
NIEPOWTARZALNE WCZASY NA PODHALU
W PEŁNYCH PIĘKNA PIENINACH I GORCACH 

ORAZ W MAJESTATYCZNYCH TATRACH 
Termin wyjazdu: 01.07 – 07.07.2022 (7 dni)                                              Cena: 1195 zł
Zakwaterowanie:                                                                            BAŃSKA WYŻNA – długa,  malownicza,  podhalańska  wioska na Szlaku
Dom Wypoczynkowy „U Staszla”                                                                     Papieskim,   z   której   rozpościerają   się   przepiękne   widoki
(po rozbudowie i modernizacji)                                    na  Tatry,  Beskid Żywiecki, Gorce, a nawet Pieniny. Serdeczni
Bańska Wyżna, ul. Szlak Papieski 36                                                              gospodarze,  smaczna  domowa kuchnia oraz dodatkowe atuty 
34 – 424 Szaflary                                                                                            w postaci sauny, jacuzzi i pokoju ćwiczeń dopełniają komfortu
tel. (18) 275 – 50 – 60                                                                                     tego niepowtarzalnego miejsca na Podhalu.

1 dzień
 01.07.2022

piątek

Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 6.00 (Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 36). Przyjazd do ZUBRZYCY
GÓRNEJ –  zwiedzanie  z  przewodnikiem malowniczego  i  wciąż  rozwijającego się  ORAWSKIEGO PARKU
ETNOGRAFICZNEGO. Przejazd do  BAŃSKIEJ WYŻNEJ. Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4-osobowych
z pełnym węzłem sanitarnym oraz TV (obiekt dysponuje salą konferencyjną, siłownią, pokojem zabaw dla
dzieci, sauną, jacuzzi i bacówką na ewentualne biesiady). Obiadokolacja i nocleg.

Pobyt
w 

Bańskiej
Wyżnej

z
możliwością

udziału
w

bezpłatnych
wycieczkach

W programie  pobytu super-atrakcyjne wycieczki  do  najciekawszych  miejsc  na terenie  Podhala,  Pienin,
Gorców oraz Tatr:
PORĘBA WIELKA – gorczańska wieś z parkiem podworskim Wodzickich z XVI wieku
KONINKI – przysiółek na granicy Gorczańskiego Parku Narodowego z koleją krzesełkową na Tobołów
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY – jeden z najbardziej malowniczych parków narodowych w Polsce
CHOCHOŁÓW – przepiękna wioska będąca niepowtarzalnym, żywym skansenem budownictwa ludowego
DOLINA KOŚCIELISKA – uważana   przez   wielu   za   najpiękniejszą   dolinę   polskich  Tatr  Zachodnich,
                                         z wieloma atrakcjami na trasie, zakończona stylowym schroniskiem PTTK 
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY – najczęściej odwiedzany przez turystów park narodowy w Polsce
NOWY TARG – największe targowisko południowej Polski w stolicy Podhala
SZCZAWNICA – duże i bardzo popularne uzdrowisko z leczniczymi wodami,  cudownie położone w dolinach
                         Grajcarka  oraz  Dunajca  u  stóp  Pienin  i  Beskidu  Sądeckiego,  które w ostatnich latach  
                         przeszło gruntowną metamorfozę
SPŁYW DUNAJCEM – jedna z największych atrakcji Polski, czyli podróż w towarzystwie flisaków 
PIENIŃSKI PARK NARODOWY – perła wśród europejskich parków narodowych
FRYDMAN – spiska  wieś  na  terenie  Polski  z  najstarszym  na Podtatrzu kościołem św. Stanisława, który
                     charakteryzuje się niesamowitym bogactwem wykorzystanych stylów architektonicznych
NIEDZICA – zamczysko z długą i fascynującą historią, górujące nad Jeziorem Czorsztyńskim
JEZIORO CZORSZTYŃSKIE – romantyczny, widokowy rejs statkiem po wodach malowniczo usytuowanego
                                                jeziora zaporowego

WYCIECZKI KRAJOWE BEZ DODATKOWEJ OPŁATY ! ! !
7 dzień

07.07.2022
czwartek

Śniadanie.  Wykwaterowanie.  Przejazd  do  BIAŁKI  TATRZAŃSKIEJ –  jednej  z  najdłuższych  wiosek  na
Podhalu z  atrakcyjnymi basenami termalnymi  (TERMY BANIA)  i  wyciągiem krzesełkowym na Kotelnicę
(918 m). Czas wolny na wodne szaleństwa lub górskie spacery.  Wyjazd do stolicy Tatr –  ZAKOPANEGO
– najwyżej położonego miasta w Polsce, o niezwykłym uroku i bogactwie góralskiej kultury i sztuki. Czas
wolny.  O  godzinie  15.30  wyjazd  w  kierunku  Górnego  Śląska.  Powrót  do  Rudy  Śląskiej  w  godzinach
wieczornych.

UCZESTNIKÓW ZABIERAMY Z WIĘKSZOŚCI DZIELNIC RUDY ŚLĄSKIEJ,
KILKU DZIELNIC ŚWIĘTOCHŁOWIC ORAZ Z INNYCH WYZNACZONYCH MIEJSC

Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności
od warunków atmosferycznych lub innych czynników zewnętrznych niezależnych od organizatorów.

Cena imprezy obejmuje:      Cena imprezy nie obejmuje:
- przejazd autokarem wraz z ujętymi w programie wycieczkami       -    biletów  wstępu do zwiedzanych obiektów
- opłaty drogowe oraz parkingowe                   -    usług dodatkowych (np. baseny termalne,
- 6 noclegów (pokoje 2 i 3-osobowe)                                                           koleje linowe, wstępy do parków narodowych,
- 6 śniadań, 6 obiadokolacji                                                                     rejs statkiem, spływ Dunajcem)
- opiekę licencjonowanego pilota oraz rezydenta
- opiekę przewodnika w trakcie wycieczek
- opłatę klimatyczną
- obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
- ubezpieczenie NNW 
- podatek VAT (23 %)

Na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i parków narodowych, rejs statkiem, spływ Dunajcem,
korzystanie z kolei linowych oraz basenów termalnych itp. należy przygotować ok. 230 zł.

Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 500 zł
w terminie do dnia 01.04.2022 r. 

Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327


