: 95/90/80 zł
+ bilety wstępu

CODZIENNIE

WYŻSZA CENA ULGOWA wycieczki dotyczy młodzieży szkolnej, studentów i emerytów. NIŻSZA CENA ULGOWA wycieczki
dotyczy dzieci do 15 lat. Wyjazd na wycieczki odbywa się z parkingu autokarowego „Łukaszówki” przy dolnych Al. 3go Maja w
Zakopanem. Zapisy na wycieczki przyjmowane są osobiście minimum dzień przed wyjazdem do momentu posiadania wolnych
miejsc. Uczestnik wyjazdu zagranicznego winien posiać ważny dokument tożsamości. Organizator zastrzega możliwość
odwołania wyjazdu najpóźniej dzień przed wyjazdem do godz. 17:00 (mała frekwencja, warunki pogodowe, etc.).

