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TATRY, KRAKÓW 
 
PROGRAM 

I  dzień 

7.00 -  spotkanie z przewodnikiem, wyjazd autokarem  

 przejazd do ośrodka 

15.00 - obiad 

 zakwaterowanie 

spacer po okolicy.  

19.00 - kolacja przy ognisku 

II dzień 

7.30 -  śniadanie 

wyprawa z tatrzańskim przewodnikiem do Doliny Kościeliskiej – jednego z najpiękniejszych zakątków Tatr 

wejście do Jaskini Mroźnej  

przejazd przez Jaszczurówkę (zabytkowy kościół zaprojektowany przez Witkiewicza) 

17.00 -  obiad 

 zajęcia na terenie ośrodka 

19.30 -  kolacja przy ognisku 

III dzień 

8.00 -  śniadanie 

wycieczka Skarby Podhala: Krupówki, zabytkowy cmentarz na Pęksowym Brzyzku, stary  

kościół  

15.00 -  obiad 

wizyta w Zakopanem: Krupówki 

wjazd kolejką na Gubałówkę, zjazd 

19.00 -  kolacja 

zajęcia na terenie ośrodka 

IV dzień 

7.30 -  śniadanie, pobranie kanapek 

wędrówka do Doliny Strążyskiej i Drogą pod Reglami 

wjazd na skocznię Wielką Krokiew 

wizyta i prelekcja filmu w dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego 

dla chętnych za dodatkową opłatą - zabawa w parku linowym Gu Gu Park 

17.00 - obiad w ośrodku 

wizyta i zajęcia w sali edukacyjnej U Gąsienicy w Murzasichlu 

20.00 - kolacja przy ognisku 

lub 

7.30 -  śniadanie, pobranie prowiantu 

wycieczka „Tarty Wysokie” – Słowacja 

Jaskinia Bielańska – najpiękniejsza jaskinia tatrzańska, Szczyrbskie Jezioro 1346mn.p.m. – najwyżej 

położona miejscowość turystyczna w Tatrach Słowackich nad drugim tatrzańskim jeziorem, przejazd do 

Starego Smokowca – najstarsze uzdrowisko tatrzańskie położone nad Sławkowskim Szczytem 2452mn.p.m. 

18.00 -  obiadokolacja 

pożegnalna dyskoteka  

V dzień 

8.00 -  śniadanie  

wyjazd w kierunku Krakowa 

przystanek w Krakowie, spacer po Rynku     

14.00 -  obiad w drodze powrotnej         

powrót do Warszawy 

21.00 - Warszawa (godzina powrotu jest przybliżona) 
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Dodatkowo płatna atrakcja w dniu powrotu – wizyta w Energylandii, https://energylandia.pl/cennik/wycieczki-

szkolne/ 

 

Koszt -   

Cena/osoba 5 dni 20 osób - 828zł 30 osób - 680zł 40 osób - 630zł 45 osób - 600zł 

Koszt zawiera – opieka pilota, usługi przewodnika, transport autokarem, bilety wstępu na terenie Polski, 

ubezpieczenie NNW, zakwaterowanie i wyżywienie, podatek VAT. 

 

Koszt nie zawiera – opłaty za bilety wstępu poza granicami Polski 

 

Inne atrakcje dodatkowe płatne:  
wycieczka na Podhale, Spisz i Pieniny: Chochołów, Ludźmierz – najstarsza wieś na Podhalu, miejsce urodzenia poety 

Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Niedzica – zwiedzanie zamku, spacer po koronie zapory i elektrowni wodnej, 

panorama ruin Zamku Czorsztyn, Dębno Podhalańskie – drewniany kościół z XV wieku, Nowy Targ – największe 

miasto Podhala, spływ Przełomem Dunajca, wycieczka „Dookoła Tatr” – Słowacja: Zamek Orawski, Jaskinia 

Demianowska Wolności, Kieżmark – stare królewskie miasto z pięknie zachowanym Starym Miastem, „Łomnica” lub 

„Słowacki Raj”– Słowacja, Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba, Galeria Władysława Hasiora, Muzeum 

Kornela Makuszyńskiego, Muzeum Powstania Chochołowskiego, Dwór w Łopusznej – jedyny zachowany na Podhalu 

dwór szlachecki, Zagroda Korkoszów – ekspozycja etnograficzna, obrazująca wygląd zamożnego gospodarstwa 

spiskiego z okresu międzywojennego, Zagroda Sołtysów – ekspozycja etnograficzna, pokazująca biedne 

gospodarstwo spiskie z przełomu XIX/XX w., baseny termalne, zabawa w parku linowym Trollandia w Zakopanem, 

Park Miniatur „Świat Marzeń” w Inwałdzie. 
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