
Oświęcim- Zakopane- Tatralandia- Kraków- V dni 
 

Ramowy program: 

 

I dzień: 

Wyjazd w godzinach rannych. Przejazd do Auschwitz- Birkenau.  Zwiedzanie przewodnikiem  

wystawy stałej oraz obiektów na terenie obozu macierzystego Auschwitz I; zwiedzanie 

najważniejszych obiektów poobozowych w obozie Auschwitz II-Birkenau: baraki więźniarskie, 

rampa wyładowcza, ruiny komór gazowych i krematoriów II lub III (3,5 h). 

Przejazd do Zakopanego. Krótki spacer po Krupówkach. Czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

II dzień: 

Śniadanie. Przejście na Polane Rusinową-  (ok. 1200 m n.p.m.) jest to rozległa łąka położona 

u podnóża Tatr Wysokich. W jej najbliższym otoczeniu leży Gęsia Szyja - szczyt reglowy, na 

który wchodzi się z polany w niecałe 45 minut. Oba miejsca są licznie odwiedzane ze względu na 

znakomite walory widokowe. Dla chętnych wejście na Gęsią Szyję (1489 m. n. p. m). Powrót do 

ośrodka. 

Obiad.  

Wjazd wyciągiem na Gubałówkę, zjazd- Butorowy Wierch. Czas wolny na Krupówkach. Kolacja. 

Dyskoteka. Nocleg. 

 

III dzień: 

Śniadanie. Całodniowe wyjście z przewodnikiem w góry wybranym szlakiem: Dolina Kościelska, 

Dolina Chochołowska, Morskie Oko, Dolina Pięciu Stawów. Powrót do ośrodka. Późny obiad.  

Gry i zabawy integracyjne, czas wolny na terenie ośrodka. 

Ognisko z kiełbaskami. Nocleg. 

 

IV dzień: 

Śniadanie. Przejazd do Tartralandii- to idealne miejsce na wypoczynek dla osób w każdym 

wieku. W sezonie letnim w 14 basenach z wodą morską, wodą termalną i krystalicznie czystą 

wodą do syta mogą się wyszaleć i mali i duzi. Dzięki26 rurom i zjeżdżalniom oraz innym 

atrakcjom w Funparku, całodziennemu programowi animacyjnemu przygotowywanemu przez 

największy zespół animacyjny na Słowacji  na pewno nie będziecie się tu nudzić.  A nawet gdyby 

pogoda nie dopisała, to spotkamy się pod przejrzystym dachem całorocznego kompleksu Tropical 

Paradise, w którym temperatura wody i powietrza nie spada poniżej 30 °C. 

Powrót na kolację. Nocleg. 
 

http://www.tatralandia.sk/pl/aktualnosci-i-wydarzenia/kalendarz-wydarzen/


V dzień: 

Śniadanie. Zwiedzanie z przewodnikiem starego Krakowa: Kościół Mariacki, Stare Miasto, 

Sukiennice,  

Wawel- Groby Królewskie, Katedra pw. św. Stanisława i św. Wacława, Dzwon Zygmunta.  

Obiad. Czas wolny. Wyjazd w drogę powrotną . Przyjazd w godzinach wieczornych. 

 

 

 

 

Świadczenia zawarte w cenie: 

 

- transport komfortowym autokarem  (Klima, DVD, WC) 

- zakwaterowanie wg programu (pokoje 2,3,4 os z łazienkami) 

- wyżywienie wg programu  

- bilety wstępu (2x TPN, wjazd na Gubałówkę, Kościół Mariacki, Wawel- Katedra) 

- opiekę pilota 

- przewodnik w Auschwitz, tatrzański, krakowski 

- ubezpieczenie uczestników 

- parkingi, opłaty drogowe 

- podatek VAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


