
Biuro Turystyczne Jaworzyna

tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ CENA

15.10.2019
wtorek

SZLAKIEM ŁEMKOWSZCZYZNY POLSKIEJ I SŁOWACKIEJ - ZAKUPY
14:00-17:00 25,00Zwiedzanie zabytkowej cerkwi łemkowskiej w Powroźniku (obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) 

oraz w Ruskiej Woli po stronie słowackiej. Czas wolny przy granicy (możliwość zakupów za złotówki).

16.10.2019
środa

SZLAKIEM ŁĄCKIEJ ŚLIWOWICY - DEGUSTACJA

14:00-17:30 80,00
Przejazd do Łącka, malowniczej miejscowości zwanej stolicą krainy sadów. Pobyt w Pijalni Firmowej znanej i cenionej 
firmy "Maurer" Zapoznanie się ze sposobem tradycyjnej produkcji tłoczonych soków oraz okowity otrzymywanych z 
lokalnych owoców i warzyw. Degustacja naturalnych napojów regionalnych: soki, wina, okowity. Możliwość zakupu 
produktów firmowych.

16.10.2019
środa

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

16.10.2019
środa

TYLICZ
14:00-17:00 25,00Zwiedzanie Tylicza: najstarszy drewniany kościół katolicki w Beskidzie Sądeckim z 1612 r., sakralna architektura 

współczesna na przykładzie Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej, spacer dróżkami różańcowymi do Golgoty, Muzeum 
Dziejów Tylicza.

16.10.2019
środa

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

13:30-20:30
80,00
ulg:70

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym ok. 3 godz. Do dyspozycji 4 baseny zewnętrzne o temperaturze 26-38°C. Woda 
polecana przy leczeniu chorób: reumatycznych, układu ruchowego, nerwowego, krążenia, przy schorzeniach górnych i 
dolnych dróg oddechowych. W drodze powrotnej postój przy granicy (możliwość zakupów za złotówki). Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 12.

17.10.2019
czwartek

KOPALNIA SOLI W BOCHNI - PRZEJAZD PODZIEMNĄ KOLEJKĄ

13:30-21:00
85,00
ulg:75

Zwiedzanie kopalni soli w Bochni, trasa turystyczna ok. 3 godz. W programie: unikatowe komory, wykute w soli kaplice, 
rzeźby, wyjątkowa prezentacja multimedialna, przejazd podziemną kolejką, Komora Ważyn. Temperatura panująca w 
kopalni ok.15°C. Zaleca się, aby zwiedzający zabrali ze sobą ciepłą odzież i wygodne obuwie.  Bilety ulgowe przysługują 
seniorom powyżej 60 r.ż., oraz dzieciom do lat 15.

17.10.2019
czwartek

SŁOWACJA - BARDEJÓW
13:30-17:30 40,00Zwiedzanie zabytków Bardejowa m.in. Bazylika św. Idziego (wewnątrz) oraz rynek (wpisany na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO). Czas wolny ok.1 godz.

17.10.2019
czwartek

MUSZYNA - OGRODY BIBLIJNE - OGRODY ZMYSŁÓW 13:30-17:00 30,00
Zwiedzanie Ogrodów Biblijnych oraz spacer po Ogrodach Zmysłów. Czas wolny.

18.10.2019
piątek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

18.10.2019
piątek

WYCIECZKA PIESZA - HUZARY
13:50-17:00 10,00Huzary - wzniesienie na wysokości 866 m n.p.m. Wycieczka piesza z przewodnikiem. 

Czas przejścia ok. 3 godziny. OBOWIĄZUJE TURYSTYCZNE OBUWIE!

18.10.2019
piątek

SŁOWACJA - SPŁYW DUNAJCEM
13:30-20:00 90,00Przejazd w Pieniny Słowackie. Spływ tratwami flisackimi przełomem rzeki Dunajec z okolic Czerwonego Klasztoru do 

Leśnicy (ok.1,5 godz.). Spacer doliną leśnickiego potoku do „Chaty Pieniny”. Czas wolny ok. 1 godz.

18.10.2019
piątek

KAMIANNA - PASIEKA "BARĆ" - DEGUSTACJA MIODÓW PITNYCH
14:00-17:00 35,00Zwiedzanie obiektów pszczelarskich oraz cerkwi. W programie m.in.: Pasieka "Barć", Muzeum Pszczelarstwa oraz skansen 

uli figuralnych. Degustacja trzech lampek miodów pitnych. Możliwość zakupu produktów pszczelich.

18.10.2019
piątek

WIEŻA W KORONACH DRZEW - KRYNICA ZDRÓJ - NOWOŚĆ!

14:00-17:00
80,00
ulg:65

Przejazd autokarem w okolice kompleksu Słotwiny Arena. Wyjazd kolejką krzesełkową do platformy widokowej (896 m 
n.p.m) Spacer pierwszą w Polsce, drewnianą ścieżką wśród koron drzew do wieży widokowej skąd podziwiać malowniczą 
panoramę Krynicy, Beskid Sądecki oraz Beskid Niski. Czas wolny. Zjazd kolejką. Powrót autokarem do centrum Krynicy. 
Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż. oraz dzieciom do lat 14.

Informacja o wycieczkach oraz zakup biletów: Cena zawiera:
Biuro Turystyczne Jaworzyna transport, usługę pilota - przewodnika
ul. Pułaskiego 4, Krynica Zdrój bilety wstępu, ubezpieczenie KL i NNW
Czynne: 8:00 - 17:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob)
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71



Biuro Turystyczne Jaworzyna
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WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ CENA

19.10.2019
sobota

JAWORZYNA KRYNICKA - KOLEJ GONDOLOWA
13:30-17:00

50,00
ulg:45

Przejazd autokarem do Doliny Czarnego Potoku. Wyjazd kolejką gondolową na szczyt Jaworzyny Krynickiej (1114 m 
n.p.m.). Możliwość zejścia z przewodnikiem do schroniska oraz Muzeum Turystyki Górskiej. Zjazd kolejką. Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 65 r.ż. oraz dzieciom i młodzieży. Obowiązuje turystyczne obuwie!

20.10.2019
niedziela

ZAKOPANE
08:30-20:00 75,00Sanktuarium Matki Bożej na Krzeptówkach, cmentarz na Pęksowym Brzysku, wyjazd i zjazd kolejką linowo-terenową na 

Gubałówkę (1126 m n.p.m.), czas wolny na Krupówkach. UWAGA! Możliwość wykupienia wycieczki bez biletu na 
Gubałówkę (cena 55 zł)

20.10.2019
niedziela

WĘGRY - MISZKOLC - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH - OKOLICE TOKAJU
08:30-22:30

125,00
ulg:120

Przejazd do miejscowości Miskolc Tapolca. Pobyt na kąpielisku termalnym w skalnych jaskiniach ok.3 godz. (wody o 
temp. 28-35°C). Przejazd w okolice Tokaju do winnicy w miejscowości Tarcal. Degustacja 5 lampek oryginalnego 
węgierskiego wina z możliwością zakupu. Bilety ulgowe przysługują emerytom, rencistom, studentom oraz dzieciom.

20.10.2019
niedziela

WĘGRY - BUDAPESZT "POLAK WĘGIER DWA BRATANKI" - REJS STATKIEM

05:00-23:30 180,00
Zwiedzanie najbardziej reprezentacyjnych części Budapesztu ok. 5 godz.: Plac Bohaterów, Bazylika św. Stefana 
(wewnątrz), Parlament (z zewnątrz) - symbol Węgier, jeden z najstarszych gmachów państwowych w Europie, Wzgórze 
Gellerta - malownicza panorama miasta, Wzgórze Zamkowe, kościół św. Macieja (z zewnątrz), Plac Paradny, Plac 
Św.Trójcy, Baszty Rybackie. Rejs statkiem po Dunaju 1 godz. Czas wolny 1 godz. 
Zwiedzanie z systemem słuchawek audio - guide.

20.10.2019
niedziela

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

08:30-16:00
80,00
ulg:70

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym ok. 3 godz. Do dyspozycji 4 baseny zewnętrzne o temperaturze 26-38°C. Woda 
polecana przy leczeniu chorób: reumatycznych, układu ruchowego, nerwowego, krążenia, przy schorzeniach górnych i 
dolnych dróg oddechowych. W drodze powrotnej postój przy granicy (możliwość zakupów za złotówki). Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 12.

21.10.2019
poniedziałek

ZIEMIA SĄDECKA - STARY SĄCZ - KLASZTOR ŚW. KINGI
13:30-18:00 35,00Przejazd malowniczą Doliną Popradu przez Żegiestów, Rytro do Starego Sącza. W programie zwiedzania: zabytkowy 

rynek, Zespół Klasztorny Sióstr Klarysek z XIII w., Ołtarz oraz Muzeum Papieskie. Czas wolny.

21.10.2019
poniedziałek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

22.10.2019
wtorek

TERMY CHOCHOŁOWSKIE - KĄPIELISKO TERMALNE

13:30-21:30
90,00
ulg:80

Pobyt na terenie największego kompleksu termalnego na Podhalu - 3 godz.
Do dyspozycji 8 basenów wewnętrznych z wodą termalną, dysze wodne, stanowiska z hydromasażem, basen pływacki, 
basen z wodą solankową, basen z wodą siarkową, 2 termalne baseny zewnętrzne z atrakcjami wodnymi (m.in. rwąca 
rzeka, dysze wodne, bar wodny), grota solna oraz „tekstylna” sauna sucha. Dla dzieci: zjeżdżalnie, wodny plac zabaw, 
dziecięca łaźnia parowa. Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 16.

22.10.2019
wtorek

SZLAKIEM ŁEMKOWSZCZYZNY POLSKIEJ I SŁOWACKIEJ - ZAKUPY
14:00-17:00 25,00Zwiedzanie zabytkowej cerkwi łemkowskiej w Powroźniku (obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) 

oraz w Ruskiej Woli po stronie słowackiej. Czas wolny przy granicy (możliwość zakupów za złotówki).

23.10.2019
środa

TYLICZ
14:00-17:00 25,00Zwiedzanie Tylicza: najstarszy drewniany kościół katolicki w Beskidzie Sądeckim z 1612 r., sakralna architektura 

współczesna na przykładzie Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej, spacer dróżkami różańcowymi do Golgoty, Muzeum 
Dziejów Tylicza.

23.10.2019
środa

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

23.10.2019
środa

SZLAKIEM ŁĄCKIEJ ŚLIWOWICY - DEGUSTACJA

14:00-17:30 70,00
Przejazd do Łącka, malowniczej miejscowości zwanej stolicą krainy sadów. Pobyt w Pijalni Firmowej znanej i cenionej 
firmy "Maurer" Zapoznanie się ze sposobem tradycyjnej produkcji tłoczonych soków oraz okowity otrzymywanych z 
lokalnych owoców i warzyw. Degustacja naturalnych napojów regionalnych: soki, wina, okowity. Możliwość zakupu 
produktów firmowych.

Informacja o wycieczkach oraz zakup biletów: Cena zawiera:
Biuro Turystyczne Jaworzyna transport, usługę pilota - przewodnika
ul. Pułaskiego 4, Krynica Zdrój bilety wstępu, ubezpieczenie KL i NNW
Czynne: 8:00 - 17:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob)
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71
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WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ CENA

23.10.2019
środa

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

13:30-20:30
80,00
ulg:70

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym ok. 3 godz. Do dyspozycji 4 baseny zewnętrzne o temperaturze 26-38°C. Woda 
polecana przy leczeniu chorób: reumatycznych, układu ruchowego, nerwowego, krążenia, przy schorzeniach górnych i 
dolnych dróg oddechowych. W drodze powrotnej postój przy granicy (możliwość zakupów za złotówki). Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 12.

24.10.2019
czwartek

SŁOWACJA - BARDEJÓW
13:30-17:30 40,00Zwiedzanie zabytków Bardejowa m.in. Bazylika św. Idziego (wewnątrz) oraz rynek (wpisany na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO). Czas wolny ok.1 godz.

24.10.2019
czwartek

MUSZYNA - OGRODY BIBLIJNE - OGRODY ZMYSŁÓW 13:30-17:00 30,00
Zwiedzanie Ogrodów Biblijnych oraz spacer po Ogrodach Zmysłów. Czas wolny.

24.10.2019
czwartek

KOPALNIA SOLI W BOCHNI - PRZEJAZD PODZIEMNĄ KOLEJKĄ

13:30-21:00
85,00
ulg:75

Zwiedzanie kopalni soli w Bochni, trasa turystyczna ok. 3 godz. W programie: unikatowe komory, wykute w soli kaplice, 
rzeźby, wyjątkowa prezentacja multimedialna, przejazd podziemną kolejką, Komora Ważyn. Temperatura panująca w 
kopalni ok.15°C. Zaleca się, aby zwiedzający zabrali ze sobą ciepłą odzież i wygodne obuwie.  Bilety ulgowe przysługują 
seniorom powyżej 60 r.ż., oraz dzieciom do lat 15.

