Biuro Podróży Euro Bus Wrocław
50-073 Wrocław ul. Św. Antoniego 28
tel./fax +48 / 71 344 13 00 tel. +48 / 71 341 76 05 e-mail: eurobus@euro-bus.wroc.pl

Kraków - Wieliczka (2 dni)

Numer oferty: 360

Termin dowolny
Świadczenia:

• przejazd autokarem,
• 2 noclegi, 2 x śniadania, 2 x obiadokolacje, 1 x suchy prowiant, 1 x obiad,
• ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• dyskoteka z DJ,
• opieka pilota,
• usługa przewodnika beskidzkiego (wejście na Trzy Korony),
• ubezpieczenie NNW,
• bilety wstępów: taras widokowy na Trzech Koronach, Pieniński Park Narodowy, Zamek Niedzica, elektrownia,
• spływ Dunajcem na trasie: Sromowce – Szczawnica.
Ramowy program zwiedzania:

Dzień 1: wyjazd o godz. 6:00, przejazd w Pieniny. Naszą przygodę w górach rozpoczniemy od spływu
przełomem Dunajca. Długość trasy to ok. 12 km, a czas trwania spływu to ok. 2 godziny. Spływ zakończy się w
Szczawnicy, więc czeka nas jeszcze spacer po uzdrowisku zwanym „Królową polskich wód”. Przejazd do miejsca
noclegu, zakwaterowanie, obiadokolacja, dyskoteka, nocleg.
Dzień 2: śniadanie, wyjście piesze w góry. Próba zdobycia szczytu Trzy Korony, skąd roztacza się wspaniały
widok na przełom Dunajca, obszar Pienińskiego Parku Narodowego, Tatry i Beskidy. Powrót do ośrodka na
obiadokolację. Po posiłku – zajęcia sportowe, a wieczorem ognisko z pieczeniem kiełbasek. Nocleg.
Dzień 3: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Niedzicy i zwiedzanie zamku zbudowanego na wapiennym
wzniesieniu nad zalewem czorsztyńsko-niedzickim, prawdopodobnie w XIV wieku. Jest to przykład warowni
górskiej. W cenie biletu wstępu jest również zawarte zwiedzanie wozowni, w której zobaczyć można piękne
karety i bryczki, należące do właścicieli zamku. Na zakończenie zwiedzanie elektrowni, gdzie udostępnione dla
turystów są zarówno pomieszczenia technologiczne elektrowni (m.in. urządzenia do produkcji prądu), jak i
podziemny tunel, ze znajdującą się w nim galerią kontrolną zapory, poprowadzoną w skale na głębokości ponad
45 metrów od lustra wody i nasypu tamy. Po zakończeniu zwiedzania obiad i wyjazd w drogę powrotną. Powrót
ok. godz. 21:00.
Uwaga:
1. cena skalkulowana dla 45 osób płatnych i 4 opiekunów i wynosi 490 zł,
2. kolejność zwiedzania może ulec zmianie, szczegółowy program zwiedzania pilot ustala
z przewodnikiem. Zostanie on podany w momencie dokonania wszystkich rezerwacji,
3. rezerwację wstępów do obiektów i noclegów rozpoczynamy od momentu podpisania umowy i otrzymania
zaliczki w wysokości 100 zł od osoby.

Wydruk oraz zawarte w nim ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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