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Dzień 1: 

 Wyjazd z  Nowego Sącza w godzinach wczesno porannych, przejazd  do miasta 

Náchod. Wizyta w górującym nad miejscowością renesansowym Zamku, z którego wież 

można zobaczyć przepiękny widok na okolice. Kolejno przejazd do Skalnego Miasta 

„Adršpašskoteplické skály”, spacer wśród malowniczego masywu górskiego Sudet 

Środkowych będący fragmentem Gór Stołowych. Przejazd do hotelu w okolicy 

Szpindlerowy Młynu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

 

Dzień 2:  

Śniadanie, przejazd do Czeskiego Raju gdzie będzie okazja zobaczyć popularne i 

unikatowe Piaskowcowe Skalne Miasto. Jego cechą charakterystyczną są sięgające 

blisko 55 m piaskowe wieże. Grzbietem poprowadzona jest "Złota Ścieżka Czeskiego 

Raju" z wieloma punktami widokowymi. Kolejno przejazd do renesansowego zamku 

Hruba Skała który jest położony na dwóch piaskowcowych skaliska. Spacer po 

dziedzińcu. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

 

 

 



 

 

 
 

+48 18 448-76-16 • www.austral.com.pl • biuro@austral.com.pl 

 

BIURO PODRÓŻY AUSTRAL Barbara Tomasiak • NIP: 734-308-46-49  

ul. Nawojowska 4/323, 33-300 Nowy Sącz 
 

2/2 

Dzień 3: 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do miejscowości Pec, wyjazd kolejką 

gondolową na szczyt Śnieżki (1603 m. n.p.m.) Śnieżka swoim kształtem przypomina 

trójkątną piramidę, przez jej szczyt prowadzi czesko-polska granica i znaleźć tutaj można 

unikatową wysokogórską naturę, niespotykaną nigdzie indziej w Środkowej Europie. 

Powrót do miejscowości Pec szlakiem turystycznym, wyjazd w drogę powrotną. Przerwa 

na posiłek (we własnym zakresie). Planowany Przyjazd do Nowego Sącza ok. godz. 

23:00.  

Cena: skontaktuj się z nami 

grupa min. 45 osób 

 

Cena zawiera:  

 przejazd autokarem, 

 dwa noclegi z HB, 

 bilety wstępu do: Zamek Nachod, Adrszpaskie Skały i rejs 

 opieka pilota/ przewodnika, 

 ubezpieczenie NNW, KL. 

 

Cena nie zawiera: 

 bilet na kolej gondolową Śnieżka, płatne dodatkowo 25-30zł/os. 

 

 

Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, 

który może wyniknąć z indywidualnych życzeń danej grupy lub z niedostępności 

do tych miejsc. 

 

UWAGA: Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja od 4 do 6 miesięcy! 

      Wymagany aktualny dokument: dowód osobisty lub paszport! 


