
Zielona szkoła w Zakopanem

Podhale i Pieniny na maxa - program 4 dniowy

Zakopane to niewątpliwie serce polskich Tatr z przepięknymi widokami, szlakami  górskimi oraz bogatą 
infrastrukturą turystyczną. Klimat spacerów Krupówkami nie ma swojego odpowiednika w innym zakątku 
Polski, a widok na panoramę Tatr zapiera dech w piersiach. 
 
Ośrodek  ***  znajduje  się  koło  Zakopanego. To  nowy,  elegancki  obiekt,  łączący  w  sobie  elementy
architektury  góralskiej  z  najnowszymi  rozwiązaniami  technologicznymi,  tak  aby  zapewnić  Gościom
wypoczynek na najwyższym poziomie. 

Na zewnątrz, w sezonie wiosenno-letnim otwarty jest basen z gorącą wodą termalną. Na terenie ośrodka
znajduje się sala do gier z bilardem, cymbergajem i piłkarzykami.

Uczestnicy będą zakwaterowani w pokojach 2-5 osobowych z pełni wyposażonymi łazienkami. 

Pobyt zaczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem wraz z suchym prowiantem na 
podróż.

W trakcie pobytu 3 posiłki dziennie. 
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Program
 
Dzień 1
zbiórka  przed  szkołą  w  godzinach  rannych,  wyjazd  grupy do  Zakopanego.  Dojazd  do  Zakopanego  w
godzinach  popołudniowych,  zakwaterowanie,  obiadokolacja,  wycieczka  po  okolicy  i  relaks  na  basenie
hotelowym z poodgrzewaną wodą, cisza nocna

 

Dzień 2
śniadanie + suchy prowiant, całodniowa wycieczka z przewodnikiem nad Morskie Oko lub szlakiem dolin 
(do wyboru: dolina Kościeliska. Pięciu stawów, Chochołowska, Strążyska). Obiadokolacja,  gry i zabawy 
rekreacyjne, cisza nocna.

Dzień 3
śniadanie, wyjazd do Zakopanego – spacer po Krupówkach i najważniejszych punktach turystycznych 
Zakopanego, czas wolny, obiad, wyjazd do Chochołowskich term i 3 godzinny relaks oraz zabawa w 
aquaparku, powrót do ośrodka, kolacja, dyskoteka lub zajęcia rekreacyjne.
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Dzień 4
śniadanie + suchy prowiant na drogę, wykwaterowanie z ośrodka, wyjazd w kierunku Pienin, dojazd do 
Sromowców, spływ przełomem Dunajca do Szczawnicy, wyjazd grupy, przyjazd do Warszawy w godzinach 
wieczornych

Cena zawiera: transport autokarem w obie strony oraz wycieczki autokarowe na miejscu, zakwaterowanie 
(3 noclegi), pełne wyżywienie wedle oferty, realizację programu, w tym bilety wejścia do TPN, 3 godzinny 
bilet do Chochołowskich term, spływ przełomem Dunajca, usługi przewodnickie w trakcie wycieczek 
górskich, opiekę pilota/przedstawiciela biura, pobyt 1/15 opiekunów gratis, ubezpieczenie NNW. 

Ogólne warunki ubezpieczenia podane są na stronie:             
http://salutvoyages.pl/Ubezpieczenie/BezpiecznePodroze.pdf     

Cena nie zawiera: wejść płatnych do innych obiektów wymienionych w programie, dodatkowych posiłków,
oraz wydatków własnych.

Dodatkowe informacje

 Koszt  wycieczki  kalkulowany jest  indywidualnie,  w  zależności  od  wielkości  grupy,  wybranego
programu i opcji.

– Zalecamy  wykupienie  ubezpieczenia  na  wypadek  rezygnacji. Ubezpieczenie  jest  ważne  przy
udokumentowanej  chorobie  lub  innego  zajścia  nagłego  wchodzącego  w  zakres  ubezpieczenia.
Ubezpieczenie to może być wykupione u Organizatora jako agenta lub w innym TU. 
Istnieje możliwość wykupienia bezpośrednio w Biurze SALUT. Składka płatna jest jednorazowo w
złotych polskich w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Ogólne warunki ubezpieczenia podane są
na stronie: http://salutvoyages.pl/Ubezpieczenie/KosztyImprezy.pdf

– Istnieje  możliwość  włączenia  do  programu,  za  dopłatą,  wyjazdu  do  aquaparku  Bania  w  Białce
Tatrzańskiej, Bukowiny, term Gorący Potok, aquaparku w Zakopanem czy też na Słowację, np. do
Popradu oraz  wycieczki do Budapesztu.

Salut Voyages Organizator Turystyki Aktywnej, 03-253 Warszawa, ul. Zbożowa 13, tel. (22) 614 33 02, www.salutvoyages.pl

http://salutvoyages.pl/Ubezpieczenie/BezpiecznePodroze.pdf
http://salutvoyages.pl/Ubezpieczenie/KosztyImprezy.pdf



