
 

 

Wszystkie nasze oferty dostępne są na stronie: www.s-unit.travel.pl 

 
Cena zawiera:  

 
-przejazd autokarem klimatyzowanym w 2 strony, 

-1x nocleg ze śniadaniem, 

- wyżywienie: 1x śniadania, 1x obiadokolacja 

-opiekę pilota/przewodnika podczas całej trasy,  

-opłaty drogowe i parkingowe, 

-ubezpieczenie, 

-bilety wstępu: wstęp Bachledova Dolina, Baseny 3h , 

-4 opiekunów gratis,  

 

Cena nie zawiera: 

-wydatków własnych, 

-wyjazdu kolejka na Wielką Krokiew,  

 

 

 

 

 

 

  
 
Oddział I: Leżajsk, 37-300 ul. Rynek 16 (obok 
Jedynaka) 
Oddział II: Leżajsk, 37-300 ul. Mickiewicza 4 
Tel: 513 747 377 
e-mail: wycieczki@s-unit.travel.pl 

 

Wycieczka do Zakopanego 
 

Termin: do ustalenia 

CENA:  349zł/os 
                  W przypadku 45 uczestników 

 

mailto:wycieczki@s-unit.travel.pl


 

 

Wszystkie nasze oferty dostępne są na stronie: www.s-unit.travel.pl 

Wycieczka 2-dniowa 
Przykładowy program wycieczki: 

1.dzień  

• Zbiórka uczestników wycieczki i wyjazd do Zakopanego.  

• Czas wolny przeznaczony na spacer i wstępne zobaczenie miasta: w Nowy Sączu 

( ewentualnie w innym miejscu wybranym na trasie przez grupę)  

• Przyjazd na miejsce, 

• Wstępne zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Spacer po Krupówkach: Kościół na 

Krzeptówkach, cmentarz Zasłużonych itd., 

• Wyjście na Gubałówkę podziwianie przepięknej panoramy Tatr. Doskonale widać 

Giewont, Czerwone Wierchy, otoczenie Hali Gąsienicowej. Przy dobrej pogodzie góry 

wydają się jak na wyciągniecie ręki.  

• Gubałówka jest wspaniałym miejscem dla miłośników letnich wędrówek i wycieczek 

rowerowych. Przede wszystkim można tu podziwiać przepiękną panoramę Tatr i 

Zakopanego  

• Podczas zwiedzania czas wolny, 

• Zakwaterowanie, nocleg 

• Obiadokoalcja, 

• 3h pobyt na termach Chochołwskich,  

2. dzień  

• Śniadanie, wykwaterowanie,  

• Czas wolny na Krupówkach, 

• Zobaczymy także Wielką Krokiew – Wjazd kolejką na skocznię narciarską ( za 

dodatkową opłata) , gdzie odbywają się zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 

• Wyjazd w stronę Słowacji klimatyzowanym autokarem, który zapewni komfortową 

podróż zarówno dla dzieci jak i dorosłych,  

• Na trasie przewidziane krótkie postoje, 

• Przyjazd na miejsce, 

• Zwiedzanie zaczniemy od Bachledovej Doliny. Wyjazd wyciągiem, dla chętnych 

możliwość przejścia spacerkiem, czas wolny, 

• Powrót w godzinach wieczornych 

 

* Uwaga:  

 

• Podany program jest programem ramowym i może ulec zmianie  

z przyczyn niezależnych od biura turystycznego (np. pogodowych) 

• Ostateczną kolejność zwiedzanych obiektów na wyjazdach grupowych ustala pilot 

• Prezentowany program wycieczki jest tylko propozycją. Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie zmian, prosimy o kontakt. 

 