24.10.2019
czwartek

WYCIECZKA PIESZA - GÓRA KRZYŻOWA
14:10-17:00 10,00Góra Krzyżowa - wzniesienie na wysokości 813 m n.p.m. Wycieczka piesza z przewodnikiem.

Czas przejścia ok. 3 godziny. OBOWIĄZUJE TURYSTYCZNE OBUWIE!

24.10.2019
czwartek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

25.10.2019
piątek

WIEŻA W KORONACH DRZEW - KRYNICA ZDRÓJ - NOWOŚĆ!

14:00-17:00
80,00
ulg:65

Przejazd autokarem w okolice kompleksu Słotwiny Arena. Wyjazd kolejką krzesełkową do platformy widokowej (896 m 
n.p.m) Spacer pierwszą w Polsce, drewnianą ścieżką wśród koron drzew do wieży widokowej skąd podziwiać malowniczą 
panoramę Krynicy, Beskid Sądecki oraz Beskid Niski. Czas wolny. Zjazd kolejką. Powrót autokarem do centrum Krynicy. 
Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż. oraz dzieciom do lat 14.

25.10.2019
piątek

SŁOWACJA - POPRAD AQUACITY - KĄPIELISKO TERMALNE - POKAZ LASEROWY

13:30-21:30
110,00
ulg:100

Pobyt na basenach termalnych 3,5 godz. Zwiedzanie miasta Poprad.
Aqua Packet - wstęp do wszystkich basenów zewnętrznych i wewnętrznych parku wodnego: otwarte baseny termalne, 
baseny relaksacyjne Blue Saphire z Laser show, baseny Blue Diamond z barem wodnym, basem dziecięcy Treasure Island, 
50 m basen pływacki, baseny Piramida Majów (sezon letni); sauna parowa, zjeżdżalnie. Bilety ulgowe przysługują 
seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym, studentom oraz dzieciom do lat 15.

25.10.2019
piątek

KAMIANNA - PASIEKA "BARĆ" - DEGUSTACJA MIODÓW PITNYCH
14:00-17:00 35,00Zwiedzanie obiektów pszczelarskich oraz cerkwi. W programie m.in.: Pasieka "Barć", Muzeum Pszczelarstwa oraz skansen 

uli figuralnych. Degustacja trzech lampek miodów pitnych. Możliwość zakupu produktów pszczelich.

25.10.2019
piątek

SŁOWACJA - SPŁYW DUNAJCEM
13:30-20:00 90,00Przejazd w Pieniny Słowackie. Spływ tratwami flisackimi przełomem rzeki Dunajec z okolic Czerwonego Klasztoru do 

Leśnicy (ok.1,5 godz.). Spacer doliną leśnickiego potoku do „Chaty Pieniny”. Czas wolny ok. 1 godz.

25.10.2019
piątek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

26.10.2019
sobota

JAWORZYNA KRYNICKA - KOLEJ GONDOLOWA
13:30-17:00

50,00
ulg:45

Przejazd autokarem do Doliny Czarnego Potoku. Wyjazd kolejką gondolową na szczyt Jaworzyny Krynickiej (1114 m 
n.p.m.). Możliwość zejścia z przewodnikiem do schroniska oraz Muzeum Turystyki Górskiej. Zjazd kolejką. Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 65 r.ż. oraz dzieciom i młodzieży. Obowiązuje turystyczne obuwie!

27.10.2019
niedziela

WĘGRY - BUDAPESZT "POLAK WĘGIER DWA BRATANKI" - REJS STATKIEM

05:00-23:30 180,00
Zwiedzanie najbardziej reprezentacyjnych części Budapesztu ok. 5 godz.: Plac Bohaterów, Bazylika św. Stefana 
(wewnątrz), Parlament (z zewnątrz) - symbol Węgier, jeden z najstarszych gmachów państwowych w Europie, Wzgórze 
Gellerta - malownicza panorama miasta, Wzgórze Zamkowe, kościół św. Macieja (z zewnątrz), Plac Paradny, Plac 
Św.Trójcy, Baszty Rybackie. Rejs statkiem po Dunaju 1 godz. Czas wolny 1 godz. 
Zwiedzanie z systemem słuchawek audio - guide.

Informacja o wycieczkach oraz zakup biletów: Cena zawiera:
Biuro Turystyczne Jaworzyna transport, usługę pilota - przewodnika
ul. Pułaskiego 4, Krynica Zdrój bilety wstępu, ubezpieczenie KL i NNW
Czynne: 8:00 - 17:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob)
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71
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27.10.2019
niedziela

WĘGRY - MISZKOLC - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH - OKOLICE TOKAJU
08:30-22:30

125,00
ulg:120

Przejazd do miejscowości Miskolc Tapolca. Pobyt na kąpielisku termalnym w skalnych jaskiniach ok.3 godz. (wody o 
temp. 28-35°C). Przejazd w okolice Tokaju do winnicy w miejscowości Tarcal. Degustacja 5 lampek oryginalnego 
węgierskiego wina z możliwością zakupu. Bilety ulgowe przysługują emerytom, rencistom, studentom oraz dzieciom.

27.10.2019
niedziela

KRAKÓW

08:30-20:00 85,00

Zwiedzanie Krakowa ok. 5 godz. Wzgórze Wawelskie: Katedra Królewska (Groby Królewskie i Zasłużonych Polaków z 
Sarkofagiem Pary Prezydenckiej), Krypty Królewskie, Wieża z Dzwonem Zygmuntowskim; historia Zamku Królewskiego, 
przejście „Drogą Królewską” ze zwiedzaniem ulic: Kanoniczej, Grodzkiej, Pałac Arcybiskupów z „oknem i pomnikiem 
Papieża”, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego z dziedzińcem, Rynek Główny z Wieżą Ratuszową, Sukiennice, 
Kościół Mariacki z Ołtarzem Wita Stwosza (wysłuchanie hejnału Mariackiego). Czas wolny ok. 1,5 godz. 
Zwiedzanie z systemem słuchawek audio-guide.

27.10.2019
niedziela

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

08:30-16:00
80,00
ulg:70

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym ok. 3 godz. Do dyspozycji 4 baseny zewnętrzne o temperaturze 26-38°C. Woda 
polecana przy leczeniu chorób: reumatycznych, układu ruchowego, nerwowego, krążenia, przy schorzeniach górnych i 
dolnych dróg oddechowych. W drodze powrotnej postój przy granicy (możliwość zakupów za złotówki). Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 12.

28.10.2019
poniedziałek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

28.10.2019
poniedziałek

ZIEMIA SĄDECKA - STARY SĄCZ - KLASZTOR ŚW. KINGI
13:30-18:00 35,00Przejazd malowniczą Doliną Popradu przez Żegiestów, Rytro do Starego Sącza. W programie zwiedzania: zabytkowy 

rynek, Zespół Klasztorny Sióstr Klarysek z XIII w., Ołtarz oraz Muzeum Papieskie. Czas wolny.

29.10.2019
wtorek

SZLAKIEM ŁEMKOWSZCZYZNY POLSKIEJ I SŁOWACKIEJ - ZAKUPY
14:00-17:00 25,00Zwiedzanie zabytkowej cerkwi łemkowskiej w Powroźniku (obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) 

oraz w Ruskiej Woli po stronie słowackiej. Czas wolny przy granicy (możliwość zakupów za złotówki).

29.10.2019
wtorek

TERMY CHOCHOŁOWSKIE - KĄPIELISKO TERMALNE

13:30-21:30
90,00
ulg:80

Pobyt na terenie największego kompleksu termalnego na Podhalu - 3 godz.
Do dyspozycji 8 basenów wewnętrznych z wodą termalną, dysze wodne, stanowiska z hydromasażem, basen pływacki, 
basen z wodą solankową, basen z wodą siarkową, 2 termalne baseny zewnętrzne z atrakcjami wodnymi (m.in. rwąca 
rzeka, dysze wodne, bar wodny), grota solna oraz „tekstylna” sauna sucha. Dla dzieci: zjeżdżalnie, wodny plac zabaw, 
dziecięca łaźnia parowa. Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 16.

30.10.2019
środa

SŁOWACJA - ZAMEK W STAREJ LUBOWNI, UZDROWISKO WYŻNE RUŻBACHY
13:30-20:00

70,00
ulg:65

Przejazd malowniczą Doliną Popradu przez Muszynę, Żegiestów i Mniszek nad Popradem do Starej Lubowni. Zwiedzanie 
zamku (siedziba polskich starostów przez ponad 350 lat). Spacer po Uzdrowisku Wyżne Rużbachy. Czas wolny ok. 1 godz. 
Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż. oraz dzieciom i młodzieży.

30.10.2019
środa

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

30.10.2019
środa

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

13:30-20:30
80,00
ulg:70

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym ok. 3 godz. Do dyspozycji 4 baseny zewnętrzne o temperaturze 26-38°C. Woda 
polecana przy leczeniu chorób: reumatycznych, układu ruchowego, nerwowego, krążenia, przy schorzeniach górnych i 
dolnych dróg oddechowych. W drodze powrotnej postój przy granicy (możliwość zakupów za złotówki). Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 12.

30.10.2019
środa

TYLICZ
14:00-17:00 25,00Zwiedzanie Tylicza: najstarszy drewniany kościół katolicki w Beskidzie Sądeckim z 1612 r., sakralna architektura 

współczesna na przykładzie Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej, spacer dróżkami różańcowymi do Golgoty, Muzeum 
Dziejów Tylicza.

Informacja o wycieczkach oraz zakup biletów: Cena zawiera:
Biuro Turystyczne Jaworzyna transport, usługę pilota - przewodnika
ul. Pułaskiego 4, Krynica Zdrój bilety wstępu, ubezpieczenie KL i NNW
Czynne: 8:00 - 17:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob)
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71



Biuro Turystyczne Jaworzyna

tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ CENA

30.10.2019
środa

SZLAKIEM ŁĄCKIEJ ŚLIWOWICY - DEGUSTACJA

14:00-17:30 70,00
Przejazd do Łącka, malowniczej miejscowości zwanej stolicą krainy sadów. Pobyt w Pijalni Firmowej znanej i cenionej 
firmy "Maurer" Zapoznanie się ze sposobem tradycyjnej produkcji tłoczonych soków oraz okowity otrzymywanych z 
lokalnych owoców i warzyw. Degustacja naturalnych napojów regionalnych: soki, wina, okowity. Możliwość zakupu 
produktów firmowych.

31.10.2019
czwartek

KOPALNIA SOLI W BOCHNI - PRZEJAZD PODZIEMNĄ KOLEJKĄ

13:30-21:00
85,00
ulg:75

Zwiedzanie kopalni soli w Bochni, trasa turystyczna ok. 3 godz. W programie: unikatowe komory, wykute w soli kaplice, 
rzeźby, wyjątkowa prezentacja multimedialna, przejazd podziemną kolejką, Komora Ważyn. Temperatura panująca w 
kopalni ok.15°C. Zaleca się, aby zwiedzający zabrali ze sobą ciepłą odzież i wygodne obuwie.  Bilety ulgowe przysługują 
seniorom powyżej 60 r.ż., oraz dzieciom do lat 15.

31.10.2019
czwartek

MUSZYNA - OGRODY BIBLIJNE - OGRODY ZMYSŁÓW 13:30-17:00 30,00
Zwiedzanie Ogrodów Biblijnych oraz spacer po Ogrodach Zmysłów. Czas wolny.

31.10.2019
czwartek

SŁOWACJA - BARDEJÓW
13:30-17:30 40,00Zwiedzanie zabytków Bardejowa m.in. Bazylika św. Idziego (wewnątrz) oraz rynek (wpisany na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO). Czas wolny ok.1 godz.

02.11.2019
sobota

KAMIANNA - PASIEKA "BARĆ" - DEGUSTACJA MIODÓW PITNYCH
14:00-17:00 35,00Zwiedzanie obiektów pszczelarskich oraz cerkwi. W programie m.in.: Pasieka "Barć", Muzeum Pszczelarstwa oraz skansen 

uli figuralnych. Degustacja trzech lampek miodów pitnych. Możliwość zakupu produktów pszczelich.

03.11.2019
niedziela

ZAKOPANE
08:30-20:00 75,00Sanktuarium Matki Bożej na Krzeptówkach, cmentarz na Pęksowym Brzysku, wyjazd i zjazd kolejką linowo-terenową na 

Gubałówkę (1126 m n.p.m.), czas wolny na Krupówkach. UWAGA! Możliwość wykupienia wycieczki bez biletu na 
Gubałówkę (cena 55 zł)

03.11.2019
niedziela

WĘGRY - MISZKOLC - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH - OKOLICE TOKAJU
08:30-22:30

125,00
ulg:120

Przejazd do miejscowości Miskolc Tapolca. Pobyt na kąpielisku termalnym w skalnych jaskiniach ok.3 godz. (wody o 
temp. 28-35°C). Przejazd w okolice Tokaju do winnicy w miejscowości Tarcal. Degustacja 5 lampek oryginalnego 
węgierskiego wina z możliwością zakupu. Bilety ulgowe przysługują emerytom, rencistom, studentom oraz dzieciom.

