DATA

WYCIECZKA

GODZINA

CENA

Kuligi saniami

15:30

35zł
30zł ulg.
65zł
55zł
dzieci (3-12 lat)
20zł

Przejażdżka góralskimi saniami terenem leśnym.

CODZIENNIE

Kulig z pochodniami + pieczenie kiełbasek + wino grzane

17:00 lub 18:30

Wieczorny przejazd góralskimi saniami z pochodniami w głąb Popradzkiego Parku
Krajobrazowego zakończone poczęstunkiem w karczmie (kiełbaska + wino grzane)
(czas trwania ok. 2 godz.)

Rezerwat Biała Woda + cerkiew
PONIEDZIAŁEKI

14:00 - 17:00

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

Słowacja: Vrbov – Kąpielisko z wodą siarkową

15:00 – 21:30

75zł

6 basenów z ciepłą, termalną wodą o właściwościach leczniczych (m.in. zapalenia narządów
ruchu, systemu nerwowego, układu sercowo-naczyniowego). 3 godz. na basenach

Słowacja: Chodnik w koronach drzew + muzeum narciarstwa

65zł ulg.

8:30 – 17:00

Najnowższa atrakcja Tatr, wyjątkowa ścieżka nad koronami drzew, 32 metrowa wieża
widokowa z przepiękną panoramą Tatr i Pienińskiego PN. Następnie muzeum narciarstwa
Tatr Wysokich. Zwiedzanie zakończone czasem wolnym w Tatrzańskiej Łomnicy.

WTORKI

Zamek Niedzica + zakupy na Słowacji

160zł
150zł sen/stud
140zł dzieci

14:00 – 17:00

45zł

Niezwykle interesująca lekcja historii, ukazana poprzez dzieje pięknego obiektu:
węgierskiego, średniowiecznego ZAMKU "DUNAJEC”. Zakupy na granicy.

Terma Bania – baseny termalne

40zł ulg.

15:00 – 22:00

Najpopularniejszy kompleks basenów termalnych na Podhalu. Wyjątkowe góralski klimat
term w Białce Tatrzańskiej pozwala nie tylko odpocząć w strefie relaksu ale również poszaleć
na całorocznych zjeżdżalniach w strefie zabawy.

SŁOWACJA: HIT SEZONU ZIMOWEGO!!!

9:00 – 16:00

Wodospady Zimnej Wody + Tatrzańska Świątynia Lodowa
ŚRODY

110zł
99zł sen/stud
89zł dzieci

Jeden z najstarszych celów turystyki tatrzańskiej i kultowe miejsce w Tatrach Wysokich.
Urozmaicony teren polodowcowych dolin, tworzy przepiękne lodowe kaskady. Kolejną
atrakcją będzie unikatowa budowla – Tatrzańska Świątynia Lodowa!!!

Wąwóz Szopczański

105zł
95zł senior

14:00 – 17:00

25zł

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

Szaflary – Gorący Potok – baseny termalne

14:00 - 19:00

70zł

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

Słowacja: Jaskinia Bielska + jezioro Szczyrbskie

65zł ulg.

8:30 – 17:00

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

Słowacja: Czerwony Klasztor
CZWARTKI

89zł sen/stud
69zł dzieci

14:00 – 17:00

pozostałości po bogatej historii kartuzów i kamedułów, ekspozycję etnograficzną regionu
Zamagurza, wystawę archeologiczną i pracownię XVIII w.

Chochołowskie Termy

99zł

40zł
35zł sen/stud
30zł dzieci

15:00 – 21:00

105zł
95zł ulg.

9:30 – 16:00

90zł
75zł

14:00 - 17:00

20zł

15:00 – 23:30

113zł
99zł

8:30 – 17:00

160zł

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.

DWA ZAMKI: Stara Lubowla + Niedzica
Zamek Lubowelski - siedziba polskich starostów z tak znamienitych rodów jak Lubomirscy,
czy Poniatowscy, niezdobyta przez Szwedów, następnie Niedzica – średniowieczna
warownia pogranicza polsko-węgierskiego.

PIĄTKI

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

Słowacja: Aquacity Poprad – baseny termalne
Basen olimpijski rozmiarów 50 m, baseny z wodą termalną (zewnętrzne – 280C i 350C),
zjeżdżalnie, atrakcje dla dzieci, pokaz świateł laserowych. (pobyt na basenach: 4 godz.)

Słowacja: Chodnik w koronach drzew + muzeum narciarstwa
Najnowższa atrakcja Tatr, wyjątkowa ścieżka nad koronami drzew, 32 metrowa wieża
widokowa z przepiękną panoramą Tatr i Pienińskiego PN. Następnie muzeum narciarstwa
Tatr Wysokich. Zwiedzanie zakończone czasem wolnym w Tatrzańskiej Łomnicy.

Zamek Niedzica + zakupy na Słowacji
SOBOTY

150zł sen/stud
140zł dzieci

14:00 – 17:00

45zł

Niezwykle interesująca lekcja historii, ukazana poprzez dzieje pięknego obiektu:
węgierskiego, średniowiecznego ZAMKU "DUNAJEC”. Zakupy na granicy.

Chochołowskie Termy

40zł ulg.

15:00 – 21:00

105zł
95zł ulg.

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.

SŁOWACJA: HIT SEZONU ZIMOWEGO!!!

9:00 – 16:00

Wodospady Zimnej Wody + Tatrzańska Świątynia Lodowa
NIEDZIELE

Jeden z najstarszych celów turystyki tatrzańskiej i kultowe miejsce w Tatrach Wysokich.
Urozmaicony teren polodowcowych dolin, tworzy przepiękne lodowe kaskady. Kolejną
atrakcją będzie unikatowa budowla – Tatrzańska Świątynia Lodowa!!!

Wąwóz Homole

110zł
99zł sen/stud
89zł dzieci

14:00 - 17:00

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

PEŁNY HARMONOGRAM DOSTĘPNY W BIURZE PCT ul. GŁÓWNA 1 - ZAPRASZAMY

20zł

