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S0003W

Piękna Nasza Polska Cała – Zakopane, Wieliczka, Tychy 3 dni
26-28.07.2019
Dzień 1
Wyjazd z w godzinach porannych. Przejazd do browaru w Tychach. Odkryjemy odnowione budynki z XIX
wieku i ogromne zbiorniki fermentacyjne. Zobaczymy linie do pakowania pracującą z imponującą prędkością 60
000 butelek na godzinę i malowniczy ogród byłego browaru królewskiego. Zwiedzanie multimedialnej wystawy
zakończymy degustacją. Przejazd na Podhale, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2
Po śniadaniu przejazd do Zakopanego – zwiedzanie miasta: m.in. kościół Matki Boskiej Częstochowskiej,
cmentarz na Pęksowym Brzyzku, skocznie narciarskie pod Wielką Krokwią, Willa Koliba (z zewnątrz);
pospacerujemy także po najsłynniejszym deptaku Zakopanego - Krupówkach. Proponujemy także wjazd na
Gubałówkę.
Alternatywnie: wyjście z przewodnikiem tatrzańskim w jedną z dolin np. Doliną Kościeliską.
Obiadokolacja w ośrodku. Wieczorem ognisko.
Dzień 3
Po śniadaniu wykwaterowanie. Przejazd do kopalni soli w Wieliczce, która jest wpisana na listę Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO. Proponujemy spacer podziemną trasą turystyczną obejmującą ponad 20 komór
w tym najpiękniejszą - Kaplicę św. Kingi. Zobaczymy także usytuowaną na końcu trasy Komorę Lill Górną, gdzie
znajduje się pierwsze na świecie podziemne kino 5D oraz ponad 20 interaktywnych stanowisk. Obiad.
Powrót w godzinach popołudniowych/wieczornych.
Cena:

475 zł/os.

Cena obejmuje:
 transport,
 opiekę pilota podczas trwania imprezy i przewodnika w trakcie wyjścia w góry,
 2 noclegi w na Podhalu w góralskim pensjonacie (pokoje z łazienkami),
 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiad (1 danie + napój)
 1 opiekun na 15 os. pełnopłatnych - bezpłatnie,
 ubezpieczenie NNW.
Cena nie obejmuje biletów – do wyboru (stawki obowiązujące w lutym 2019 mogą ulec zmianie):
 Wieliczka – 64 zł/os. bilet zwykły, 46 zł/os. bilet ulgowy
 Browar w Tychach – 23 zł/os.
 wstęp na cmentarz na Pęksowym Brzyzku – 3 zł/os. bilet zwykły, 1,5 zł/os. bilet ulgowy
 wjazd na Gubałówkę – 22 zł/os. bilet zwykły, 18 zł/os. bilet ulgowy
Kolejność zwiedzania ustala pilot, który nie oprowadza we wnętrzach obiektów i muzeów.
www.jagatour.pl

