ZAKOPANE

TERMIN: kwiecień 2016
TRASA PRZEJAZDU AUTOKARU: do uzgodnienia
DZIEŃ I





godz. 06:00 – zbiórka uczestników,
ok. godz.06:15 – wyjazd uczestników do ZAKOPANEGO
ok. godz.19:00 - zakwaterowanie w hotelu NOSALOWY DWÓR,
ok. 20:00 - obiadokolacja w restauracji regionalnej przy hotelu, przy muzyce góralskiej, zabawa z
DJ.

DZIEŃ II





godz. 08:00 - 10.00 – śniadanie w restauracji hotelowej MareMonti ( w formie bufetu)
godz. 10:00 - 15:00 – konferencja z programową przerwą kawową,
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 – 08:30 – śniadanie w restauracji hotelowej MareMonti (w formie bufetu)
przejazd do ZAKOPANEGO, zwiedzanie z przewodnikiem (ok. 3 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),
relaks i wypoczynek na basenach termalnych w SZAFLARACH: do dyspozycji gości cztery baseny
z wysokozmineralizowaną wodą termalną. Warto podkreślić, że woda która wypełnia niecki
basenowe ma najlepszą mineralizację wśród wód wykorzystywanych w celach rekreacyjnych na
Podhalu. Temperatura wody utrzymywana jest w zakresie 30-38st.C i pochodzi z odwiertu IG1





eksploatowanego przez PEC Geotermię Podhalańską s. a. Łączna powierzchnia lustra wody wynosi
970m2.W skład kompleksu wchodzą cztery baseny: dwa zewnętrzne i dwa wewnętrzne, trzytorowa
zjeżdżalnia rodzinna oraz brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnią dla dzieci. Ponadto baseny wyposażone
są w wiele urządzeń do hydromasażu takich jak bicze wodne, ławki do masażu, jeżyki, gejzery,
urządzenia do masażu karku i części barkowej szerokimi i wąskimi strumieniami wody.
ok godz.18:30 – powrót do hotelu NOSALOWY DWÓR, relaks w hotelowym AQU PARK
godz.20:00 - obiadokolacja w restauracji regionalnej przy hotelu, przy muzyce góralskiej, zabawa
z DJ,
nocleg w hotelu.

DZIEŃ IV






godz. 7:00 – 07:30 – śniadanie w restauracji hotelowej MareMonti ( w formie bufetu),
godz. 8:00 – wykwaterowanie, wyjazd do KRAKOWA:
ok. 10:30 – spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie miasta ( ok.3 godz.): dziedziniec i Katedra na
Wawelu z grobami najwybitniejszych Polaków, wejście na wieżę z Dzwonem Zygmunta, wizyta u
Smoka Wawelskiego, spacer Trasą Uniwersytecką na Stary Rynek, wejście do Kościoła Mariackiego
na spotkanie ze światowej sławy ołtarzem Wita Stwosza, przejście do Collegium Maius
Uniwersytetu Jagiellońskiego – zwiedzanie dziedzińca najstarszej części krakowskiej uczelni, spacer
szlakiem turystycznym – dawną Drogą Królewską - od Barbakanu i Bramy Floriańskiej, ulicą
Floriańską do Rynku Głównego – największego średniowiecznego placu Europy, zwiedzanie
PODZIEMIA RYNKU GŁÓWNEGO – filia Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Muzeum w
całości znajduje się pod płytą Rynku Głównego z wejściem i wyjściem w północno-wschodnim
narożniku Sukiennic. Muzeum otwarto 24 września 2010 roku,
ok. godz. 14:00 - obiad w KRAKOWIE w restauracji SMOCZA JAMA,

lub WERSJA II
 wyjazd do WIELICZKI – Kopalni Soli – wpisanej na Listę Dziedzictwa Kultury i Przyrody
UNESCO (trasa turystyczna – podziemne jezioro, oryginalne komory poeksploatacyjne, kaplice
z niepowtarzalnymi rzeźbami i płaskorzeźbami solnymi, kolekcje konstrukcji urządzeń i narzędzi),
obiad w komorze „BUDRYK”, powrót windą na górę, wyjazd w drogę powrotną
 wieczorny powrót.
CENA OBEJMUJE:
 transport autokarowy , obsługa wycieczek, przewóz na kolację biesiadną,
 zakwaterowanie (pokoje 2- osobowe) , wyżywienie (3 śniadania, 2 obiadokolacje w tym jedna w
restauracji regionalnej z DJ,) w hotelu GRAND NOSALOWY DWÓR w Zakopanem zgodnie
z programem,
 obiad w Krakowie,
 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 w Krakowie, opłaty
parkingowe, ubezpieczenie NNW.
DLA KAŻDEGO NIESPODZIANKA!!!
UWAGA! Cena została skalkulowana dla grupy 44 uczestników (w tym 2osoby gratis). Kolejność zwiedzania
może ulec zmianie.

