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ZAKOPANE - GÓRSKA STOLICA POLSKI 
2 dni 

 
Ramowy program wycieczki: 
1 dzień 
Zbiórka uczestników, przejazd do Zakopanego a następnie: 

✓ Spacer z przewodnikiem Doliną Strążyską - jedną z reglowych dolin tatrzańskich porośnięta żyzną buczyną  

karpacką, możliwość zobaczenia rzadko występujących roślin. Odpoczynek na Strążyskiej Polanie (ok.1020-

1050 m) z zabytkowymi szałasami oraz ciekawym głazem, który ze względu na swój kształt został nazwany 

Sfinksem. Podczas spaceru możemy też zobaczyć spektakularny widok na Giewont (1894 m n.p.m.), który 

stanowi najwyższy szczyt Tatr  Zachodnich oraz  Siklawę, 

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. 

✓ Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 

 
2 dzień 
Śniadanie, wykwaterowanie, dalszy ciąg zwiedzania: 

✓ Spacer po Krupówkach, czyli najsłynniejszym deptaku w Polsce, 

✓ Papugarnia Egzotyczne Zakopane, która posiada 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.) 

✓ Obiad dwudaniowy dla grupy. 

✓ Wyjazd w drogę powrotną. 

 
CENA  ZAWIERA: 

• Transport klimatyzowanym autokarem; 

• 1 nocleg w hotelu/pensjonacie **/*** 

• 1 śniadanie, 1 obiadokolacja, obiad w drugim dniu wycieczki; 

• Usługę opiekuna grupy podczas całego wyjazdu; 

• Przewodników lokalnych; 

• Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji; 

• Ubezpieczenie NNW (NWS+NWI); 

• Składka na TFG i TFP; 

• OPIEKUNOWIE GRUP SZKOLNYCH – GRATIS!!! 
 
Cena zostanie indywidualnie ustalona - uzależniona od ilości uczestników oraz wybranych przez szkołę atrakcji. 
Kalkulacja wycieczki zostanie przedstawiona w ciągu 2 dni od otrzymania informacji o zainteresowaniu ofertą. 