03.11.2019
niedziela

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

08:30-16:00
80,00
ulg:70

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym ok. 3 godz. Do dyspozycji 4 baseny zewnętrzne o temperaturze 26-38°C. Woda 
polecana przy leczeniu chorób: reumatycznych, układu ruchowego, nerwowego, krążenia, przy schorzeniach górnych i 
dolnych dróg oddechowych. W drodze powrotnej postój przy granicy (możliwość zakupów za złotówki). Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 12.

03.11.2019
niedziela

WĘGRY - BUDAPESZT "POLAK WĘGIER DWA BRATANKI" - REJS STATKIEM

05:00-23:30 180,00
Zwiedzanie najbardziej reprezentacyjnych części Budapesztu ok. 5 godz.: Plac Bohaterów, Bazylika św. Stefana 
(wewnątrz), Parlament (z zewnątrz) - symbol Węgier, jeden z najstarszych gmachów państwowych w Europie, Wzgórze 
Gellerta - malownicza panorama miasta, Wzgórze Zamkowe, kościół św. Macieja (z zewnątrz), Plac Paradny, Plac 
Św.Trójcy, Baszty Rybackie. Rejs statkiem po Dunaju 1 godz. Czas wolny 1 godz. 
Zwiedzanie z systemem słuchawek audio - guide.

04.11.2019
poniedziałek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

05.11.2019
wtorek

TERMY CHOCHOŁOWSKIE - KĄPIELISKO TERMALNE

13:30-21:30
90,00
ulg:80

Pobyt na terenie największego kompleksu termalnego na Podhalu - 3 godz.
Do dyspozycji 8 basenów wewnętrznych z wodą termalną, dysze wodne, stanowiska z hydromasażem, basen pływacki, 
basen z wodą solankową, basen z wodą siarkową, 2 termalne baseny zewnętrzne z atrakcjami wodnymi (m.in. rwąca 
rzeka, dysze wodne, bar wodny), grota solna oraz „tekstylna” sauna sucha. Dla dzieci: zjeżdżalnie, wodny plac zabaw, 
dziecięca łaźnia parowa. Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 16.

05.11.2019
wtorek

SZLAKIEM ŁEMKOWSZCZYZNY POLSKIEJ I SŁOWACKIEJ - ZAKUPY
14:00-17:00 25,00Zwiedzanie zabytkowej cerkwi łemkowskiej w Powroźniku (obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) 

oraz w Ruskiej Woli po stronie słowackiej. Czas wolny przy granicy (możliwość zakupów za złotówki).

Informacja o wycieczkach oraz zakup biletów: Cena zawiera:
Biuro Turystyczne Jaworzyna transport, usługę pilota - przewodnika
ul. Pułaskiego 4, Krynica Zdrój bilety wstępu, ubezpieczenie KL i NNW
Czynne: 8:00 - 17:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob)
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71



Biuro Turystyczne Jaworzyna

tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ CENA

06.11.2019
środa

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

13:30-20:30
80,00
ulg:70

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym ok. 3 godz. Do dyspozycji 4 baseny zewnętrzne o temperaturze 26-38°C. Woda 
polecana przy leczeniu chorób: reumatycznych, układu ruchowego, nerwowego, krążenia, przy schorzeniach górnych i 
dolnych dróg oddechowych. W drodze powrotnej postój przy granicy (możliwość zakupów za złotówki). Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 12.

06.11.2019
środa

SZLAKIEM ŁĄCKIEJ ŚLIWOWICY - DEGUSTACJA

14:00-17:30 70,00
Przejazd do Łącka, malowniczej miejscowości zwanej stolicą krainy sadów. Pobyt w Pijalni Firmowej znanej i cenionej 
firmy "Maurer" Zapoznanie się ze sposobem tradycyjnej produkcji tłoczonych soków oraz okowity otrzymywanych z 
lokalnych owoców i warzyw. Degustacja naturalnych napojów regionalnych: soki, wina, okowity. Możliwość zakupu 
produktów firmowych.

06.11.2019
środa

TYLICZ
14:00-17:00 25,00Zwiedzanie Tylicza: najstarszy drewniany kościół katolicki w Beskidzie Sądeckim z 1612 r., sakralna architektura 

współczesna na przykładzie Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej, spacer dróżkami różańcowymi do Golgoty, Muzeum 
Dziejów Tylicza.

07.11.2019
czwartek

SŁOWACJA - BARDEJÓW
13:30-17:30 40,00Zwiedzanie zabytków Bardejowa m.in. Bazylika św. Idziego (wewnątrz) oraz rynek (wpisany na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO). Czas wolny ok.1 godz.

08.11.2019
piątek

WIEŻA W KORONACH DRZEW - KRYNICA ZDRÓJ - NOWOŚĆ!

14:00-17:00
80,00
ulg:70

Przejazd autokarem w okolice kompleksu Słotwiny Arena. Wyjazd kolejką krzesełkową do platformy widokowej (896 m 
n.p.m) Spacer pierwszą w Polsce, drewnianą ścieżką wśród koron drzew do wieży widokowej skąd podziwiać malowniczą 
panoramę Krynicy, Beskid Sądecki oraz Beskid Niski. Czas wolny. Zjazd kolejką. Powrót autokarem do centrum Krynicy. 
Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż. oraz dzieciom do lat 14.

08.11.2019
piątek

WYCIECZKA PIESZA - HUZARY
13:50-17:00 10,00Huzary - wzniesienie na wysokości 866 m n.p.m. Wycieczka piesza z przewodnikiem. 

Czas przejścia ok. 3 godziny. OBOWIĄZUJE TURYSTYCZNE OBUWIE!

08.11.2019
piątek

SŁOWACJA - POPRAD AQUACITY - KĄPIELISKO TERMALNE - POKAZ LASEROWY

13:30-21:30
110,00
ulg:100

Pobyt na basenach termalnych 3,5 godz. Zwiedzanie miasta Poprad.
Aqua Packet - wstęp do wszystkich basenów zewnętrznych i wewnętrznych parku wodnego: otwarte baseny termalne, 
baseny relaksacyjne Blue Saphire z Laser show, baseny Blue Diamond z barem wodnym, basem dziecięcy Treasure Island, 
50 m basen pływacki, baseny Piramida Majów (sezon letni); sauna parowa, zjeżdżalnie. Bilety ulgowe przysługują 
seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym, studentom oraz dzieciom do lat 15.

08.11.2019
piątek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

08.11.2019
piątek

ZIEMIA SĄDECKA - STARY SĄCZ - KLASZTOR ŚW. KINGI
13:30-18:00 35,00Przejazd malowniczą Doliną Popradu przez Żegiestów, Rytro do Starego Sącza. W programie zwiedzania: zabytkowy 

rynek, Zespół Klasztorny Sióstr Klarysek z XIII w., Ołtarz oraz Muzeum Papieskie. Czas wolny.

09.11.2019
sobota

KAMIANNA - PASIEKA "BARĆ" - DEGUSTACJA MIODÓW PITNYCH
14:00-17:00 35,00Zwiedzanie obiektów pszczelarskich oraz cerkwi. W programie m.in.: Pasieka "Barć", Muzeum Pszczelarstwa oraz skansen 

uli figuralnych. Degustacja trzech lampek miodów pitnych. Możliwość zakupu produktów pszczelich.

10.11.2019
niedziela

DOLINA POPRADU - PIWNICZNA
09:00-14:30 40,00Przejazd malowniczą Doliną Popradu przez Muszynę, Żegiestów do Piwnicznej. Zwiedzanie uzdrowiska: Muzeum 

Regionalne, zabytkowy rynek, Park Zdrojowy, Pijalnia "Artystyczna". Degustacja wody mineralnej "Piwniczanka" (własne 
kubki). Czas wolny. W drodze powrotnej postój przy granicy słowackiej (możliwość zakupów za złotówki).

10.11.2019
niedziela

WĘGRY - MISZKOLC - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH - OKOLICE TOKAJU
08:30-22:30

125,00
ulg:120

Przejazd do miejscowości Miskolc Tapolca. Pobyt na kąpielisku termalnym w skalnych jaskiniach ok.3 godz. (wody o 
temp. 28-35°C). Przejazd w okolice Tokaju do winnicy w miejscowości Tarcal. Degustacja 5 lampek oryginalnego 
węgierskiego wina z możliwością zakupu. Bilety ulgowe przysługują emerytom, rencistom, studentom oraz dzieciom.

Informacja o wycieczkach oraz zakup biletów: Cena zawiera:
Biuro Turystyczne Jaworzyna transport, usługę pilota - przewodnika
ul. Pułaskiego 4, Krynica Zdrój bilety wstępu, ubezpieczenie KL i NNW
Czynne: 8:00 - 17:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob)
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71



Biuro Turystyczne Jaworzyna

tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ CENA

10.11.2019
niedziela

WĘGRY - BUDAPESZT "POLAK WĘGIER DWA BRATANKI" - REJS STATKIEM

05:00-23:30 180,00
Zwiedzanie najbardziej reprezentacyjnych części Budapesztu ok. 5 godz.: Plac Bohaterów, Bazylika św. Stefana 
(wewnątrz), Parlament (z zewnątrz) - symbol Węgier, jeden z najstarszych gmachów państwowych w Europie, Wzgórze 
Gellerta - malownicza panorama miasta, Wzgórze Zamkowe, kościół św. Macieja (z zewnątrz), Plac Paradny, Plac 
Św.Trójcy, Baszty Rybackie. Rejs statkiem po Dunaju 1 godz. Czas wolny 1 godz. 
Zwiedzanie z systemem słuchawek audio - guide.

10.11.2019
niedziela

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

08:30-16:00
80,00
ulg:70

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym ok. 3 godz. Do dyspozycji 4 baseny zewnętrzne o temperaturze 26-38°C. Woda 
polecana przy leczeniu chorób: reumatycznych, układu ruchowego, nerwowego, krążenia, przy schorzeniach górnych i 
dolnych dróg oddechowych. W drodze powrotnej postój przy granicy (możliwość zakupów za złotówki). Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 12.

10.11.2019
niedziela

KRAKÓW

08:30-20:00 85,00

Zwiedzanie Krakowa ok. 5 godz. Wzgórze Wawelskie: Katedra Królewska (Groby Królewskie i Zasłużonych Polaków z 
Sarkofagiem Pary Prezydenckiej), Krypty Królewskie, Wieża z Dzwonem Zygmuntowskim; historia Zamku Królewskiego, 
przejście „Drogą Królewską” ze zwiedzaniem ulic: Kanoniczej, Grodzkiej, Pałac Arcybiskupów z „oknem i pomnikiem 
Papieża”, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego z dziedzińcem, Rynek Główny z Wieżą Ratuszową, Sukiennice, 
Kościół Mariacki z Ołtarzem Wita Stwosza (wysłuchanie hejnału Mariackiego). Czas wolny ok. 1,5 godz. 
Zwiedzanie z systemem słuchawek audio-guide.

11.11.2019
poniedziałek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

12.11.2019
wtorek

WYCIECZKA PIESZA - GÓRA KRZYŻOWA
14:10-17:00 10,00Góra Krzyżowa - wzniesienie na wysokości 813 m n.p.m. Wycieczka piesza z przewodnikiem.

Czas przejścia ok. 3 godziny. OBOWIĄZUJE TURYSTYCZNE OBUWIE!

12.11.2019
wtorek

SZLAKIEM ŁEMKOWSZCZYZNY POLSKIEJ I SŁOWACKIEJ - ZAKUPY
14:00-17:00 25,00Zwiedzanie zabytkowej cerkwi łemkowskiej w Powroźniku (obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) 

oraz w Ruskiej Woli po stronie słowackiej. Czas wolny przy granicy (możliwość zakupów za złotówki).

12.11.2019
wtorek

TERMY CHOCHOŁOWSKIE - KĄPIELISKO TERMALNE

13:30-21:30
90,00
ulg:80

Pobyt na terenie największego kompleksu termalnego na Podhalu - 3 godz.
Do dyspozycji 8 basenów wewnętrznych z wodą termalną, dysze wodne, stanowiska z hydromasażem, basen pływacki, 
basen z wodą solankową, basen z wodą siarkową, 2 termalne baseny zewnętrzne z atrakcjami wodnymi (m.in. rwąca 
rzeka, dysze wodne, bar wodny), grota solna oraz „tekstylna” sauna sucha. Dla dzieci: zjeżdżalnie, wodny plac zabaw, 
dziecięca łaźnia parowa. Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 16.

13.11.2019
środa

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

13:30-20:30
80,00
ulg:70

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym ok. 3 godz. Do dyspozycji 4 baseny zewnętrzne o temperaturze 26-38°C. Woda 
polecana przy leczeniu chorób: reumatycznych, układu ruchowego, nerwowego, krążenia, przy schorzeniach górnych i 
dolnych dróg oddechowych. W drodze powrotnej postój przy granicy (możliwość zakupów za złotówki). Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 12.

