Podhale i uroki Spiszu

Podhale i uroki Spiszu – 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
przejazd do Zakopanego
obiadokolacja
nocleg

Dzień 2: Morskie Oko
śniadanie
wycieczka do Morskiego Oka - największego
jeziora w Tatrach , położonego w Dolinie
Rybiego Potoku
obiadokolacja – muzyka regionalna na żywo
nocleg

Dzień 3: Słowacja
śniadanie
przejazd na Słowację
zwiedzanie Słowackiego Raju - niezwykłego
miejsca pełnego skalnych labiryntów i
wodospadów
zwiedzanie Spiskiego Hradu - Na wysokości
634 m. n.p.m., na skale wapiennej
przewyższającej okoliczny teren o 200 m.,
króluje nad Kotliną Spiską jeden z
najcenniejszych zabytków Spiszu, narodowa
pamiątka kulturalna Zamek Spiski Hrad
obiadokolacja
nocleg

Dzień 4: Żywiec
śniadanie
przejazd do Żywca
zwiedzanie browaru oraz muzeum piwa w
Żywcu, degustacja piwa – zwiedzanie z
przewodnikiem, możliwość zakupu lokalnego
piwa oraz piwnych gadżetów
przejazd do Pszczyny - zwiedzanie Muzeum
Zamkowego - wnętrze oraz zbrojownia
wyjazd w drogę powrotną
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 i KL
transport - autokar, dwóch kierowców,
DVD– cała trasa wycieczki, trasę
przejazdu ustala pilot

biletów wstępów - ok. 15 euro i 180
zł/os.
dopłat do pokoi 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Ceny
40 - 44 uczestników

45 - 49 uczestników

50 + uczestników

1330 zł/os.

1280 zł/os.

1240 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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