KRAKÓW I ZAKOPANE 4 dni
Organizator :
Biuro Podróży MALTUR
Andrzej Kiermasz
Sienkiewicza 15
82-200 Maltur
tel.: 55 272 55 99
e-mail: biuro@maltur.pl
Czas trwania:
4 dni

Cena:
750 zł
( przy minimalnym udziale 35 osób )

Dzień pierwszy
-Godzina wyjazdu jest uzależniona od miejsca zbiórki uczestników.
-Ok. 10:00 Zwiedzanie Zamku Ogrodzieniec oraz Grodu na Górze Birów

Dzień czwarty

Zamek Ogrodzieniec – ruiny średniowiecznego zamku leżącego w Jurze KrakowskoCzęstochowskiej wzniesionego w XIV-XV wieku przez ród Włodków Sulimczyków,
później przebudowywanego. Zamek leży na najwyższym wzniesieniu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – Górze Zamkowej wznoszącej się na 515,5 m n.p.m. Ruiny
leżą na „Szlaku Orlich Gniazd”; są udostępnione do zwiedzania. Ze względu na swoją
nazwę, większość turystów błędnie twierdzi, iż jest on położony w miejscowości Ogrodzieniec. Naprawdę znajduje się we wsi Podzamcze, około 2 km na wschód od Ogrodzieńca.

-Po śniadaniu wyprawa z przewodnikiem Tatrzańskim do Morskiego Oka.

-Przejazd do Krakowa

-Wyjazd w trasę powrotną
-Obiadokolacja na trasie
-Planowany przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach nocnych

Cena zawiera:

-Zwiedzanie Katedry Królewskiej wraz z Dzwonem Zygmunta, Grobów Królewskich,
Muzeum Katedralnego.

-1 nocleg w Krakowie,

-Ok. 18:00 Przejazd na obiadokolację oraz nocleg

-3 śniadania,

-2 noclegi w Zakopanem,
-4 obiadokolacji,

-Po śniadaniu lekcja muzealna na Wawelu pt.: „ Wawel- Rezydencja władców Polski „

-Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ( Zamek Ogrodzieniec, Gród na górze Birów,
Katedra Królewska, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie, Muzeum Katedralne, lekcja
muzealna na Wawelu, Kolejka na/z Kasprowy Wierch, kolejka na Gubałówkę, kolejka
krzesełkowa z Butorowego Wierchu, wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego ),

-Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem ( m. in. Bazylika Mariacka, Sukiennice, Stary
Rynek )

-Opłaty za przewodników lokalnych,
-Opiekę pilota na całej trasie

-Przejazd do Wieliczki i zwiedzanie Kopalni

-Transport autokarem,

-Przejazd do Zakopanego na obiadokolację i nocleg

-Ubezpieczenie NNW

Dzień drugi

Dzień trzeci
-Po śniadaniu wjazd na Kasprowy Wierch spacer w kierunku szczytu Beskid (2012 m.
n. p. m. ) ( rezerwacja internetowa, wejście do wagonów bez kolejki )
-Spacer z przewodnikiem po Zakopanem
-Wjazd na Gubałówkę – Już sam przejazd nowoczesnym wagonikiem na Gubałówkę
dostarczy niezapomnianych wrażeń. Później wspaniały widok na Tatry i znajdujące się
u stóp Gubałówki Zakopane.
-Następnie spacerem, dogodną drogą asfaltową, mijając stylową góralską kapliczkę
oraz liczne domy wybudowane w stylu zakopiańskim, po ok. pół godziny dochodzimy
do górnej stacji KL Butorowy Wierch. Półgodzinny spacer grzbietem Gubałówki jest
nie tylko wspaniałym relaksem, ale daje również możliwość oglądania przez cały czas
panoramy Tatr.
-Z Butorowego Wierchu zjedziemy do Zakopanego kolejką krzesełkową.
-Obiadokolacja oraz nocleg w Zakopanem

Program jest ramowy, kolejność realizacji poszczególnych
punktów lub niektóre godziny mogą ulec zmianie.

FORMULARZ REZERWACYJNY

