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     Kraków – Zakopane – Tatralandia - Wiedeń  – 5 dni 
 

 
   

1 dzień 

- Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. 

 

- Przejazd do Krakowa. Zwiedzanie z przewodnikiem „Szlakiem marsz. J. Piłsudskiego” w trakcie, którego zobaczymy 

m.in.: Kopiec Piłsudskiego, ul. Oleandry, Błonia Krakowskie, Klasztor ojców kapucynów, Plac Matejki - Pomnik 

Grunwaldzki, Gmach ASP,  Krypta Marszałka Piłsudskiego w Katedrze Wawelskiej. 

- Przejazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

2 dzień 

- Śniadanie.  

- Przejazd do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wędrówka z przewodnikiem na Murowaniec. Jeden z ważniejszych 

symboli turystyki górskiej, baza wypadowa w wysokogórskie partie Tatr. 

- Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

3 dzień  

- Śniadanie.  

- Przejazd do Tatralandii. Całodzienny pobyt na słowackich basenach termalnych. 

- Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

4 dzień 

- Śniadanie.  

- Przejazd do Zakopanego. Warsztaty serowarskie w Muzeum Oscypka. Zobaczymy  jak powstaje jeden z 

najsłynniejszych góralskich serów. Poznamy wszystkie etapy jego produkcji zgodnie z tradycyjną recepturą. 

- Wjazd kolejką na Gubałówkę. 

Przy przekraczaniu granicy  słowackiej i 

austriackiej obowiązuje aktualny dowód 

osobisty lub paszport! 
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- Zabawa w Parku Linowym pod okiem instruktora. 

- Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

5 dzień 

- Śniadanie (w formie suchego prowiantu – z uwagi na bardzo wczesny wyjazd do Wiednia ok. godz. 3). Wykwaterowanie. 

- Przejazd do Wiednia. Całodzienne zwiedzanie z przewodnikiem miasta m.in.: Ringstrasse, Parlament, Ratusz, Plac Marii 

Teresy, Teatr Narodowy, Kościół Wotywny, Dom Mozarta, Kolumna Zarazy. 

- Powrót do miejsca zbiórki w godzinach późno nocnych/porannych dnia następnego. 

 

Cena obejmuje*:  

- transport komfortowym autokarem,  

- opłaty parkingowe,  

- bilety wstępu wg programu,  

- 4x nocleg w pokojach z łazienkami,   

- wyżywienie (4x śniadanie, 4x obiadokolacja),  

- usługi przewodników,  

- opiekę pilota,  

- ubezpieczenie NNW, KL, 

- podatek VAT. 

* Cena uzależniona od liczby uczestników, miejsca zbiórki, terminu realizacji itp. 

Uwaga! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

 

Możliwość rozszerzenia programu o obiad (I daniowy) w Polsce za dodatkową opłatą ok. 23 zł/os. lub w Wiedniu ok. 

10 euro. 

 