13.11.2019
środa

SZLAKIEM ŁĄCKIEJ ŚLIWOWICY - DEGUSTACJA

14:00-17:30 70,00
Przejazd do Łącka, malowniczej miejscowości zwanej stolicą krainy sadów. Pobyt w Pijalni Firmowej znanej i cenionej 
firmy "Maurer" Zapoznanie się ze sposobem tradycyjnej produkcji tłoczonych soków oraz okowity otrzymywanych z 
lokalnych owoców i warzyw. Degustacja naturalnych napojów regionalnych: soki, wina, okowity. Możliwość zakupu 
produktów firmowych.

13.11.2019
środa

TYLICZ
14:00-17:00 25,00Zwiedzanie Tylicza: najstarszy drewniany kościół katolicki w Beskidzie Sądeckim z 1612 r., sakralna architektura 

współczesna na przykładzie Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej, spacer dróżkami różańcowymi do Golgoty, Muzeum 
Dziejów Tylicza.

14.11.2019
czwartek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

Informacja o wycieczkach oraz zakup biletów: Cena zawiera:
Biuro Turystyczne Jaworzyna transport, usługę pilota - przewodnika
ul. Pułaskiego 4, Krynica Zdrój bilety wstępu, ubezpieczenie KL i NNW
Czynne: 8:00 - 17:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob)
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71



Biuro Turystyczne Jaworzyna

tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ CENA

14.11.2019
czwartek

SŁOWACJA - BARDEJÓW
13:30-17:30 40,00Zwiedzanie zabytków Bardejowa m.in. Bazylika św. Idziego (wewnątrz) oraz rynek (wpisany na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO). Czas wolny ok.1 godz.

14.11.2019
czwartek

KOPALNIA SOLI W BOCHNI - PRZEJAZD PODZIEMNĄ KOLEJKĄ

13:30-21:00
85,00
ulg:75

Zwiedzanie kopalni soli w Bochni, trasa turystyczna ok. 3 godz. W programie: unikatowe komory, wykute w soli kaplice, 
rzeźby, wyjątkowa prezentacja multimedialna, przejazd podziemną kolejką, Komora Ważyn. Temperatura panująca w 
kopalni ok.15°C. Zaleca się, aby zwiedzający zabrali ze sobą ciepłą odzież i wygodne obuwie.  Bilety ulgowe przysługują 
seniorom powyżej 60 r.ż., oraz dzieciom do lat 15.

15.11.2019
piątek

WIEŻA W KORONACH DRZEW - KRYNICA ZDRÓJ - NOWOŚĆ!

14:00-17:00
80,00
ulg:70

Przejazd autokarem w okolice kompleksu Słotwiny Arena. Wyjazd kolejką krzesełkową do platformy widokowej (896 m 
n.p.m) Spacer pierwszą w Polsce, drewnianą ścieżką wśród koron drzew do wieży widokowej skąd podziwiać malowniczą 
panoramę Krynicy, Beskid Sądecki oraz Beskid Niski. Czas wolny. Zjazd kolejką. Powrót autokarem do centrum Krynicy. 
Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż. oraz dzieciom do lat 14.

15.11.2019
piątek

ZIEMIA SĄDECKA - STARY SĄCZ - KLASZTOR ŚW. KINGI
13:30-18:00 35,00Przejazd malowniczą Doliną Popradu przez Żegiestów, Rytro do Starego Sącza. W programie zwiedzania: zabytkowy 

rynek, Zespół Klasztorny Sióstr Klarysek z XIII w., Ołtarz oraz Muzeum Papieskie. Czas wolny.

16.11.2019
sobota

KAMIANNA - PASIEKA "BARĆ" - DEGUSTACJA MIODÓW PITNYCH
14:00-17:00 35,00Zwiedzanie obiektów pszczelarskich oraz cerkwi. W programie m.in.: Pasieka "Barć", Muzeum Pszczelarstwa oraz skansen 

uli figuralnych. Degustacja trzech lampek miodów pitnych. Możliwość zakupu produktów pszczelich.

17.11.2019
niedziela

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

08:30-16:00
80,00
ulg:70

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym ok. 3 godz. Do dyspozycji 4 baseny zewnętrzne o temperaturze 26-38°C. Woda 
polecana przy leczeniu chorób: reumatycznych, układu ruchowego, nerwowego, krążenia, przy schorzeniach górnych i 
dolnych dróg oddechowych. W drodze powrotnej postój przy granicy (możliwość zakupów za złotówki). Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 12.

17.11.2019
niedziela

ZAKOPANE
08:30-20:00 75,00Sanktuarium Matki Bożej na Krzeptówkach, cmentarz na Pęksowym Brzysku, wyjazd i zjazd kolejką linowo-terenową na 

Gubałówkę (1126 m n.p.m.), czas wolny na Krupówkach. UWAGA! Możliwość wykupienia wycieczki bez biletu na 
Gubałówkę (cena 55 zł)

17.11.2019
niedziela

WĘGRY - MISZKOLC - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH - OKOLICE TOKAJU
08:30-22:30

125,00
ulg:120

Przejazd do miejscowości Miskolc Tapolca. Pobyt na kąpielisku termalnym w skalnych jaskiniach ok.3 godz. (wody o 
temp. 28-35°C). Przejazd w okolice Tokaju do winnicy w miejscowości Tarcal. Degustacja 5 lampek oryginalnego 
węgierskiego wina z możliwością zakupu. Bilety ulgowe przysługują emerytom, rencistom, studentom oraz dzieciom.

17.11.2019
niedziela

WĘGRY - BUDAPESZT "POLAK WĘGIER DWA BRATANKI" - REJS STATKIEM

05:00-23:30 180,00
Zwiedzanie najbardziej reprezentacyjnych części Budapesztu ok. 5 godz.: Plac Bohaterów, Bazylika św. Stefana 
(wewnątrz), Parlament (z zewnątrz) - symbol Węgier, jeden z najstarszych gmachów państwowych w Europie, Wzgórze 
Gellerta - malownicza panorama miasta, Wzgórze Zamkowe, kościół św. Macieja (z zewnątrz), Plac Paradny, Plac 
Św.Trójcy, Baszty Rybackie. Rejs statkiem po Dunaju 1 godz. Czas wolny 1 godz. 
Zwiedzanie z systemem słuchawek audio - guide.

18.11.2019
poniedziałek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

19.11.2019
wtorek

SZLAKIEM ŁEMKOWSZCZYZNY POLSKIEJ I SŁOWACKIEJ - ZAKUPY
14:00-17:00 25,00Zwiedzanie zabytkowej cerkwi łemkowskiej w Powroźniku (obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) 

oraz w Ruskiej Woli po stronie słowackiej. Czas wolny przy granicy (możliwość zakupów za złotówki).

19.11.2019
wtorek

TERMY CHOCHOŁOWSKIE - KĄPIELISKO TERMALNE

13:30-21:30
90,00
ulg:80

Pobyt na terenie największego kompleksu termalnego na Podhalu - 3 godz.
Do dyspozycji 8 basenów wewnętrznych z wodą termalną, dysze wodne, stanowiska z hydromasażem, basen pływacki, 
basen z wodą solankową, basen z wodą siarkową, 2 termalne baseny zewnętrzne z atrakcjami wodnymi (m.in. rwąca 
rzeka, dysze wodne, bar wodny), grota solna oraz „tekstylna” sauna sucha. Dla dzieci: zjeżdżalnie, wodny plac zabaw, 
dziecięca łaźnia parowa. Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 16.

Informacja o wycieczkach oraz zakup biletów: Cena zawiera:
Biuro Turystyczne Jaworzyna transport, usługę pilota - przewodnika
ul. Pułaskiego 4, Krynica Zdrój bilety wstępu, ubezpieczenie KL i NNW
Czynne: 8:00 - 17:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob)
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71



Biuro Turystyczne Jaworzyna

tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ CENA

20.11.2019
środa

TYLICZ
14:00-17:00 25,00Zwiedzanie Tylicza: najstarszy drewniany kościół katolicki w Beskidzie Sądeckim z 1612 r., sakralna architektura 

współczesna na przykładzie Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej, spacer dróżkami różańcowymi do Golgoty, Muzeum 
Dziejów Tylicza.

20.11.2019
środa

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

13:30-20:30
80,00
ulg:70

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym ok. 3 godz. Do dyspozycji 4 baseny zewnętrzne o temperaturze 26-38°C. Woda 
polecana przy leczeniu chorób: reumatycznych, układu ruchowego, nerwowego, krążenia, przy schorzeniach górnych i 
dolnych dróg oddechowych. W drodze powrotnej postój przy granicy (możliwość zakupów za złotówki). Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 12.

20.11.2019
środa

SZLAKIEM ŁĄCKIEJ ŚLIWOWICY - DEGUSTACJA

14:00-17:30 70,00
Przejazd do Łącka, malowniczej miejscowości zwanej stolicą krainy sadów. Pobyt w Pijalni Firmowej znanej i cenionej 
firmy "Maurer" Zapoznanie się ze sposobem tradycyjnej produkcji tłoczonych soków oraz okowity otrzymywanych z 
lokalnych owoców i warzyw. Degustacja naturalnych napojów regionalnych: soki, wina, okowity. Możliwość zakupu 
produktów firmowych.

21.11.2019
czwartek

SŁOWACJA - BARDEJÓW
13:30-17:30 40,00Zwiedzanie zabytków Bardejowa m.in. Bazylika św. Idziego (wewnątrz) oraz rynek (wpisany na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO). Czas wolny ok.1 godz.

21.11.2019
czwartek

KOPALNIA SOLI W BOCHNI - PRZEJAZD PODZIEMNĄ KOLEJKĄ

13:30-21:00
85,00
ulg:75

Zwiedzanie kopalni soli w Bochni, trasa turystyczna ok. 3 godz. W programie: unikatowe komory, wykute w soli kaplice, 
rzeźby, wyjątkowa prezentacja multimedialna, przejazd podziemną kolejką, Komora Ważyn. Temperatura panująca w 
kopalni ok.15°C. Zaleca się, aby zwiedzający zabrali ze sobą ciepłą odzież i wygodne obuwie.  Bilety ulgowe przysługują 
seniorom powyżej 60 r.ż., oraz dzieciom do lat 15.

22.11.2019
piątek

WYCIECZKA PIESZA - HUZARY
13:50-17:00 10,00Huzary - wzniesienie na wysokości 866 m n.p.m. Wycieczka piesza z przewodnikiem. 

Czas przejścia ok. 3 godziny. OBOWIĄZUJE TURYSTYCZNE OBUWIE!

22.11.2019
piątek

WIEŻA W KORONACH DRZEW - KRYNICA ZDRÓJ - NOWOŚĆ!

14:00-17:00
80,00
ulg:70

Przejazd autokarem w okolice kompleksu Słotwiny Arena. Wyjazd kolejką krzesełkową do platformy widokowej (896 m 
n.p.m) Spacer pierwszą w Polsce, drewnianą ścieżką wśród koron drzew do wieży widokowej skąd podziwiać malowniczą 
panoramę Krynicy, Beskid Sądecki oraz Beskid Niski. Czas wolny. Zjazd kolejką. Powrót autokarem do centrum Krynicy. 
Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż. oraz dzieciom do lat 14.

22.11.2019
piątek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

22.11.2019
piątek

ZIEMIA SĄDECKA - STARY SĄCZ - KLASZTOR ŚW. KINGI
13:30-18:00 35,00Przejazd malowniczą Doliną Popradu przez Żegiestów, Rytro do Starego Sącza. W programie zwiedzania: zabytkowy 

rynek, Zespół Klasztorny Sióstr Klarysek z XIII w., Ołtarz oraz Muzeum Papieskie. Czas wolny.

23.11.2019
sobota

KAMIANNA - PASIEKA "BARĆ" - DEGUSTACJA MIODÓW PITNYCH
14:00-17:00 35,00Zwiedzanie obiektów pszczelarskich oraz cerkwi. W programie m.in.: Pasieka "Barć", Muzeum Pszczelarstwa oraz skansen 

uli figuralnych. Degustacja trzech lampek miodów pitnych. Możliwość zakupu produktów pszczelich.

24.11.2019
niedziela

WĘGRY - MISZKOLC - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH - OKOLICE TOKAJU
08:30-22:30

125,00
ulg:120

Przejazd do miejscowości Miskolc Tapolca. Pobyt na kąpielisku termalnym w skalnych jaskiniach ok.3 godz. (wody o 
temp. 28-35°C). Przejazd w okolice Tokaju do winnicy w miejscowości Tarcal. Degustacja 5 lampek oryginalnego 
węgierskiego wina z możliwością zakupu. Bilety ulgowe przysługują emerytom, rencistom, studentom oraz dzieciom.

24.11.2019
niedziela

KRAKÓW

08:30-20:00 85,00

Zwiedzanie Krakowa ok. 5 godz. Wzgórze Wawelskie: Katedra Królewska (Groby Królewskie i Zasłużonych Polaków z 
Sarkofagiem Pary Prezydenckiej), Krypty Królewskie, Wieża z Dzwonem Zygmuntowskim; historia Zamku Królewskiego, 
przejście „Drogą Królewską” ze zwiedzaniem ulic: Kanoniczej, Grodzkiej, Pałac Arcybiskupów z „oknem i pomnikiem 
Papieża”, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego z dziedzińcem, Rynek Główny z Wieżą Ratuszową, Sukiennice, 
Kościół Mariacki z Ołtarzem Wita Stwosza (wysłuchanie hejnału Mariackiego). Czas wolny ok. 1,5 godz. 
Zwiedzanie z systemem słuchawek audio-guide.

