
 
 

 

 
              BIURO TURYSTYCZNE 

 

Biuro Turystyczne ITAL – TOUR 

62-800 Kalisz ul. M.Konopnickiej 3-5/30 

tel/fax 62/768-31-60 

www.ital-tour.pl 

biuro@ital-tour.pl 

 
 

CZĘŚĆ C 

 
 

 

 

 
 
 
TERMIN  
              

   14.08.17 – 17.08.17 
 
 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
 

 Realizacja programu 
 Przejazd  (max 7 letnim )komfortowym autokarem 
 3 noclegi w hotelach min.*** lub pensjonatach  o standardzie *** minimum 70% pok. 

2 os, pozostałe studia 2+2 lub 3 osobowe 
 3 śniadania /szwedzki stół, kawa, herbata 
 3 gorące obiadokolacje 
 Opieka pilota 
 Przewodnik miejscowy 
 Opłaty drogowe, parkingowe, wjazdowe 
 Koszty rezerwacji grupowych 
 Ubezpieczenie NNW  
 Liczba uczestników – 45 osób(+/-5 osób) 

 
 
- wg specyfikacji 
 

PROGRAM WYCIECZKI 
 

I dzień 14.08.17 

Wyjazd z Wrocławia o godz. 6.00 róg ulic Joannitów i Dawida 
KRAKÓW - 4 H zwiedzanie z przewodnikiem – Wawel –katedra*, Kościół. Franciszkanów, 
okno papieskie, Collegium Maius, Rynek Główny: Sukiennice, Kościół  Mariacki*, ul. 
Floriańska, Brama Floriańska, Barbakan 
Zakwaterowanie w pensjonacie o standardzie *** SŁONECZNY DWOREK 
UL. GENERAŁA GALICY 36, 34-425 BIAŁY DUNAJEC 
Obiadokolacja, nocleg 
 
 
 

 

WYCIECZKA  
Kraków-Zakopane-Dolina Kościeliska-Gubałówka-Nidzica-

Czorsztyn -Baseny Termalne w Białce Tatrzańskiej 

http://www.ital-tour.pl/
mailto:biuro@ital-tour.pl


 

 
II dzień 15.08.17 

śniadanie.  
ZAKOPANE – Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach - poznanie historii 
najsłynniejszego kościoła w Zakopanem postawionego jako wotum dziękczynne przez górali 
za ocalenie życia papieżowi Janowi Pawłowi II,  najstarszy drewniany kościółek, wzniesiony w 
1847 roku, Cmentarz na Pęksowym Brzysku najstarsza miejska nekropolia z grobami wielu 
znanych postaci,  Skocznia Narciarska Wielka Krokiew – miejsce rozgrywania wielu 
konkursów o randze światowej,  
DOLINA KOŚCIELISKA * druga co do wielkości dolina w Tatrach Polskich. Zobaczymy m.in. 
Lodowe Źródełko, Jaskinię Mroźną 
Obiadokolacja, nocleg 
 

        III dzień 16.08.17 

śniadanie. 
NIEDZICA – Zamek w Niedzicy* zwany również zamkiem Dunajec jest średniowieczną 
warownią położonym nad Zbiornikiem Czorsztyńskim. Zamek jest niewątpliwie jedną z 
największych i najciekawszych atrakcji na terenie województwa małopolskiego. Zamek 
podzielony jest na trzy części dolną, średnią i górną. W zamku dolnym, w większości 
niedostępnym do zwiedzania, mieści się hotel oraz część użytkowana przez Stowarzyszenie 
Historyków Sztuki. Tutaj mieści się też kawiarnia oraz restauracja w dawnej sali 
balowej. Wnętrza zamku środkowego i górnego zaadaptowano na muzeum, gdzie można 
obejrzeć ekspozycje związaną z historią zamku oraz wyposażeniem właścicieli. Z tarasów 
zamkowych rozciąga się widok na Pieniny, zaporę na jeziorze Czorsztyńskim  
CZORSZTYN – zwiedzanie ruin zamku* zlokalizowanych jest nad Jeziorem Czorsztyńskim na 
skalistym wzgórzu. Ruiny zamku pochodzą z XIV wieku a dostać się to można pieszo ścieżką 
biegnącą przez las z pobliskiego Czorsztyna. Dla turystyki udostępnione są ruiny zamku 
średniego i górnego, renesansowa baszta Baranowskiego i Zieleniec. Z zamku górnego 
podziwiać możemy piękną panoramę Zbiornika Czorsztyńskiego, Pienin Spiskich oraz Tatr. 
Zobaczymy wystawę o historii zamku i starostwa czorsztyńskiego oraz niewielkie lapidarium.  
REJS WIDOKOWO – SPACEROWY  DOOKOŁA JEZIORA *  
BASENY TERMALNE w Białce Tatrzańskiej * 
obiadokolacja, nocleg 

 

IV dzień 17.08.17 

śniadanie. 
ZAKOPANE - spacer po  Krupówkach najczęściej odwiedzana ulica, jazda kolejką linowo -
terenową na Gubałówkę, zjazd kolejką linową Butorowy Wierch* 
Godz. 22.00 - Zakończenie imprezy  
 
 

Cena: 477,00 PLN/os 
 

 

BILETY WSTĘPU PŁACI UCZESTNIK WE WŁASNYM ZAKRESIE (oznaczone *)  - ok.145 PLN  


