
 

Słowacja - Zakopane 
 

Liczba osób 40  

I dzień  

- Spotkanie z pilotem wycieczki, wyjazd z Krosna w godz. porannych.  

- Przejazd do Starej Lubowli. 

• Zwiedzanie zamku w Starej Lubowli  (którego początki 

sięgają przełomu XII i XIV w.), tutaj podczas potopu 

szwedzkiego zostały ukryte polskie klejnoty koronacyjne  

-Przejazd do Tatranskiej Kotliny. 

•  Zwiedzanie Jaskini Bielańskiej - podczas zwiedzania 

warto zwrócić uwagę na naciekowe wodospady oraz 

pagodowe stalagmity, jeziorka i inne interesujące formy 

jaskiniowych ozdób. Jednym z przystanków podczas trasy 

zwiedzania jest Śpiewalnia - Hudobná sieň, którą tak nazwano dzięki dźwiękom, jakie wydają kropelki 

spadającej wody na powierzchnię jeziorka. W tej sali, z 

powodu wyśmienitych warunków akustycznych, są 

organizowane koncerty muzyki poważnej.  

Okrężna trasa turystyczna ma długość 1370 m, przewyższenie 125 

m. Na trasie jest 860 schodów. Zwiedzanie zajmuje około 70 minut. 

Temperatura powietrza waha się od  5 do 6,3°C 

-Przejazd do Bachledowej Doliny. 

-Przejście piesze pod Bachledkę ( ok. 1h). 

. 
• Ścieżka w Koronach Drzew – Bachledka -  spacer po 

drewnianej ścieżce znajdującej się na wysokości 24 m z 32 

metrową wieżą z której rozpościera się niezapomniany 

widok – jak z lotu ptaka.  

Pod „Bachledkę” można się dostać kolejką – koszt dodatkowy 

wg. cennika kolejki 

 



 

-Przejazd w okolice  Zakopanego. 

-Zakwaterowanie na bazie Pensjonatu. 

-Obiadokolacja.  

-Nocleg. 

II dzień  

-Śniadanie, wykwaterowanie z obiektu noclegowego. 

-Przejazd do Zakopanego.  

•  Spacer po Krupówkach 

• Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach - rzymskokatolickie sanktuarium 

maryjne, wybudowane jako votum za ocalenie 

życia papieża Jana Pawła II po zamachu z 13 

maja 1981. 

• Wyjazd i zjazd kolejką na Gubałówkę  

lub wyjście piesze- do wyboru. 

- Wyjazd w drogę powrotną.  

- Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach nocnych. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania obiektów.  

 

Orientacyjny koszt wycieczki na 1 osobę przy grupie 40 os -  330 zł 

  
Cena zawiera: transport, opłaty drogowe i parkingowe, ubezpieczenie NNW, usługę pilota 

wycieczki, 1 obiadokolację, 1 śniadanie, 1 nocleg, usługę przewodnika po zamku w Starej 

Lubowli, bilety wstępu: Zamek w Starej Lubowli, Ścieżka w Koronach Drzew, Jaskinia 

Bielańska, przejazd kolejką na Gubałówkę 
 

Koszt wycieczki uzależniony jest m.in. od: ilości osób w grupie, wykorzystanych biletów wstępu, standardu 

noclegu, cennika obiektów wymienionych w ofercie na dany rok/sezon.  

 


