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TATRY  

Sugerowany program : 

Dzień 1 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd w kierunku Krakowa.  

 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Rynek Starego Miasta, 

Sukiennice, ul. Floriańska, Kościół Mariacki, Collegium Maius, 

Planty, Katedra na Wawelu, Dzwon Zygmunta, Krypty 

Królewskie, dziedziniec arkadowy Zamku na Wawelu, Smok 

Wawelski.   

Przejazd w kierunku Podhala na zakwaterowanie, obiadokolacja i 

nocleg.  

Dzień 2 
Śniadanie. 

Przejazd w kierunku Zakopanego.  

 Spacer z przewodnikiem górskim Doliną Kościelską do 

schroniska na Hali Ornak. 

Powrót do pensjonatu na obiad.  

 Zajęcia o bezpieczeństwie w górach prowadzone przez 

przewodnika i pracownika Tatrzańskiego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego. 

Kolacja. Nocleg. 

 

Dzień 3 

Śniadanie+ suchy prowiant.  

 Całodniowa wycieczka z przewodnikiem górskim Doliną 

Rybiego Potoku do schroniska nad Morskim Okiem.  

Powrót na obiadokolację. Nocleg. 

 

Dzień 4 

Śniadanie. 

Przejazd do Zakopanego.  

 Spacer po mieście: Równia Krupowa, Krupówki, Cmentarz na 

Pęksowym Brzyzku, Sanktuarium na Krzeptówkach, wjazd i 

zjazd kolejką grawitacyjną na Gubałówkę.  

Powrót na obiad.  

 Prelekcja w góralskiej chałupie na temat tradycji góralskich, 

legend zbójnickich i zwyczajów pasterskich. 

Kolacja w formie ogniska. Nocleg. 

 

 

 

 

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Ubezpieczenie  

5 000 NNW; 

 4  noclegi, 4 śniadania, 

2 obiadokolacje , 2 obiady,  

2 kolacje, 2 suche prowianty; 

 Miejsca gratis dla opieki; 

 TFG i TFP; 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 

wstępu  oraz opłat za 

przewodników i zestawu 

słuchawkowego płatnych 

dodatkowo – 185 zł/os  

Liczba dzieci + 
opieka 

30-35 + 3 36-39 + 3 40-45 +3 46 – 50 + 4 51-55 + 4 

Cena 
podstawowa 

1090 zł/os 995 zł/os 955 zł/os 920 zł/os 880 zł/os 
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Dzień 5 
Śniadanie, suchy prowiant. Wykwaterowanie.  

 Wizyta w Muzeum Oscypka – pokaz wyrobu 

najpopularniejszego góralskiego sera. Uczestnicy zobaczą 

tradycyjny sprzęt pasterski,  popróbują serów i samodzielnie 

zrobią góralski przysmak. 

 

Przejazd w kierunku miejsca podstawienia.  

Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych. 

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE 

Cenę podstawową na rok szkolny 2022/2023 potwierdzamy przy podpisaniu 

umowy natomiast ceny biletów wstępu przy dopłacie do wycieczki. 

 

ZALICZKA: 300 zł/os 

Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy: 

 Kopalnia Soli w Wieliczce – trasa turystyczna;  

 Dolina Chochołowska,  Strążyska; 

 Całodniowa w cieczka Doliną Suchej Wody do schroniska Murowaniec – Czarny Staw 

Gąsienicowy lub Weście na Rusinową Polanę + Sanktuarium Wiktorówki; 

 Baseny Termalne w Białce Tatrzańskiej; 

 Baseny Termalne w Szaflarach; 

 Zakopane – Muzeum Oscypka; 

 Zakopane – Muzeum Tatrzańskie; 

 Wjazd na punk widokowy skoczni narciarskiej ,,Wielka Krokiew”; 

 Zagroda Korkoszów – Muzeum Kultury Ludowej.  

Pytania o aktualne ceny proponowanych wyżej miejsc prosimy kierować indywidualnie do 

biura- telefonicznie lub mailowo, a my dostosujemy program do Państwa potrzeb. 

 Postoje podczas przejazdu uzależnione są od czasu pracy kierowcy i sytuacji 

drogowych. 

 Kalkulacje dotyczą grup z województwa mazowieckiego z okolic 
Piaseczna/Warszawy. Jeśli jesteś z innego miasta poinformuj nas o tym- kalkulacja 
może wyglądać wtedy inaczej niż powyżej.  

 Cena wycieczki dla grup powyżej 55 uczniów oraz poniżej 30 kalkulowana jest  
indywidualnie na życzenie klienta. Prosimy o kontakt z biurem. 

 Do wycieczki możliwe jest dokupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
(standard, rozszerzenia o choroby przewlekłe, rozszerzenia o covid), jeśli jesteś 
zainteresowany takim ubezpieczeniem prosimy o kontakt z biurem. Polisa może 
być wystawiona wyłącznie w dniu podpisania umowy .  

 Biuro podróży podpisuje umowę z Pełnomocnikiem/Reprezentantem grupy, który 
posiada stosowne pełnomocnictwa od grupy lub w przypadku dzieci – od 
prawnych opiekunów małoletnich.  

 Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w 
niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.  
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