Zakopane i Tatry !
Opis:
Zakopane jest najwyżej położonym miastem w Polsce, nieformalnie od dawna nazywane jest „zimową stolicą
Polski”. To największy ośrodek miejski znajdujący się w bezpośrednim otoczeniu Tatr dzięki czemu jest polskim
centrum sportów zimowych. Latem miasto przyciąga setki turystów, amatorów górskich wędrówek oraz
wspinaczki, pięknych krajobrazów i regionalnej kultury. W granicach administracyjnych miasta znajduje się
znaczna część Tatrzańskiego Parku Narodowego. Oprócz wspaniałych Tatr turyści często odwiedzają jarmarki
aby zaopatrzyć się w lokalne wyroby takie jak oscypki (charakterystyczne podhalańskie sery z mleka owczego).
Przebywając w Zakopanem warto również zdecydować się na wędrówkę do Morskiego Oka lub przejechać się
kolejką na Kasprowy Wierch zwany "Świętą Górą Narciarzy" czy Gubałówkę.
Program:
Wyjazd z Krakowa
Dojazd do Zakopanego gdzie będą mieli Państwo okazję zobaczyć:
• największą skocznię narciarską w Polsce – Wielką Krokiew
• najnowocześniejszą w Polce kolejką wyjeżdżamy na Gubałówkę (1126 m)
• zobaczą Państwo tradycyjne góralskie chaty i będą mieli okazję spotkać artystów w ich miejscu pracy
• spacer po magicznych Krupówkach gdzie w licznych restauracjach można zakosztować regionalnej kuchni
• zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego oraz Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Willi Koliba
• wizytę w Kaplicy Najświętszego Serca Jezusa w Jaszczurówce - przykład architektury zakopiańskiej z
wyjątkowymi witrażami.
• Powrót do Krakowa
Składowe usługi - co zawiera
Odbiór z hotelu
Transport klimatyzowanym busem
Wszystkie opłaty (bilety)
Powrót na miejsce odbioru
Czas trwania całej usługi:
Całość około - 9 godzin.
Transport busem - 3-4 godziny
Kolej linowa - 0,5 godziny
Zwiedzanie pieszo - około 3,5 godziny
Przerwa - 1 godzinę
Okres realizacji usługi:
Cały rok
Poszczególne dni realizacji usługi:
wtorek, czwartek, sobota,
Godziny realizacji usługi z ewentualnym podziałem na języki:
8.00
Start wycieczki:
Odbiór z hotelu
Języki w jakich jest realizowana usługa:
angielski
Pozostałe języki po konsultacji z działem sprzedaży
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Ceny:
Dziecko do 5 roku życia - gratis
Normalny - 250 PLN
*minimum 2 osoby

Kontakt
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami naszych hoteli:
ApartHotel Pergamin
Pergamin Apartments

tel.: +48 12 630 91 65;
tel.: +48 12 430 33 03;

e-mail: recepcja@hotelpergamin.pl
e-mail: apartments@hotelpergamin.pl
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