Informacja o wycieczkach oraz zakup biletów: Cena zawiera:
Biuro Turystyczne Jaworzyna transport, usługę pilota - przewodnika
ul. Pułaskiego 4, Krynica Zdrój bilety wstępu, ubezpieczenie KL i NNW
Czynne: 8:00 - 17:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob)
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71



Biuro Turystyczne Jaworzyna

tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ CENA

24.11.2019
niedziela

WĘGRY - BUDAPESZT "POLAK WĘGIER DWA BRATANKI" - REJS STATKIEM

05:00-23:30 180,00
Zwiedzanie najbardziej reprezentacyjnych części Budapesztu ok. 5 godz.: Plac Bohaterów, Bazylika św. Stefana 
(wewnątrz), Parlament (z zewnątrz) - symbol Węgier, jeden z najstarszych gmachów państwowych w Europie, Wzgórze 
Gellerta - malownicza panorama miasta, Wzgórze Zamkowe, kościół św. Macieja (z zewnątrz), Plac Paradny, Plac 
Św.Trójcy, Baszty Rybackie. Rejs statkiem po Dunaju 1 godz. Czas wolny 1 godz. 
Zwiedzanie z systemem słuchawek audio - guide.

24.11.2019
niedziela

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

08:30-16:00
80,00
ulg:70

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym ok. 3 godz. Do dyspozycji 4 baseny zewnętrzne o temperaturze 26-38°C. Woda 
polecana przy leczeniu chorób: reumatycznych, układu ruchowego, nerwowego, krążenia, przy schorzeniach górnych i 
dolnych dróg oddechowych. W drodze powrotnej postój przy granicy (możliwość zakupów za złotówki). Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 12.

24.11.2019
niedziela

DOLINA POPRADU - PIWNICZNA
09:00-14:30 40,00Przejazd malowniczą Doliną Popradu przez Muszynę, Żegiestów do Piwnicznej. Zwiedzanie uzdrowiska: Muzeum 

Regionalne, zabytkowy rynek, Park Zdrojowy, Pijalnia "Artystyczna". Degustacja wody mineralnej "Piwniczanka" (własne 
kubki). Czas wolny. W drodze powrotnej postój przy granicy słowackiej (możliwość zakupów za złotówki).

25.11.2019
poniedziałek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

26.11.2019
wtorek

TERMY CHOCHOŁOWSKIE - KĄPIELISKO TERMALNE

13:30-21:30
90,00
ulg:80

Pobyt na terenie największego kompleksu termalnego na Podhalu - 3 godz.
Do dyspozycji 8 basenów wewnętrznych z wodą termalną, dysze wodne, stanowiska z hydromasażem, basen pływacki, 
basen z wodą solankową, basen z wodą siarkową, 2 termalne baseny zewnętrzne z atrakcjami wodnymi (m.in. rwąca 
rzeka, dysze wodne, bar wodny), grota solna oraz „tekstylna” sauna sucha. Dla dzieci: zjeżdżalnie, wodny plac zabaw, 
dziecięca łaźnia parowa. Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 16.

26.11.2019
wtorek

SZLAKIEM ŁEMKOWSZCZYZNY POLSKIEJ I SŁOWACKIEJ - ZAKUPY
14:00-17:00 25,00Zwiedzanie zabytkowej cerkwi łemkowskiej w Powroźniku (obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) 

oraz w Ruskiej Woli po stronie słowackiej. Czas wolny przy granicy (możliwość zakupów za złotówki).

27.11.2019
środa

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

13:30-20:30
80,00
ulg:70

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym ok. 3 godz. Do dyspozycji 4 baseny zewnętrzne o temperaturze 26-38°C. Woda 
polecana przy leczeniu chorób: reumatycznych, układu ruchowego, nerwowego, krążenia, przy schorzeniach górnych i 
dolnych dróg oddechowych. W drodze powrotnej postój przy granicy (możliwość zakupów za złotówki). Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 12.

27.11.2019
środa

SZLAKIEM ŁĄCKIEJ ŚLIWOWICY - DEGUSTACJA

14:00-17:30 70,00
Przejazd do Łącka, malowniczej miejscowości zwanej stolicą krainy sadów. Pobyt w Pijalni Firmowej znanej i cenionej 
firmy "Maurer" Zapoznanie się ze sposobem tradycyjnej produkcji tłoczonych soków oraz okowity otrzymywanych z 
lokalnych owoców i warzyw. Degustacja naturalnych napojów regionalnych: soki, wina, okowity. Możliwość zakupu 
produktów firmowych.

27.11.2019
środa

WYCIECZKA PIESZA - GÓRA KRZYŻOWA
14:10-17:00 10,00Góra Krzyżowa - wzniesienie na wysokości 813 m n.p.m. Wycieczka piesza z przewodnikiem.

Czas przejścia ok. 3 godziny. OBOWIĄZUJE TURYSTYCZNE OBUWIE!

27.11.2019
środa

TYLICZ
14:00-17:00 25,00Zwiedzanie Tylicza: najstarszy drewniany kościół katolicki w Beskidzie Sądeckim z 1612 r., sakralna architektura 

współczesna na przykładzie Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej, spacer dróżkami różańcowymi do Golgoty, Muzeum 
Dziejów Tylicza.

28.11.2019
czwartek

SŁOWACJA - BARDEJÓW
13:30-17:30 40,00Zwiedzanie zabytków Bardejowa m.in. Bazylika św. Idziego (wewnątrz) oraz rynek (wpisany na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO). Czas wolny ok.1 godz.

29.11.2019
piątek

WIEŻA W KORONACH DRZEW - KRYNICA ZDRÓJ - NOWOŚĆ!

14:00-17:00
80,00
ulg:70

Przejazd autokarem w okolice kompleksu Słotwiny Arena. Wyjazd kolejką krzesełkową do platformy widokowej (896 m 
n.p.m) Spacer pierwszą w Polsce, drewnianą ścieżką wśród koron drzew do wieży widokowej skąd podziwiać malowniczą 
panoramę Krynicy, Beskid Sądecki oraz Beskid Niski. Czas wolny. Zjazd kolejką. Powrót autokarem do centrum Krynicy. 
Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż. oraz dzieciom do lat 14.

Informacja o wycieczkach oraz zakup biletów: Cena zawiera:
Biuro Turystyczne Jaworzyna transport, usługę pilota - przewodnika
ul. Pułaskiego 4, Krynica Zdrój bilety wstępu, ubezpieczenie KL i NNW
Czynne: 8:00 - 17:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob)
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71



Biuro Turystyczne Jaworzyna

tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ CENA

29.11.2019
piątek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

29.11.2019
piątek

SŁOWACJA - POPRAD AQUACITY - KĄPIELISKO TERMALNE - POKAZ LASEROWY

13:30-21:30
110,00
ulg:100

Pobyt na basenach termalnych 3,5 godz. Zwiedzanie miasta Poprad.
Aqua Packet - wstęp do wszystkich basenów zewnętrznych i wewnętrznych parku wodnego: otwarte baseny termalne, 
baseny relaksacyjne Blue Saphire z Laser show, baseny Blue Diamond z barem wodnym, basem dziecięcy Treasure Island, 
50 m basen pływacki, baseny Piramida Majów (sezon letni); sauna parowa, zjeżdżalnie. Bilety ulgowe przysługują 
seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym, studentom oraz dzieciom do lat 15.

29.11.2019
piątek

KOPALNIA SOLI W BOCHNI - PRZEJAZD PODZIEMNĄ KOLEJKĄ

13:30-21:00
85,00
ulg:75

Zwiedzanie kopalni soli w Bochni, trasa turystyczna ok. 3 godz. W programie: unikatowe komory, wykute w soli kaplice, 
rzeźby, wyjątkowa prezentacja multimedialna, przejazd podziemną kolejką, Komora Ważyn. Temperatura panująca w 
kopalni ok.15°C. Zaleca się, aby zwiedzający zabrali ze sobą ciepłą odzież i wygodne obuwie.  Bilety ulgowe przysługują 
seniorom powyżej 60 r.ż., oraz dzieciom do lat 15.

29.11.2019
piątek

ZIEMIA SĄDECKA - STARY SĄCZ - KLASZTOR ŚW. KINGI
13:30-18:00 35,00Przejazd malowniczą Doliną Popradu przez Żegiestów, Rytro do Starego Sącza. W programie zwiedzania: zabytkowy 

rynek, Zespół Klasztorny Sióstr Klarysek z XIII w., Ołtarz oraz Muzeum Papieskie. Czas wolny.

30.11.2019
sobota

KAMIANNA - PASIEKA "BARĆ" - DEGUSTACJA MIODÓW PITNYCH
14:00-17:00 35,00Zwiedzanie obiektów pszczelarskich oraz cerkwi. W programie m.in.: Pasieka "Barć", Muzeum Pszczelarstwa oraz skansen 

uli figuralnych. Degustacja trzech lampek miodów pitnych. Możliwość zakupu produktów pszczelich.

01.12.2019
niedziela

ZAKOPANE
08:30-20:00 75,00Sanktuarium Matki Bożej na Krzeptówkach, cmentarz na Pęksowym Brzysku, wyjazd i zjazd kolejką linowo-terenową na 

Gubałówkę (1126 m n.p.m.), czas wolny na Krupówkach. UWAGA! Możliwość wykupienia wycieczki bez biletu na 
Gubałówkę (cena 55 zł)

01.12.2019
niedziela

WĘGRY - BUDAPESZT "POLAK WĘGIER DWA BRATANKI" - REJS STATKIEM

05:00-23:30 180,00
Zwiedzanie najbardziej reprezentacyjnych części Budapesztu ok. 5 godz.: Plac Bohaterów, Bazylika św. Stefana 
(wewnątrz), Parlament (z zewnątrz) - symbol Węgier, jeden z najstarszych gmachów państwowych w Europie, Wzgórze 
Gellerta - malownicza panorama miasta, Wzgórze Zamkowe, kościół św. Macieja (z zewnątrz), Plac Paradny, Plac 
Św.Trójcy, Baszty Rybackie. Rejs statkiem po Dunaju 1 godz. Czas wolny 1 godz. 
Zwiedzanie z systemem słuchawek audio - guide.

01.12.2019
niedziela

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

08:30-16:00
80,00
ulg:70

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym ok. 3 godz. Do dyspozycji 4 baseny zewnętrzne o temperaturze 26-38°C. Woda 
polecana przy leczeniu chorób: reumatycznych, układu ruchowego, nerwowego, krążenia, przy schorzeniach górnych i 
dolnych dróg oddechowych. W drodze powrotnej postój przy granicy (możliwość zakupów za złotówki). Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 12.

01.12.2019
niedziela

WĘGRY - MISZKOLC - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH - OKOLICE TOKAJU
08:30-22:30

125,00
ulg:120

Przejazd do miejscowości Miskolc Tapolca. Pobyt na kąpielisku termalnym w skalnych jaskiniach ok.3 godz. (wody o 
temp. 28-35°C). Przejazd w okolice Tokaju do winnicy w miejscowości Tarcal. Degustacja 5 lampek oryginalnego 
węgierskiego wina z możliwością zakupu. Bilety ulgowe przysługują emerytom, rencistom, studentom oraz dzieciom.

02.12.2019
poniedziałek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

03.12.2019
wtorek

SZLAKIEM ŁEMKOWSZCZYZNY POLSKIEJ I SŁOWACKIEJ - ZAKUPY
14:00-17:00 25,00Zwiedzanie zabytkowej cerkwi łemkowskiej w Powroźniku (obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) 

oraz w Ruskiej Woli po stronie słowackiej. Czas wolny przy granicy (możliwość zakupów za złotówki).

03.12.2019
wtorek

TERMY CHOCHOŁOWSKIE - KĄPIELISKO TERMALNE

13:30-21:30
90,00
ulg:80

Pobyt na terenie największego kompleksu termalnego na Podhalu - 3 godz.
Do dyspozycji 8 basenów wewnętrznych z wodą termalną, dysze wodne, stanowiska z hydromasażem, basen pływacki, 
basen z wodą solankową, basen z wodą siarkową, 2 termalne baseny zewnętrzne z atrakcjami wodnymi (m.in. rwąca 
rzeka, dysze wodne, bar wodny), grota solna oraz „tekstylna” sauna sucha. Dla dzieci: zjeżdżalnie, wodny plac zabaw, 
dziecięca łaźnia parowa. Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 16.

Informacja o wycieczkach oraz zakup biletów: Cena zawiera:
Biuro Turystyczne Jaworzyna transport, usługę pilota - przewodnika
ul. Pułaskiego 4, Krynica Zdrój bilety wstępu, ubezpieczenie KL i NNW
Czynne: 8:00 - 17:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob)
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71
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WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ CENA

04.12.2019
środa

TYLICZ
14:00-17:00 25,00Zwiedzanie Tylicza: najstarszy drewniany kościół katolicki w Beskidzie Sądeckim z 1612 r., sakralna architektura 

współczesna na przykładzie Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej, spacer dróżkami różańcowymi do Golgoty, Muzeum 
Dziejów Tylicza.

