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Dzień 1.  

Wyjazd z Krynicy Zdrój w godzinach porannych. Przejazd do Doliny Kościeliska, gdzie 

wraz z przewodnikiem odbędziemy spacer po jednym z szlaków, leżącym na terenie 

Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dolina Kościeliska ma kształt długiego wąwozu skalnego, 

którego ściany w trzech miejscach zbliżając się do siebie, tworzą tzw. Bramy. Szlak do Hali Ornak 

wieńczącej Dolinę Kościeliską liczy sobie 9 km. Przejdziemy również przez Jaskinię Mroźną. Po 

zejściu ze szlaku, przejazd do  Zakopanego. Przejście przez Krupówki. Czas wolny na zakup 

pamiątek. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 2.  

 Śniadanie, przejazd na szlak prowadzący do wyjście z przewodnikiem górskim na Morskie 

Oko wygodną, asfaltową drogą, gdzie na trasie wycieczki znajduje się malowniczy wodospad 

Wodogrzmoty Mickiewicza. Odpoczynek przy schronisku nam Morskim Okiem. Zejściu ze szlaku 

tą samą trasą. Kolejna część zwiedzania Zakopanego. Wyjazd na Gubałówkę. Przejście do 

Wielkiej Krokwi. Zwiedzanie muzeum Oscypka. Podczas tej wizyty uczniowie dowiedzą się jak 

powstają góralskie serki, skąd się wzięli pasterze pod Tatrami, co to jest kosor, ferula. Po 

zwiedzaniu będzie można zakupić serki. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 3.  

 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Jaszczurówki, zwiedzanie Kaplicy, która 

jest typowym przykładem stylu zakopiańskiego. Przejazd do Niedzicy, zwiedzanie zamku, który 

został wzniesiony w I połowie XIV w.  jako fortyfikacja broniąca północnej granicy Węgier. Spacer 

po zaporze. Powrót do Krynicy Zdrój w godzinach popołudniowych.  

 

Cena: 310 zł/ os. grupa min. 45 osób + 3 osoby opieki 

 

Cena zawiera:  

-  przejazd autokarem, 

- 2 x nocleg z HB (śniadanie i obiadokolacja), 

-  ubezpieczenie NNW, 

-  opieka pilota, 

-  przewodnik górski, 



 

 

 
 

+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 

-  bilet wstępu: Dolina Kościeliska, Morskie Oko, Jaskinia Mroźna, kolejka na Gubałówkę, muzeum 

oscypka, kaplica na Jaszczurówce, Zamek w Niedzicy, 

 

Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, który może 

wyniknąć z indywidualnych życzeń danej grupy lub z niedostępności do tych miejsc. 


