Wycieczka 3 – dniowa NR 9

Kraków, Pieniny, Zakopane
W programie:

 Kraków: jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce, stolica Polski

do 1795 roku, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców - ok. 763 tys.
mieszkańców, cenne zabytki, miasto ponad 120 kościołów, miasto młodości papieża
Jana Pawła II, jedno z najbogatszych w zbiory muzealne (ponad 70 różnych
muzeów) miasto Europy Środkowej, liczne i cenne obiekty z listy UNESCO

 „Trakt Królewski”: Kościół św. Floriana, Pomnik Grunwaldzki, Barbakan,

Brama Floriańska, ulica Floriańska, Rynek Główny ( największy w Polsce
210x212m), Kościół Mariacki ze słynnym ołtarzem Wita Stwosza, Sukiennice,
Pomnik Mickiewicza, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pałac
Arcybiskupi, Kościół Franciszkanów z witrażami Wyspiańskiego, Kościół Klarysek,
Dom Długosza i inne

 Pieniny

– Spływ Dunajcem: niesamowite przeżycie, płynięcie ponad 2

godziny tratwą flisacką , kierowaną przez flisaków za pomocą długich żerdzi
(sprysek), piękne widoki na szczyty Pienin, ostre zakola, skalne ściany dochodzące
do 300 m wys.

 Szczawnica: malownicze położenie nad Grajcarkiem (dopływem Dunajca)
 Zakopane: jedna z najbardziej znanych miejscowości w Polsce, „Stolica Tatr”,

zimowa stolica Polski, najwyżej położone miasto w Polsce, cudowne położenie u
stóp Tatr z górującym od południa Giewontem a od północy Gubałówką,
miejscowość opisywana i odwiedzana przez sławne postacie polskiej kultury: H.
Sienkiewicza, W. Orkana, S. Witkiewicza, S. Żeromskiego, K. Przerwa- Tetmajera,
J. Kasprowicza, M. Karłowicza, K. Szymanowskiego, S.I. Witkiewicza i innych,
barwny styl zakopiański, regionalne potrawy, muzyka, górskie widoki i przyroda

 Kolejka na Gubałówkę
 Krupówki: najsłynniejszy deptak Zakopanego
 Wielka Krokiew: skocznia narciarska, konkursy Pucharu Świata

Cena wycieczki obejmuje:
Przejazd autokarem ♦ pilotaż i przewodnictwo ♦ bilety wstępu do kościoła
Mariackiego, spływ Dunajcem, kolej na Gubałówkę ♦ noclegi (2) ♦ śniadania (2),
obiadokolacje (2) ♦ opłaty parkingowe ♦ słodycze, losowaną niespodziankę ♦
pamiątkowe karty wycieczki ♦

Chcesz poznać cenę wycieczki z Twojej miejscowości? !! ZADZWOŃ !!

Biuro Turystyki Szkolnej Anna Binkiewicz
tel. 601-842-848 ♦ e-mail:btsbinkiewicz@wp.pl
ul. Zbigniewa Herberta 9, 59-700 Bolesławiec

