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WYCIECZKA
Szaflary – Gorący Potok – baseny termalne

GODZINA
14:00 – 19:00

CENA
70 zł/65zł

14:00 – 17:00

45zł/40zł ulg.

8:30 – 17:00

105zł
95zł ulg.

18:30 – 21:00

65 zł

14:00 – 17:00

20zł

14:00 – 20:30

75 zł
65zł ulg.

18:30 – 22:15

25zł

14:00 – 17:00

40zł

Termalna woda o właściwościach leczniczych. Do dyspozycji gości kompleks basenów z
„surową” wodą siarkową o temperaturze d 32°C-39°C.

Zamek Niedzica + zakupy na Słowacji
niezwykle interesująca lekcja historii, ukazana poprzez dzieje pięknego obiektu:
węgierskiego, średniowiecznego ZAMKU "DUNAJEC”

Słowacja: Wodospady Zimnej Wody + Świątynia Lodowa
Urozmaicony teren polodowcowych dolin, tworzy przepiękne kaskady i katarakty, które są
szczególnie piękne po obfitych deszczach, kiedy poziom wody jest wysoki. Zwiedzanie
Świątyni Lodowej na Hrebienoku (1285 m n.p.m.)

Kulig z pochodniami + pieczenie kiełbasek + wino grzane
Wieczorny przejazd góralskimi saniami z pochodniami w głąb Popradzkiego Parku
Krajobrazowego zakończone poczęstunkiem w karczmie (kiełbaska + wino grzane)

Rezerwat Biała Woda
Nieforsowny spacer po uroczym zakątku, którego walory docenili twórcy serialu "Janosik",
kręcąc w tym miejscu wiele sekwencji.

Słowacja: Vrbov – Kąpielisko z wodą siarkową
6 basenów z ciepłą, termalną wodą o właściwościach leczniczych (m.in. zapalenia narządów
ruchu, systemu nerwowego, układu sercowo-naczyniowego).

PRL-PARTY
Zapraszamy przodowników pracy (...i nie tylko) na imprezę w klimacie PRL-u.
Zaserwujemy hity lat 60 i nie tylko…

Słowacja: Czerwony Klasztor + zakupy
pozostałości po bogatej historii kartuzów i kamedułów, ekspozycję etnograficzną regionu
Zamagurza, wystawę archeologiczną i pracownię XVIII w.

Szaflary – Gorący Potok – baseny termalne

35zł sen/stud
30zł dzieci

14:00 – 19:00

70 zł/65zł

Termalna woda o właściwościach leczniczych. Do dyspozycji gości kompleks basenów z
„surową” wodą siarkową o temperaturze d 32°C-39°C.

Zakopane

09:00 – 17:00

Kapliczka na Jaszczurówce, przejazd pod skoczniami, Sanktuarium na Krzeptówkach,
cmentarz na Pęksowym Brzyzku, czas wolny na Krupówkach.

Słowacja: Vrbov – Kąpielisko z wodą siarkową

14:00 – 20:30

75 zł
65zł ulg.

14:00-17:00

30 zł

18:30 – 22:15

30 zł

6 basenów z ciepłą, termalną wodą o właściwościach leczniczych (m.in. zapalenia narządów
ruchu, systemu nerwowego, układu sercowo-naczyniowego).

Ludźmierz

50zł
+3zł Pęksowy
Brzyzek

Najstarsza parafia katolicka na Podhalu. Sanktuarium wraz figurką Matki Bożej
z Dzieciątkiem nazywana przez górali „GAŹDZINĄ PODHALA”.

Kapela Góralska
Muzyka regionu pienińskiego – kapela góralska na żywo – 1 godz., kwaśnica po góralsku,
zabawa przy Dj-u na góralską nutę.

Chochołowskie Termy

14:00 – 20:00

Chochołowskie Termy to największy kompleks aquaparkowy na Podhalu!
8 basenaów z wodą termalną o temperaturze 36°C, 1 basen z wodą solankową o
temperaturze 36°C, 2 baseny wewnętrzne termalne ze stanowiskami do masażu, dwa
baseny zewnętrzne z atrakcjami wodnymi (rwąca rzeka, dysze wodne), basen pływacki.

Wąwóz Homole

95zł
85zł sen/stud
75zł dzieci

14:00 – 17:00

20 zł

8:30 – 12:30

20zł

Jeden z najpiękniejszych wąwozów w Pieninach, w którym możemy podziwiać piękne,
prawie pionowe wapienne ściany, dochodzące do 120 m wysokości

Jarmark Podhalański – Nowy Targ
Zmieniają się czasy, potrzeby, towary, ale jarmark w Mieście się nie zmienia, jest
zawsze... gdzie można kupić przysłowiowe mydło i powidło 

Słowacja: Jaskinia Bielska + jezioro Szczyrbskie

8:30 – 17:00

Jedna z największych i najpiękniejszych jaskiń krasowych na Słowacji, przejazd drogą
wolności do jeziora Szczyrbskiego, Kieżmark.

Wąwóz Szopczański

99zł
89zł sen/stud
69zł dzieci

14:00 – 17:00

Wije się u podnóża Masywu Trzech Koron, na terenie wsi Sromowce Niżne. Czas Przejścia to
ok .1,5 godziny. Odpoczynek w schronisku Trzy Korony.

KULIGI Z POCHODNIAMI - kliknij tutaj-

25zł

