ZAKOPANE

TERMIN:

kwiecień 2016

DZIEŃ I



godz. 20:00 – zbiórka uczestników w Iławie – Dworzec PKP ul. Dworcowa 3
ok. godz. 21:00 – wyjazd uczestników z IŁAWY do ZAKOPANEGO

DZIEŃ II









ok. godz.07:30 – przyjazd uczestników do ZAKOPANEGO (dworzec PKP)
transfer autokarowy uczestników do hotelu GRAND NOSALOWY DWÓR ****
godz.08:00 - 09:00 - zakwaterowanie w hotelu,
godz.09:00 - 10.00 - śniadanie w restauracji hotelowej MareMonti (w formie bufetu)
godz.10:00 - 15:00 - konferencja
godz.15:00 – 17:00 - relaks w hotelowym AQU PARK
godz.17:45 – zbiórka przy recepcji hotelowej, wyjazd autokarem na uroczystą kolację do
MURZASICHLA w IZBIE REGIONALNEJ . Spotkanie z kulturą i tradycjami Podhala połączone z
degustacją przysmaków kuchni podhalańskiej przy muzyce na żywo z nauką tańca – „zbójnickiego”.
powrót do hotelu, nocleg,

DZIEŃ III
 godz.7:30 – 09:00 – śniadanie w restauracji hotelowej MareMonti ( w formie bufetu)
 godz.09:30 – spotkanie z przewodnikiem:
 wycieczka autokarowa w PIENINY (ok.3 godz.) ze zwiedzaniem zamku w NIEDZICY, zwiedzanie
zapory na Dunajcu, przejazd wzdłuż spływu Dunajcem, wizyta w Kościółku w DĘBNIE
PODHALAŃSKIM ŚW. MICHAŁA Archanioła na "SZLAKU ARCHITEKTURY DREWNIANEJ"
 przejazd do ZAKOPANEGO, zwiedzanie z przewodnikiem (ok.2 godz.), Stary Kościół, Kaplica
Gąsieniców, cmentarz z grobami Sabały, Makuszyńskiego, Witkiewicza... na Pęksowym Brzysku,
kaplica zaprojektowana przez St. Witkiewicza na Jaszczurówce, Mała i Duża Krokiew, wjazd

kolejką linową na Gubałówkę (1123 m ), przejście piesze na Polanę Szymoszkową - zjazd
gondolami, spacer reprezentacyjną ulicą miasta Krupówkami, czas wolny ( 2 godziny),




godz.17:30 – 19:00 - relaks w AQUA PARKU
obiadokolacja w restauracji regionalnej przy hotelu, przy muzyce góralskiej, zabawa z DJ
nocleg w hotelu,

DZIEŃ IV








godz.7:30 – 09:00 - śniadanie w restauracji hotelowej MareMonti ( w formie bufetu), ulokowanie
bagaży w hotelowej przechowalni ( do dyspozycji gości pozostaje bez ograniczeń korzystanie z
uciech w AQU PARKU wraz z strefą saun)
godz.09:30 - godz. 9:30 - wyjazd z przewodnikiem na SŁOWACJĘ: wycieczka do Pienińskiego
Parku Narodowego pod szczytami Trzech Koron na SŁOWACJI. Zwiedzanie: zamku w STAREJ
LUBOWNEJ ( historią polskich rodów -Lubomirskich, Zamoyskich, Kmitów), przejazd do
WYŻNYCH RUŻBACH (9 źródeł termalnych wodorowo-węglanowych i wapniowomagnezowych), pobyt nad jeziorem Travertynowym, leżącym w kraterze o średnicy 20 m. i
głębokości 3 m,
przejazd do ZAKOPANEGO, czas wolny ( zakup pamiątek na słynnych Krupówkach w
ZAKOPANEM,
godz.18:00-19:00 - kolacja w restauracji hotelowej – hotel GRAND NOSALOWY DWÓR ****
godz.19:30 - wyjazd autokarem na dworzec PKP w ZAKOPANEM ,
godz.20:40 – nocny przejazd do IŁAWY

DZIEŃ V
 godz.7:30 – przyjazd do IŁAWY
CENA OBEJMUJE:
 transfer autokarowy , obsługa wycieczek, przewóz na kolację biesiadną,
 zakwaterowanie (pokoje 2- osobowe), wyżywienie (4 śniadania, 2 obiadokolacje w ty jedna
restauracji regionalnej z DJ,) w hotelu GRAND NOSALOWY DWÓR w Zakopanem zgodnie z
programem,
 sala konferencyjna z nagłośnieniem wraz z menu, programowe przerwy kawowa (kawa, herbata,
woda mineralna, ciasta z hotelowej cukierni)
 1 kolacja biesiadna z imprezą regionalną w MURZASICHLU(kapela, prelekcja, kolacja góralska
przy muzyce na żywo),
 realizacja programu turystycznego, przewodnika w Zakopanem i na Słowacji (2 dni),
 opłaty parkingowe, ubezpieczenie NNW i KL
DLA KAŻDEGO NIESPODZIANKA!!!
UWAGA! Cena została skalkulowana dla grupy 45 uczestników (w tym 2osoby gratis). Kolejność
zwiedzania może ulec zmianie.

