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ZAKOPANE, CZYLI GÓRSKA STOLICA POLSKI   
    Wycieczka 2-dniowa  

 
I dzień 

 Spacer z przewodnikiem Doliną Strążyską 
- Dolina Strążyska, jedna z reglowych dolin tatrzańskich porośnięta żyzną 

buczyną  karpacką, możliwość zobaczenia rzadko występujących roślin typu np. 

rozrzutka alpejska, sosna drzewokosa, złoć mała czy irga kutnerowata 

- Strążyska Polana (ok.1020-1050 m) z zabytkowymi szałasami oraz ciekawym 

głazem, który ze względu na swój kształt został nazwany Sfinksem 

- spektakularny widok na Giewont (1894 m n.p.m.), który stanowi najwyższy 

szczyt Tatr  Zachodnich 

- Skała Edwarda Jelinka upamiętniająca publicystę w podzięce za jego działania na rzecz braterstwa 

czesko-polskiego 

- Siklawa, czyli największy wodospad w Polsce, który oddziela Dolinę Pięciu Stawów od Doliny Roztoki 

 Wyjazd kolejką krzesełkową na Wielką Krokiew  
- najsłynniejsza polska skocznia narciarska 

- Trybuny Wielkiej Krokwi mogą pomieścić ok. 50 tys. osób, dzięki czemu jest to jeden  

z największych obiektów sportowych w Polsce pod względem pojemności trybun 

 Obiadokolacja z noclegiem    

II dzień 
 Krupówki, czyli najsłynniejszy deptak w Polsce   
- nazwa pochodzi od leżącej w jej górnym biegu polany należącej niegdyś do rodziny      

Krupowskich 

 Papugarnia Egzotyczne Zakopane   
- liczne gatunki pięknych, kolorowych papug (od najmniejszych Lorys Górskich po 

Wielkie Ary) 

- jedyna w swoim rodzaju możliwość zobaczenia wiewiórek Kanadyjskich,   

Trójbarwnej z Borneo oraz susłów Richardsona 

 Wyjazd kolejką liniowo – terenową na Gubałówkę  

w pierwszą stronę, powrót pieszo do Zakopanego 
- podziwianie niepowtarzalnej panoramy polskich Tatr, Zakopanego i Pienień ze szczytu Gubałówki 

(1126m n.p.m.) 

- na szczycie czekają dla każdego liczne atrakcje typu : kramy z regionalnymi wyrobami, a także 

kilkanaście karczm z tarasami widokowym 

- pod Gubałówką natomiast znajduje się największe targowisko w mieście, na którym można kupić 

przeróżne pamiątki: kubki, obrazy, szkatułki, oryginalne góralskie szachy oraz oczywiście przepyszne 

oscypki  
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ILOŚĆ OSÓB 35 + 2 OPIEKUNÓW 40 + 3 OPIEKUNÓW 

CENA 
WYCIECZKI 280,00 ZŁ/OSOBĘ 290,00 ZŁ/OSOBĘ 

 
 
Cena zawiera: 
1. transport autokarem/busem  

2. usługa przewodnika na szlaku  

3. bilety wstępu na kolej linowo-terenową Gubałówka 

4. bilety wstępu na wjazd kolejką krzesełkową na Wielką Krokiew  

5. obiadokolacja z noclegiem podczas pierwszego dnia wycieczki 

6. śniadanie oraz obiad w drugi dzień wycieczki 

7. bilety wstępu do Papugarni  

4. usługę opiekuna grupy podczas całego wyjazdu 

5. ubezpieczenie NNW (NWS+NWI) 
 

 
 Zdjęcia pochodzą ze stron: 
- www.mynaszlaku.pl 

- www.pixabay.com/pl 

http://www.mynaszlaku.pl/
http://www.pixabay.com/pl

