K. Orłowski, V. Wojeńska

05-500 PIASECZNO UL. DWORCOWA 18 lokal użytkowy 4
TEL/FAX
22- 716 71 11
TEL 22- 716 71 17

POLAND

, 737 12 26

KRAKÓW-ZAKOPANE-PIENINY
Dzień 1
6.00

Wyjazd, przejazd do Krakowa.
Ok. 11.00 przyjazd do Krakowa - zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem:
Droga Królewska: Pomnik Grunwaldzki-Barbakan-ul. Floriańska-Rynek -Sukiennice-kościół
Mariacki (wew)-Collegium Maius (dziedziniec)-kościół Franciszkanów -Okno Papieskie Wzgórze wawelskie z katedrą (wewn. – krypty królewskie i dzwon Zygmunta dla chętnych!).
Ok 16.00
Wyjazd z Krakowa.
Ok 18.00 - 19.00 Przyjazd na obiadokolacje i nocleg do Bukowiny Tatrzańskiej.
Dzień 2
Śniadanie.
Pobyt w Zakopanem, jeden z programów do wyboru np.: (+BILETY WSTĘPU uzależnione od
programu):
Spacer wybraną trasą z przewodnikiem górskim , czas wycieczki uzależniony od wybranej
trasy od 4 do 8 h np. Doliną Strążyską, Kościeliska, Sanktuarium MB Jaworzyńskiej +
Rusinowa Polana, Morskie Oko...
LUB
Wjazd kolejką Gubałówka - Butorowy Wierch + spacer po Zakopanem + Baseny Termalne w
Bukowinie Tatrzańskiej/Białce
Powrót na obiadokolacje do pensjonatu.
Możliwość wieczorku integracyjnego w góralskim szałasie: menu grillowe + muzyka
mechaniczna + 40 zł/os
Dzień 3

Śniadanie, przejazd w Pieniny, spływ Dunajcem Sromowce – Szczawnica czas 2h 15min.
Czas wolny na posiłek we własnym zakresie (Szczawnica).
*Możliwość zjedzenia obiadu w ostatnim dniu wycieczki w cenie: 30 zł/os (zupa, drugie
danie, napój) lub czas wolny na posiłek we własnym zakresie.
Wyjazd w kierunku Warszawy.
Ok. 20.00-21.00 Przyjazd.
KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE

Świadczenia:
- transport lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan z WC, DVD, barkiem, uchylnymi
siedzeniami
- zakwaterowanie w hotelu, pensjonacie, ośrodku wypoczynkowym, pokoje z łazienkami lub studio
- wyżywienie zgodnie z programem
- realizacja programu turystycznego
- opieka pilota
- ubezpieczenie NW 5000 zł
- VAT

Cena zależy od miejsca zakwaterowania. Współpracujemy z kilkoma ośrodkami w
okolicach Zakopanego ( np. Bukowina Tatrzańska, Poronin, Muzarsihle, Biały Dunajec)
które w zależności od oferowanego standardu zakwaterowania, terminu (np. wakacje) i
wyżywienia różnią się cenowo. Przed podaniem wybranej ceny prosimy o kontakt z
biurem w celu sprawdzenia dostępności wolnych terminów w wybranym przez siebie
obiekcie.

min. 40 os. - max. 45 os.
płacących
min. 35 os. - max. 39 os.
płacących
min. 30 os. - max. 34 os.
płacących

WERSJA STANDART
390zł/os

WERSJA LUX
450 zł/os

430zł/os

490zł/os

470zł/os

530 zł/os

+dodatkowo bilety wstępu, ofiary, przewodnicy miejscowi zgodnie z programem: 85 -100 *zł/os.
(uzależnione od wyboru opcji w programie w środkowym dniu)
*Możliwość wieczorku integracyjnego w góralskim szałasie: menu grillowe + muzyka mechaniczna
+ 60 zł/os
KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI

*możliwość zjedzenia obiadu w ostatnim dniu wycieczki w cenie: 30 zł/os (zupa, drugie danie, napój)

Standardowy rozmiar naszych autokarów to 48 miejsc.
Na Państwa życzenie możemy zarezerwować autokary 57-70 miejsc (w tym przypadku prosimy
o kontakt z biurem w celu sprawdzenia kalkulacji na ponadstandardowy pojazd i jego dostępności w
wybranym przez Państwa terminie).

W celu podpisania umowy i rezerwacji konkretnego terminu prosimy o telefon do biura
022 716 71 11 lub 022 716 71 17 lub mail viola@wordtravel.com.pl

Zaliczka konieczna do podpisania umowy: 150 zł/os.

Cena wycieczki nie gwarantuje indywidualnego przygotowania posiłku dla osoby z dietą
specjalistyczna np. dieta bezglutenowa. W ramach wniesionej opłaty gwarantujemy
modyfikację menu w podobnym budżecie.