04.12.2019
środa

SZLAKIEM ŁĄCKIEJ ŚLIWOWICY - DEGUSTACJA

14:00-17:30 70,00
Przejazd do Łącka, malowniczej miejscowości zwanej stolicą krainy sadów. Pobyt w Pijalni Firmowej znanej i cenionej 
firmy "Maurer" Zapoznanie się ze sposobem tradycyjnej produkcji tłoczonych soków oraz okowity otrzymywanych z 
lokalnych owoców i warzyw. Degustacja naturalnych napojów regionalnych: soki, wina, okowity. Możliwość zakupu 
produktów firmowych.

04.12.2019
środa

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

13:30-20:30
80,00
ulg:70

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym ok. 3 godz. Do dyspozycji 4 baseny zewnętrzne o temperaturze 26-38°C. Woda 
polecana przy leczeniu chorób: reumatycznych, układu ruchowego, nerwowego, krążenia, przy schorzeniach górnych i 
dolnych dróg oddechowych. W drodze powrotnej postój przy granicy (możliwość zakupów za złotówki). Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 12.

05.12.2019
czwartek

SŁOWACJA - BARDEJÓW
13:30-17:30 40,00Zwiedzanie zabytków Bardejowa m.in. Bazylika św. Idziego (wewnątrz) oraz rynek (wpisany na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO). Czas wolny ok.1 godz.

05.12.2019
czwartek

KOPALNIA SOLI W BOCHNI - PRZEJAZD PODZIEMNĄ KOLEJKĄ

13:30-21:00
85,00
ulg:75

Zwiedzanie kopalni soli w Bochni, trasa turystyczna ok. 3 godz. W programie: unikatowe komory, wykute w soli kaplice, 
rzeźby, wyjątkowa prezentacja multimedialna, przejazd podziemną kolejką, Komora Ważyn. Temperatura panująca w 
kopalni ok.15°C. Zaleca się, aby zwiedzający zabrali ze sobą ciepłą odzież i wygodne obuwie.  Bilety ulgowe przysługują 
seniorom powyżej 60 r.ż., oraz dzieciom do lat 15.

06.12.2019
piątek

KAMIANNA - PASIEKA "BARĆ" - DEGUSTACJA MIODÓW PITNYCH
14:00-17:00 35,00Zwiedzanie obiektów pszczelarskich oraz cerkwi. W programie m.in.: Pasieka "Barć", Muzeum Pszczelarstwa oraz skansen 

uli figuralnych. Degustacja trzech lampek miodów pitnych. Możliwość zakupu produktów pszczelich.

06.12.2019
piątek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

06.12.2019
piątek

WIEŻA W KORONACH DRZEW - KRYNICA ZDRÓJ - NOWOŚĆ!

14:00-17:00
80,00
ulg:70

Przejazd autokarem w okolice kompleksu Słotwiny Arena. Wyjazd kolejką krzesełkową do platformy widokowej (896 m 
n.p.m) Spacer pierwszą w Polsce, drewnianą ścieżką wśród koron drzew do wieży widokowej skąd podziwiać malowniczą 
panoramę Krynicy, Beskid Sądecki oraz Beskid Niski. Czas wolny. Zjazd kolejką. Powrót autokarem do centrum Krynicy. 
Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż. oraz dzieciom do lat 14.

07.12.2019
sobota

JAWORZYNA KRYNICKA - KOLEJ GONDOLOWA
13:30-17:00

50,00
ulg:45

Przejazd autokarem do Doliny Czarnego Potoku. Wyjazd kolejką gondolową na szczyt Jaworzyny Krynickiej (1114 m 
n.p.m.). Możliwość zejścia z przewodnikiem do schroniska oraz Muzeum Turystyki Górskiej. Zjazd kolejką. Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 65 r.ż. oraz dzieciom i młodzieży. Obowiązuje turystyczne obuwie!

08.12.2019
niedziela

SŁOWACJA - WYSOKIE TATRY - HREBIENOK - TATRZAŃSKA ŚWIĄTYNIA LODOWA

08:30-17:00
90,00
ulg:80

Przejazd do Starego Smokowca, malowniczej miejscowości u podnóża słowackich Tatr Wysokich. Wyjazd kolejką 
linowo-terenową na górę Hrebienok (1285 m n.p.m.) Zwiedzanie Tatrzańskiej Świątyni Lodowej. Zjazd kolejką. Przejazd 
do Szczyrbskiego Jeziora. Czas wolny ok.1 godz. Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż. oraz dzieciom i 
młodzieży. Obowiązuje turystyczne obuwie!

08.12.2019
niedziela

WĘGRY - BUDAPESZT "POLAK WĘGIER DWA BRATANKI" - REJS STATKIEM

05:00-23:30 180,00
Zwiedzanie najbardziej reprezentacyjnych części Budapesztu ok. 5 godz.: Plac Bohaterów, Bazylika św. Stefana 
(wewnątrz), Parlament (z zewnątrz) - symbol Węgier, jeden z najstarszych gmachów państwowych w Europie, Wzgórze 
Gellerta - malownicza panorama miasta, Wzgórze Zamkowe, kościół św. Macieja (z zewnątrz), Plac Paradny, Plac 
Św.Trójcy, Baszty Rybackie. Rejs statkiem po Dunaju 1 godz. Czas wolny 1 godz. 
Zwiedzanie z systemem słuchawek audio - guide.

08.12.2019
niedziela

DOLINA POPRADU - PIWNICZNA
09:00-14:30 40,00Przejazd malowniczą Doliną Popradu przez Muszynę, Żegiestów do Piwnicznej. Zwiedzanie uzdrowiska: Muzeum 

Regionalne, zabytkowy rynek, Park Zdrojowy, Pijalnia "Artystyczna". Degustacja wody mineralnej "Piwniczanka" (własne 
kubki). Czas wolny. W drodze powrotnej postój przy granicy słowackiej (możliwość zakupów za złotówki).

Informacja o wycieczkach oraz zakup biletów: Cena zawiera:
Biuro Turystyczne Jaworzyna transport, usługę pilota - przewodnika
ul. Pułaskiego 4, Krynica Zdrój bilety wstępu, ubezpieczenie KL i NNW
Czynne: 8:00 - 17:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob)
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71



Biuro Turystyczne Jaworzyna

tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ CENA

08.12.2019
niedziela

WĘGRY - MISZKOLC - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH - OKOLICE TOKAJU
08:30-22:30

125,00
ulg:120

Przejazd do miejscowości Miskolc Tapolca. Pobyt na kąpielisku termalnym w skalnych jaskiniach ok.3 godz. (wody o 
temp. 28-35°C). Przejazd w okolice Tokaju do winnicy w miejscowości Tarcal. Degustacja 5 lampek oryginalnego 
węgierskiego wina z możliwością zakupu. Bilety ulgowe przysługują emerytom, rencistom, studentom oraz dzieciom.

08.12.2019
niedziela

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

08:30-16:00
80,00
ulg:70

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym ok. 3 godz. Do dyspozycji 4 baseny zewnętrzne o temperaturze 26-38°C. Woda 
polecana przy leczeniu chorób: reumatycznych, układu ruchowego, nerwowego, krążenia, przy schorzeniach górnych i 
dolnych dróg oddechowych. W drodze powrotnej postój przy granicy (możliwość zakupów za złotówki). Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 12.

08.12.2019
niedziela

KRAKÓW

08:30-20:00 85,00

Zwiedzanie Krakowa ok. 5 godz. Wzgórze Wawelskie: Katedra Królewska (Groby Królewskie i Zasłużonych Polaków z 
Sarkofagiem Pary Prezydenckiej), Krypty Królewskie, Wieża z Dzwonem Zygmuntowskim; historia Zamku Królewskiego, 
przejście „Drogą Królewską” ze zwiedzaniem ulic: Kanoniczej, Grodzkiej, Pałac Arcybiskupów z „oknem i pomnikiem 
Papieża”, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego z dziedzińcem, Rynek Główny z Wieżą Ratuszową, Sukiennice, 
Kościół Mariacki z Ołtarzem Wita Stwosza (wysłuchanie hejnału Mariackiego). Czas wolny ok. 1,5 godz. 
Zwiedzanie z systemem słuchawek audio-guide.

09.12.2019
poniedziałek

WYCIECZKA PIESZA - HUZARY
13:50-17:00 10,00Huzary - wzniesienie na wysokości 866 m n.p.m. Wycieczka piesza z przewodnikiem. 

Czas przejścia ok. 3 godziny. OBOWIĄZUJE TURYSTYCZNE OBUWIE!

09.12.2019
poniedziałek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

09.12.2019
poniedziałek

ZIEMIA SĄDECKA - STARY SĄCZ - KLASZTOR ŚW. KINGI
13:30-18:00 35,00Przejazd malowniczą Doliną Popradu przez Żegiestów, Rytro do Starego Sącza. W programie zwiedzania: zabytkowy 

rynek, Zespół Klasztorny Sióstr Klarysek z XIII w., Ołtarz oraz Muzeum Papieskie. Czas wolny.

10.12.2019
wtorek

SZLAKIEM ŁEMKOWSZCZYZNY POLSKIEJ I SŁOWACKIEJ - ZAKUPY
14:00-17:00 25,00Zwiedzanie zabytkowej cerkwi łemkowskiej w Powroźniku (obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) 

oraz w Ruskiej Woli po stronie słowackiej. Czas wolny przy granicy (możliwość zakupów za złotówki).

10.12.2019
wtorek

TERMY CHOCHOŁOWSKIE - KĄPIELISKO TERMALNE

13:30-21:30
90,00
ulg:80

Pobyt na terenie największego kompleksu termalnego na Podhalu - 3 godz.
Do dyspozycji 8 basenów wewnętrznych z wodą termalną, dysze wodne, stanowiska z hydromasażem, basen pływacki, 
basen z wodą solankową, basen z wodą siarkową, 2 termalne baseny zewnętrzne z atrakcjami wodnymi (m.in. rwąca 
rzeka, dysze wodne, bar wodny), grota solna oraz „tekstylna” sauna sucha. Dla dzieci: zjeżdżalnie, wodny plac zabaw, 
dziecięca łaźnia parowa. Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 16.

11.12.2019
środa

WYCIECZKA PIESZA - GÓRA KRZYŻOWA
14:10-17:00 10,00Góra Krzyżowa - wzniesienie na wysokości 813 m n.p.m. Wycieczka piesza z przewodnikiem.

Czas przejścia ok. 3 godziny. OBOWIĄZUJE TURYSTYCZNE OBUWIE!

11.12.2019
środa

TYLICZ
14:00-17:00 25,00Zwiedzanie Tylicza: najstarszy drewniany kościół katolicki w Beskidzie Sądeckim z 1612 r., sakralna architektura 

współczesna na przykładzie Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej, spacer dróżkami różańcowymi do Golgoty, Muzeum 
Dziejów Tylicza.

11.12.2019
środa

SZLAKIEM ŁĄCKIEJ ŚLIWOWICY - DEGUSTACJA

14:00-17:30 70,00
Przejazd do Łącka, malowniczej miejscowości zwanej stolicą krainy sadów. Pobyt w Pijalni Firmowej znanej i cenionej 
firmy "Maurer" Zapoznanie się ze sposobem tradycyjnej produkcji tłoczonych soków oraz okowity otrzymywanych z 
lokalnych owoców i warzyw. Degustacja naturalnych napojów regionalnych: soki, wina, okowity. Możliwość zakupu 
produktów firmowych.

11.12.2019
środa

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

13:30-20:30
80,00
ulg:70

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym ok. 3 godz. Do dyspozycji 4 baseny zewnętrzne o temperaturze 26-38°C. Woda 
polecana przy leczeniu chorób: reumatycznych, układu ruchowego, nerwowego, krążenia, przy schorzeniach górnych i 
dolnych dróg oddechowych. W drodze powrotnej postój przy granicy (możliwość zakupów za złotówki). Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 12.

Informacja o wycieczkach oraz zakup biletów: Cena zawiera:
Biuro Turystyczne Jaworzyna transport, usługę pilota - przewodnika
ul. Pułaskiego 4, Krynica Zdrój bilety wstępu, ubezpieczenie KL i NNW
Czynne: 8:00 - 17:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob)
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71



Biuro Turystyczne Jaworzyna

tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ CENA

12.12.2019
czwartek

SŁOWACJA - BARDEJÓW
13:30-17:30 40,00Zwiedzanie zabytków Bardejowa m.in. Bazylika św. Idziego (wewnątrz) oraz rynek (wpisany na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO). Czas wolny ok.1 godz.

