
 

 

 
 

 

Skarby Małopolski 
JURA KRAKOWSKO - CZĘSTOCHOWSKA  - KRAKÓW- KOPALNIA SOLI W WIELICZCE - 

ZAKOPANE - PIENINY  



 

 
 
 

 
 
Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, cafe-
bar, DVD, WC) 

 Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu **/*** 
 Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje 
 Podstawowy pakiet ubezpieczeniowy Signal Iduna (KL 15000 €, NNW 15000 zł, bagaż – utrata 1000 zł) 
 Opiekę pilota  
 Realizację programu w oparciu o system Tour Guide 

 

Dopłaty wymagane na miejscu: 
 Koszty programowe: 100 zł/os. - obejmują bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ( Kopalnia Soli w 

Wieliczce, Wjazd na Wielką Krokiew), usługę pilotażową, opłaty parkingowe, opłaty organizacyjne, 
opłąty klimatyczne w hotelach - płatne u pilota w autokarze, nie podlegają rozliczeniu 

 
Dostępne opcje zakwaterowania 
Zakwaterowanie w hotelach 2** i 3***,  pokoje wyposażone są w łazienkę, telewizję kablową oraz bezpłatny 
dostęp do Internetu Wi-Fi. 

 pokój 2-osobowy 
 pokój 3-osobowy 
 dokwaterowanie (bez dopłat*) lub pokój 1 - osobowy (dopłata) 

* dokwaterowanie: osoby wybierając się pojedynczo, które w momencie rezerwacji nie dokonują 
dopłaty do pokoju jednoosobowego, mogą zostać zakwaterowanie z jedną lub kilkoma osobami tej 
samej płci w tzw. opcji dokwaterowania; jednakże w przypadku braku innej rezerwacji w opcji 
dokwaterowania w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy wymagana jest dopłata do pokoju 1 
osobowego wg cennika. Brak osoby na dokwaterowanie nie jest podstawą do anulacji rezerwacji. 

 

Program wycieczki 
1 Dzień -  JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA 
Wyjazd z miast zgodnie z rozkładem jazdy. Naszą wycieczkę objazdową rozpoczniemy od zwiedzania 
Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie zobaczymy urokliwe miejsca w Dolinie Prądnika: Maczugę Herkulesa, 
Zamek w Pieskowej Skale, Kościół na wodzie, Zamek w Ojcowie, Bramę Krakowską, Igłę Deodymy oraz Źródełko 
Miłości. Dolina Prądnika uważana jest za najpiękniejszą dolinę w Polsce, a swoją nazwę zawdzięcza rzece 
Prądnik, która płynie jej dnem. Powrót do hotelu. Nocleg. 
 
2 Dzień - KRAKÓW + KOPALNIA SOLI W WIELICZCE 
Śniadanie. Ten dzień rozpoczniemy od zwiedzania słynnej trasy królewskiej. Jest to najbardziej atrakcyjna trasa 
turystyczna w Krakowie, wiodąca od bazyliki św. Floriana na placu Jana Matejki, obok Barbakanu, przez Bramę i 
ulicę Floriańską, Rynek Główny, Sukiennice, Kościół Mariacki (czas wolny) ulicę Grodzką, Senacką i Kanoniczą 
(najstarsza ulica w Krakowie) aż na Wzgórze Wawelskie. To właśnie tędy wjeżdżały do Krakowa i na Wawel  
 
 

Skarby Małopolski 

Termin Maj/czerwiec 2020 

Rodzaj wyżywienia Śniadania i obiadokolacje 

Rodzaj Zakwaterowania 3 noclegi w hotelach **/*** 

Miasto wyjazdowe Poznań 

Cena/osoba 1069zł/os 

Cena suma 32070zł/os 



 

 
orszaki królewskie wracające ze zwycięskich pól bitewnych, posłowie innych Państw składający hołd królowi i 
biskupi krakowscy udający się na kongres do katedry. Czas wolny na Wawelu. Następnie przejazd do  
zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce, która w 1978 roku została wpisana na światową listę UNESCO. Stanowi 
ona labirynt podziemnych chodników o łącznej długości 300 km, będących pozostałością po 700-letniej 
eksploatacji. Zwiedzanie kopalni z przewodnikiem kopalni – około 2 godziny. Przejazd do hotelu. Nocleg. 
 
3 Dzień - ZAKOPANE 
Śniadanie. Przejazd do Zakopanego. Pierwszą atrakcją tego dnia będzie wjazd kolejką liniową na Skocznię - 
Wielką Krokiew. Będąc na górze skoczni z pewnością doświadczymy emocji jakie towarzyszą naszym skoczkom 
podczas konkursów. Następnym punktem programu będzie spacer po Krupówkach – jest to najbardziej 
reprezentacyjna ulica w Zakopanem, która ma około 1 km długości. Można tam skorzystać z takich atrakcji jak: 
przejazd dorożką, wykonać zdjęcie z misiem, zakupić lokalne pamiątki, czy też spróbować tradycyjnych 
specjałów. Z pewnością każdy tam znajdzie coś dla siebie! Następnie przejdziemy obok Sanktuarium na 
Krzeptówkach. Czas wolny. Dla chętnych możliwość wjazdu na Gubałówkę (opcja dodatkowo płatna), skąd 
można zobaczyć niezwykłą panoramę na Tatry. Ciekawą propozycją jest również spędzenie popołudnia na 
Termach Chochołowskich (opcja dodatkowo płatna). Nocleg. 
 
4 Dzień - PIENINY 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Niedzicy - wsi położonej u szczytów Pienin. Ten dzień rozpoczniemy 
od spaceru po zaporze na jeziorze Czorsztyńskim, zobaczymy również urokliwie położony Zamek Dunajec (z 
zewnątrz). Następnie przejedziemy do Szczawnicy, gdzie odbędzie się również krótki spacer, podczas którego 
zobaczymy najważniejsze obiekty miasta. Na sam koniec naszej wspólnej przygody czeka nas degustacja wód 
mineralnych, które podobno mają działania uzdrawiające. Czas wolny. Powrót. 
 
5 Dzień 
Przyjazd do miast zgodnie z rozkładem jazdy. 


