Kraków i Pieniny

Kraków i Pieniny – 4 dni
Podróż autokarem

Dzień 1: Częstochowa, Kraków
przyjazd do Krakowa
Częstochowa - wizyta na Jasnej Górze
zwiedzanie Krakowa : zwiedzanie wzgórza
Wawelskiego - krypty z grobem Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego, Droga Królewska: ul.
Kanoniczna, Klasztor Franciszkanów + kościół,
Colegium Maius , Rynek Główny, sukiennice,
Kościół Mariacki , ul. Floriańska, mury obronne,
Barbakan
czas wolny na rynku
obiadokolacja
nocleg

Dzień 2: Kraków - Kazimierz
śniadanie
zwiedzanie miasta - Kazimierz - dawna
dzielnica Żydowska: Plac Nowy, Synagoga
Izaaka, ul. Szeroka, Synagoga i cmentarz
Remuh, Tempel, Plac Bohaterów Getta
przejazd w Pieniny do Szczawnicy
obiadokolacja
nocleg

Dzień 3: Spływ Dunajcem
śniadanie
spływ Dunajcem - rozpoczynamy w
Sromowcach Niżnych. Przed nami roztacza sie
widok na Trzy Korony, to najwyższy szczyt
Pienin właściwych, tutaj też rozpoczyna sie
Przełom Dunajca. Rzeka tworzy w nim 7 pętli
płynąc pomiędzy ścianami skalnymi; mijamy
Ostra Skałę, Grabczyche Wyżna i Niżna, w
której była grota rybacka Zbliżamy sie do
przewężenia zwanego Zbójnickim Skokiem.
Legenda głosi, że w tym właśnie miejscu
zbójnik Janosik przeskoczył Dunajec, uciekając
przed węgierskimi żandarmami.. Dalej mijamy
Świnia Skałę i masyw Golicy. W jego zboczu
widać skały w kształcie kapturów tzw. Siedmiu
Mnichów. Przed nami Wilcza Skała, Głowa
Cukru i przepiękna Sokolica. Po lewej stronie
mamy Hukową Skałę, po prawej Biała Skałę.
Tworzą one razem kończące wrota Przełomu
Dunajca. Przepływamy jeszcze Kacze i
dopływamy do Szczawnicy, gdzie kończy sie
spływ.
Zamek w Niedzicy zwany także Dunajec
(castrum Dunayecz)
obiadokolacja
nocleg

Dzień 4: Kopalnia Soli w Wieliczce
śniadanie
zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce która
jest jednym z najbardziej znanych obiektów
turystycznych w świecie. Po 700-set letniej
eksploatacji Kopalnia przypomina rozległe,
podziemne miasto. Na 9-ciu poziomach
sięgających327 m w głąb wybrano ponad 2000
komór połączonych chodnikami o łącznej
długości prawie300 km. W 1978 r. jako
unikatowy obiekt turystyczny została wpisana
przez UNESCO na Pierwszą Światową Listę
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego, a w
1994 r. uznana zarządzeniem Prezydenta RP za
Pomnik Historii
wyjazd w drogę powrotna
zakończenie imprezy

Cena objemuje

Cena nie objemuje

3 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
3 śniadania, 3 obiadokolacje
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW
transport - autokar, dwóch kierowców,
DVD– cała trasa wycieczki, trasę
przejazdu ustala pilot

biletów wstępów - ok. 240 zł/os.
dopłat do pokoi 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Ceny
40 - 44 uczestników

45 - 49 uczestników

50 + uczestników

1270 zł/os.

1220 zł/os.

1190 zł/os.

Uwagi : Istnieje możliwość wynajęcia systemu słuchawkowego Tour Guide.
Powyższy program jest propozycją, którą można modyfikować.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.
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