12.12.2019
czwartek

KOPALNIA SOLI W BOCHNI - PRZEJAZD PODZIEMNĄ KOLEJKĄ

13:30-21:00
85,00
ulg:75

Zwiedzanie kopalni soli w Bochni, trasa turystyczna ok. 3 godz. W programie: unikatowe komory, wykute w soli kaplice, 
rzeźby, wyjątkowa prezentacja multimedialna, przejazd podziemną kolejką, Komora Ważyn. Temperatura panująca w 
kopalni ok.15°C. Zaleca się, aby zwiedzający zabrali ze sobą ciepłą odzież i wygodne obuwie.  Bilety ulgowe przysługują 
seniorom powyżej 60 r.ż., oraz dzieciom do lat 15.

13.12.2019
piątek

SŁOWACJA - POPRAD AQUACITY - KĄPIELISKO TERMALNE - POKAZ LASEROWY

13:30-21:30
110,00
ulg:100

Pobyt na basenach termalnych 3,5 godz. Zwiedzanie miasta Poprad.
Aqua Packet - wstęp do wszystkich basenów zewnętrznych i wewnętrznych parku wodnego: otwarte baseny termalne, 
baseny relaksacyjne Blue Saphire z Laser show, baseny Blue Diamond z barem wodnym, basem dziecięcy Treasure Island, 
50 m basen pływacki, baseny Piramida Majów (sezon letni); sauna parowa, zjeżdżalnie. Bilety ulgowe przysługują 
seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym, studentom oraz dzieciom do lat 15.

13.12.2019
piątek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

13.12.2019
piątek

WIEŻA W KORONACH DRZEW - KRYNICA ZDRÓJ - NOWOŚĆ!

14:00-17:00
80,00
ulg:70

Przejazd autokarem w okolice kompleksu Słotwiny Arena. Wyjazd kolejką krzesełkową do platformy widokowej (896 m 
n.p.m) Spacer pierwszą w Polsce, drewnianą ścieżką wśród koron drzew do wieży widokowej skąd podziwiać malowniczą 
panoramę Krynicy, Beskid Sądecki oraz Beskid Niski. Czas wolny. Zjazd kolejką. Powrót autokarem do centrum Krynicy. 
Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż. oraz dzieciom do lat 14.

13.12.2019
piątek

KAMIANNA - PASIEKA "BARĆ" - DEGUSTACJA MIODÓW PITNYCH
14:00-17:00 35,00Zwiedzanie obiektów pszczelarskich oraz cerkwi. W programie m.in.: Pasieka "Barć", Muzeum Pszczelarstwa oraz skansen 

uli figuralnych. Degustacja trzech lampek miodów pitnych. Możliwość zakupu produktów pszczelich.

14.12.2019
sobota

JAWORZYNA KRYNICKA - KOLEJ GONDOLOWA
13:30-17:00

50,00
ulg:45

Przejazd autokarem do Doliny Czarnego Potoku. Wyjazd kolejką gondolową na szczyt Jaworzyny Krynickiej (1114 m 
n.p.m.). Możliwość zejścia z przewodnikiem do schroniska oraz Muzeum Turystyki Górskiej. Zjazd kolejką. Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 65 r.ż. oraz dzieciom i młodzieży. Obowiązuje turystyczne obuwie!

15.12.2019
niedziela

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

08:30-16:00
80,00
ulg:70

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym ok. 3 godz. Do dyspozycji 4 baseny zewnętrzne o temperaturze 26-38°C. Woda 
polecana przy leczeniu chorób: reumatycznych, układu ruchowego, nerwowego, krążenia, przy schorzeniach górnych i 
dolnych dróg oddechowych. W drodze powrotnej postój przy granicy (możliwość zakupów za złotówki). Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 12.

15.12.2019
niedziela

SŁOWACJA - WYSOKIE TATRY - HREBIENOK - TATRZAŃSKA ŚWIĄTYNIA LODOWA

08:30-17:00
90,00
ulg:80

Przejazd do Starego Smokowca, malowniczej miejscowości u podnóża słowackich Tatr Wysokich. Wyjazd kolejką 
linowo-terenową na górę Hrebienok (1285 m n.p.m.) Zwiedzanie Tatrzańskiej Świątyni Lodowej. Zjazd kolejką. Przejazd 
do Szczyrbskiego Jeziora. Czas wolny ok.1 godz. Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż. oraz dzieciom i 
młodzieży. Obowiązuje turystyczne obuwie!

15.12.2019
niedziela

WĘGRY - BUDAPESZT "POLAK WĘGIER DWA BRATANKI" - REJS STATKIEM

05:00-23:30 180,00
Zwiedzanie najbardziej reprezentacyjnych części Budapesztu ok. 5 godz.: Plac Bohaterów, Bazylika św. Stefana 
(wewnątrz), Parlament (z zewnątrz) - symbol Węgier, jeden z najstarszych gmachów państwowych w Europie, Wzgórze 
Gellerta - malownicza panorama miasta, Wzgórze Zamkowe, kościół św. Macieja (z zewnątrz), Plac Paradny, Plac 
Św.Trójcy, Baszty Rybackie. Rejs statkiem po Dunaju 1 godz. Czas wolny 1 godz. 
Zwiedzanie z systemem słuchawek audio - guide.

15.12.2019
niedziela

WĘGRY - MISZKOLC - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH - OKOLICE TOKAJU
08:30-22:30

125,00
ulg:120

Przejazd do miejscowości Miskolc Tapolca. Pobyt na kąpielisku termalnym w skalnych jaskiniach ok.3 godz. (wody o 
temp. 28-35°C). Przejazd w okolice Tokaju do winnicy w miejscowości Tarcal. Degustacja 5 lampek oryginalnego 
węgierskiego wina z możliwością zakupu. Bilety ulgowe przysługują emerytom, rencistom, studentom oraz dzieciom.

15.12.2019
niedziela

ZAKOPANE
08:30-20:00 75,00Sanktuarium Matki Bożej na Krzeptówkach, cmentarz na Pęksowym Brzysku, wyjazd i zjazd kolejką linowo-terenową na 

Gubałówkę (1126 m n.p.m.), czas wolny na Krupówkach. UWAGA! Możliwość wykupienia wycieczki bez biletu na 
Gubałówkę (cena 55 zł)

Informacja o wycieczkach oraz zakup biletów: Cena zawiera:
Biuro Turystyczne Jaworzyna transport, usługę pilota - przewodnika
ul. Pułaskiego 4, Krynica Zdrój bilety wstępu, ubezpieczenie KL i NNW
Czynne: 8:00 - 17:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob)
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71



Biuro Turystyczne Jaworzyna

tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ CENA

16.12.2019
poniedziałek

ZIEMIA SĄDECKA - STARY SĄCZ - KLASZTOR ŚW. KINGI
13:30-18:00 35,00Przejazd malowniczą Doliną Popradu przez Żegiestów, Rytro do Starego Sącza. W programie zwiedzania: zabytkowy 

rynek, Zespół Klasztorny Sióstr Klarysek z XIII w., Ołtarz oraz Muzeum Papieskie. Czas wolny.

16.12.2019
poniedziałek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

17.12.2019
wtorek

TERMY CHOCHOŁOWSKIE - KĄPIELISKO TERMALNE

13:30-21:30
90,00
ulg:80

Pobyt na terenie największego kompleksu termalnego na Podhalu - 3 godz.
Do dyspozycji 8 basenów wewnętrznych z wodą termalną, dysze wodne, stanowiska z hydromasażem, basen pływacki, 
basen z wodą solankową, basen z wodą siarkową, 2 termalne baseny zewnętrzne z atrakcjami wodnymi (m.in. rwąca 
rzeka, dysze wodne, bar wodny), grota solna oraz „tekstylna” sauna sucha. Dla dzieci: zjeżdżalnie, wodny plac zabaw, 
dziecięca łaźnia parowa. Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 16.

17.12.2019
wtorek

SZLAKIEM ŁEMKOWSZCZYZNY POLSKIEJ I SŁOWACKIEJ - ZAKUPY
14:00-17:00 25,00Zwiedzanie zabytkowej cerkwi łemkowskiej w Powroźniku (obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) 

oraz w Ruskiej Woli po stronie słowackiej. Czas wolny przy granicy (możliwość zakupów za złotówki).

18.12.2019
środa

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

13:30-20:30
80,00
ulg:70

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym ok. 3 godz. Do dyspozycji 4 baseny zewnętrzne o temperaturze 26-38°C. Woda 
polecana przy leczeniu chorób: reumatycznych, układu ruchowego, nerwowego, krążenia, przy schorzeniach górnych i 
dolnych dróg oddechowych. W drodze powrotnej postój przy granicy (możliwość zakupów za złotówki). Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 12.

18.12.2019
środa

SZLAKIEM ŁĄCKIEJ ŚLIWOWICY - DEGUSTACJA

14:00-17:30 70,00
Przejazd do Łącka, malowniczej miejscowości zwanej stolicą krainy sadów. Pobyt w Pijalni Firmowej znanej i cenionej 
firmy "Maurer" Zapoznanie się ze sposobem tradycyjnej produkcji tłoczonych soków oraz okowity otrzymywanych z 
lokalnych owoców i warzyw. Degustacja naturalnych napojów regionalnych: soki, wina, okowity. Możliwość zakupu 
produktów firmowych.

18.12.2019
środa

TYLICZ
14:00-17:00 25,00Zwiedzanie Tylicza: najstarszy drewniany kościół katolicki w Beskidzie Sądeckim z 1612 r., sakralna architektura 

współczesna na przykładzie Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej, spacer dróżkami różańcowymi do Golgoty, Muzeum 
Dziejów Tylicza.

19.12.2019
czwartek

SŁOWACJA - BARDEJÓW
13:30-17:30 40,00Zwiedzanie zabytków Bardejowa m.in. Bazylika św. Idziego (wewnątrz) oraz rynek (wpisany na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO). Czas wolny ok.1 godz.

19.12.2019
czwartek

KOPALNIA SOLI W BOCHNI - PRZEJAZD PODZIEMNĄ KOLEJKĄ

13:30-21:00
85,00
ulg:75

Zwiedzanie kopalni soli w Bochni, trasa turystyczna ok. 3 godz. W programie: unikatowe komory, wykute w soli kaplice, 
rzeźby, wyjątkowa prezentacja multimedialna, przejazd podziemną kolejką, Komora Ważyn. Temperatura panująca w 
kopalni ok.15°C. Zaleca się, aby zwiedzający zabrali ze sobą ciepłą odzież i wygodne obuwie.  Bilety ulgowe przysługują 
seniorom powyżej 60 r.ż., oraz dzieciom do lat 15.

20.12.2019
piątek

WIEŻA W KORONACH DRZEW - KRYNICA ZDRÓJ - NOWOŚĆ!

14:00-17:00
80,00
ulg:70

Przejazd autokarem w okolice kompleksu Słotwiny Arena. Wyjazd kolejką krzesełkową do platformy widokowej (896 m 
n.p.m) Spacer pierwszą w Polsce, drewnianą ścieżką wśród koron drzew do wieży widokowej skąd podziwiać malowniczą 
panoramę Krynicy, Beskid Sądecki oraz Beskid Niski. Czas wolny. Zjazd kolejką. Powrót autokarem do centrum Krynicy. 
Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż. oraz dzieciom do lat 14.

20.12.2019
piątek

KAMIANNA - PASIEKA "BARĆ" - DEGUSTACJA MIODÓW PITNYCH
14:00-17:00 35,00Zwiedzanie obiektów pszczelarskich oraz cerkwi. W programie m.in.: Pasieka "Barć", Muzeum Pszczelarstwa oraz skansen 

uli figuralnych. Degustacja trzech lampek miodów pitnych. Możliwość zakupu produktów pszczelich.

21.12.2019
sobota

JAWORZYNA KRYNICKA - KOLEJ GONDOLOWA
13:30-17:00

50,00
ulg:45

Przejazd autokarem do Doliny Czarnego Potoku. Wyjazd kolejką gondolową na szczyt Jaworzyny Krynickiej (1114 m 
n.p.m.). Możliwość zejścia z przewodnikiem do schroniska oraz Muzeum Turystyki Górskiej. Zjazd kolejką. Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 65 r.ż. oraz dzieciom i młodzieży. Obowiązuje turystyczne obuwie!

Informacja o wycieczkach oraz zakup biletów: Cena zawiera:
Biuro Turystyczne Jaworzyna transport, usługę pilota - przewodnika
ul. Pułaskiego 4, Krynica Zdrój bilety wstępu, ubezpieczenie KL i NNW
Czynne: 8:00 - 17:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob)
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71



Biuro Turystyczne Jaworzyna

tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ CENA

21.12.2019
sobota

KULIG Z POCHODNIAMI - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 80,00
Kulig z pochodniami 1 godz. zakończony biesiadą przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza 
integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w 
towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Po zakończeniu 
powrót autokarem. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :)

21.12.2019
sobota

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

21.12.2019
sobota

KULIG Z POCHODNIAMI - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

17:00-20:30 80,00
Kulig z pochodniami 1 godz. zakończony biesiadą przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza 
integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w 
towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Po zakończeniu 
powrót autokarem. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :)

22.12.2019
niedziela

KULIG Z POCHODNIAMI - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

17:00-20:30 80,00
Kulig z pochodniami 1 godz. zakończony biesiadą przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza 
integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w 
towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Po zakończeniu 
powrót autokarem. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :)

22.12.2019
niedziela

KRAKÓW

08:30-20:00 85,00

Zwiedzanie Krakowa ok. 5 godz. Wzgórze Wawelskie: Katedra Królewska (Groby Królewskie i Zasłużonych Polaków z 
Sarkofagiem Pary Prezydenckiej), Krypty Królewskie, Wieża z Dzwonem Zygmuntowskim; historia Zamku Królewskiego, 
przejście „Drogą Królewską” ze zwiedzaniem ulic: Kanoniczej, Grodzkiej, Pałac Arcybiskupów z „oknem i pomnikiem 
Papieża”, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego z dziedzińcem, Rynek Główny z Wieżą Ratuszową, Sukiennice, 
Kościół Mariacki z Ołtarzem Wita Stwosza (wysłuchanie hejnału Mariackiego). Czas wolny ok. 1,5 godz. 
Zwiedzanie z systemem słuchawek audio-guide.

22.12.2019
niedziela

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

22.12.2019
niedziela

WĘGRY - MISZKOLC - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH - OKOLICE TOKAJU
08:30-22:30

125,00
ulg:120

Przejazd do miejscowości Miskolc Tapolca. Pobyt na kąpielisku termalnym w skalnych jaskiniach ok.3 godz. (wody o 
temp. 28-35°C). Przejazd w okolice Tokaju do winnicy w miejscowości Tarcal. Degustacja 5 lampek oryginalnego 
węgierskiego wina z możliwością zakupu. Bilety ulgowe przysługują emerytom, rencistom, studentom oraz dzieciom.

22.12.2019
niedziela

KULIG Z POCHODNIAMI - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 80,00
Kulig z pochodniami 1 godz. zakończony biesiadą przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza 
integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w 
towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Po zakończeniu 
powrót autokarem. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :)

22.12.2019
niedziela

WĘGRY - BUDAPESZT "POLAK WĘGIER DWA BRATANKI" - REJS STATKIEM

05:00-23:30 180,00
Zwiedzanie najbardziej reprezentacyjnych części Budapesztu ok. 5 godz.: Plac Bohaterów, Bazylika św. Stefana 
(wewnątrz), Parlament (z zewnątrz) - symbol Węgier, jeden z najstarszych gmachów państwowych w Europie, Wzgórze 
Gellerta - malownicza panorama miasta, Wzgórze Zamkowe, kościół św. Macieja (z zewnątrz), Plac Paradny, Plac 
Św.Trójcy, Baszty Rybackie. Rejs statkiem po Dunaju 1 godz. Czas wolny 1 godz. 
Zwiedzanie z systemem słuchawek audio - guide.

22.12.2019
niedziela

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

08:30-16:00
80,00
ulg:70

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym ok. 3 godz. Do dyspozycji 4 baseny zewnętrzne o temperaturze 26-38°C. Woda 
polecana przy leczeniu chorób: reumatycznych, układu ruchowego, nerwowego, krążenia, przy schorzeniach górnych i 
dolnych dróg oddechowych. W drodze powrotnej postój przy granicy (możliwość zakupów za złotówki). Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 12.

Informacja o wycieczkach oraz zakup biletów: Cena zawiera:
Biuro Turystyczne Jaworzyna transport, usługę pilota - przewodnika
ul. Pułaskiego 4, Krynica Zdrój bilety wstępu, ubezpieczenie KL i NNW
Czynne: 8:00 - 17:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob)
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71



Biuro Turystyczne Jaworzyna

tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ CENA

23.12.2019
poniedziałek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

23.12.2019
poniedziałek

ZIEMIA SĄDECKA - STARY SĄCZ - KLASZTOR ŚW. KINGI
13:30-18:00 35,00Przejazd malowniczą Doliną Popradu przez Żegiestów, Rytro do Starego Sącza. W programie zwiedzania: zabytkowy 

rynek, Zespół Klasztorny Sióstr Klarysek z XIII w., Ołtarz oraz Muzeum Papieskie. Czas wolny.

23.12.2019
poniedziałek

KULIG Z POCHODNIAMI - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 80,00
Kulig z pochodniami 1 godz. zakończony biesiadą przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza 
integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w 
towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Po zakończeniu 
powrót autokarem. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :)

23.12.2019
poniedziałek

KULIG Z POCHODNIAMI - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

17:00-20:30 80,00
Kulig z pochodniami 1 godz. zakończony biesiadą przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza 
integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w 
towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Po zakończeniu 
powrót autokarem. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :)

26.12.2019
czwartek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

26.12.2019
czwartek

KULIG Z POCHODNIAMI - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 80,00
Kulig z pochodniami 1 godz. zakończony biesiadą przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza 
integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w 
towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Po zakończeniu 
powrót autokarem. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :)

26.12.2019
czwartek

KULIG Z POCHODNIAMI - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

17:00-20:30 80,00
Kulig z pochodniami 1 godz. zakończony biesiadą przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza 
integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w 
towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Po zakończeniu 
powrót autokarem. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :)

26.12.2019
czwartek

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

08:30-16:00
80,00
ulg:70

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym ok. 3 godz. Do dyspozycji 4 baseny zewnętrzne o temperaturze 26-38°C. Woda 
polecana przy leczeniu chorób: reumatycznych, układu ruchowego, nerwowego, krążenia, przy schorzeniach górnych i 
dolnych dróg oddechowych. W drodze powrotnej postój przy granicy (możliwość zakupów za złotówki). Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 12.

27.12.2019
piątek

SŁOWACJA - BARDEJÓW
13:30-17:30 40,00Zwiedzanie zabytków Bardejowa m.in. Bazylika św. Idziego (wewnątrz) oraz rynek (wpisany na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO). Czas wolny ok.1 godz.

27.12.2019
piątek

KULIG Z POCHODNIAMI - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

17:00-20:30 80,00
Kulig z pochodniami 1 godz. zakończony biesiadą przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza 
integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w 
towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Po zakończeniu 
powrót autokarem. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :)

27.12.2019
piątek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

Informacja o wycieczkach oraz zakup biletów: Cena zawiera:
Biuro Turystyczne Jaworzyna transport, usługę pilota - przewodnika
ul. Pułaskiego 4, Krynica Zdrój bilety wstępu, ubezpieczenie KL i NNW
Czynne: 8:00 - 17:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob)
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71



Biuro Turystyczne Jaworzyna

tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ CENA

27.12.2019
piątek

SZLAKIEM ŁĄCKIEJ ŚLIWOWICY - DEGUSTACJA

14:00-17:30 70,00
Przejazd do Łącka, malowniczej miejscowości zwanej stolicą krainy sadów. Pobyt w Pijalni Firmowej znanej i cenionej 
firmy "Maurer" Zapoznanie się ze sposobem tradycyjnej produkcji tłoczonych soków oraz okowity otrzymywanych z 
lokalnych owoców i warzyw. Degustacja naturalnych napojów regionalnych: soki, wina, okowity. Możliwość zakupu 
produktów firmowych.

27.12.2019
piątek

WIEŻA W KORONACH DRZEW - KRYNICA ZDRÓJ - NOWOŚĆ!

14:00-17:00
80,00
ulg:70

Przejazd autokarem w okolice kompleksu Słotwiny Arena. Wyjazd kolejką krzesełkową do platformy widokowej (896 m 
n.p.m) Spacer pierwszą w Polsce, drewnianą ścieżką wśród koron drzew do wieży widokowej skąd podziwiać malowniczą 
panoramę Krynicy, Beskid Sądecki oraz Beskid Niski. Czas wolny. Zjazd kolejką. Powrót autokarem do centrum Krynicy. 
Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż. oraz dzieciom do lat 14.

27.12.2019
piątek

KULIG Z POCHODNIAMI - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 80,00
Kulig z pochodniami 1 godz. zakończony biesiadą przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza 
integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w 
towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Po zakończeniu 
powrót autokarem. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :)

28.12.2019
sobota

KAMIANNA - PASIEKA "BARĆ" - DEGUSTACJA MIODÓW PITNYCH
14:00-17:00 35,00Zwiedzanie obiektów pszczelarskich oraz cerkwi. W programie m.in.: Pasieka "Barć", Muzeum Pszczelarstwa oraz skansen 

uli figuralnych. Degustacja trzech lampek miodów pitnych. Możliwość zakupu produktów pszczelich.

28.12.2019
sobota

SŁOWACJA - POPRAD AQUACITY - KĄPIELISKO TERMALNE - POKAZ LASEROWY

13:30-22:30
110,00
ulg:100

Pobyt na basenach termalnych 3,5 godz. Zwiedzanie miasta Poprad.
Aqua Packet - wstęp do wszystkich basenów zewnętrznych i wewnętrznych parku wodnego: otwarte baseny termalne, 
baseny relaksacyjne Blue Saphire z Laser show, baseny Blue Diamond z barem wodnym, basem dziecięcy Treasure Island, 
50 m basen pływacki, baseny Piramida Majów (sezon letni); sauna parowa, zjeżdżalnie. Bilety ulgowe przysługują 
seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym, studentom oraz dzieciom do lat 15.

28.12.2019
sobota

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

28.12.2019
sobota

JAWORZYNA KRYNICKA - KOLEJ GONDOLOWA
13:30-17:00

50,00
ulg:45

Przejazd autokarem do Doliny Czarnego Potoku. Wyjazd kolejką gondolową na szczyt Jaworzyny Krynickiej (1114 m 
n.p.m.). Możliwość zejścia z przewodnikiem do schroniska oraz Muzeum Turystyki Górskiej. Zjazd kolejką. Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 65 r.ż. oraz dzieciom i młodzieży. Obowiązuje turystyczne obuwie!

28.12.2019
sobota

KULIG Z POCHODNIAMI - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

17:00-20:30 80,00
Kulig z pochodniami 1 godz. zakończony biesiadą przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza 
integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w 
towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Po zakończeniu 
powrót autokarem. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :)

28.12.2019
sobota

KULIG Z POCHODNIAMI - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 80,00
Kulig z pochodniami 1 godz. zakończony biesiadą przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza 
integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w 
towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Po zakończeniu 
powrót autokarem. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :)

29.12.2019
niedziela

SŁOWACJA - WYSOKIE TATRY - HREBIENOK - TATRZAŃSKA ŚWIĄTYNIA LODOWA

08:30-17:00
90,00
ulg:80

Przejazd do Starego Smokowca, malowniczej miejscowości u podnóża słowackich Tatr Wysokich. Wyjazd kolejką 
linowo-terenową na górę Hrebienok (1285 m n.p.m.) Zwiedzanie Tatrzańskiej Świątyni Lodowej. Zjazd kolejką. Przejazd 
do Szczyrbskiego Jeziora. Czas wolny ok.1 godz. Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż. oraz dzieciom i 
młodzieży. Obowiązuje turystyczne obuwie!

29.12.2019
niedziela

ZAKOPANE
08:30-20:00 75,00Sanktuarium Matki Bożej na Krzeptówkach, cmentarz na Pęksowym Brzysku, wyjazd i zjazd kolejką linowo-terenową na 

Gubałówkę (1126 m n.p.m.), czas wolny na Krupówkach. UWAGA! Możliwość wykupienia wycieczki bez biletu na 
Gubałówkę (cena 55 zł)

Informacja o wycieczkach oraz zakup biletów: Cena zawiera:
Biuro Turystyczne Jaworzyna transport, usługę pilota - przewodnika
ul. Pułaskiego 4, Krynica Zdrój bilety wstępu, ubezpieczenie KL i NNW
Czynne: 8:00 - 17:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob)
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71



Biuro Turystyczne Jaworzyna

tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ CENA

29.12.2019
niedziela

WĘGRY - BUDAPESZT "POLAK WĘGIER DWA BRATANKI" - REJS STATKIEM

05:00-23:30 180,00
Zwiedzanie najbardziej reprezentacyjnych części Budapesztu ok. 5 godz.: Plac Bohaterów, Bazylika św. Stefana 
(wewnątrz), Parlament (z zewnątrz) - symbol Węgier, jeden z najstarszych gmachów państwowych w Europie, Wzgórze 
Gellerta - malownicza panorama miasta, Wzgórze Zamkowe, kościół św. Macieja (z zewnątrz), Plac Paradny, Plac 
Św.Trójcy, Baszty Rybackie. Rejs statkiem po Dunaju 1 godz. Czas wolny 1 godz. 
Zwiedzanie z systemem słuchawek audio - guide.

29.12.2019
niedziela

KULIG Z POCHODNIAMI - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

17:00-20:30 80,00
Kulig z pochodniami 1 godz. zakończony biesiadą przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza 
integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w 
towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Po zakończeniu 
powrót autokarem. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :)

29.12.2019
niedziela

KULIG Z POCHODNIAMI - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 80,00
Kulig z pochodniami 1 godz. zakończony biesiadą przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza 
integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w 
towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Po zakończeniu 
powrót autokarem. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :)

29.12.2019
niedziela

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

29.12.2019
niedziela

WĘGRY - MISZKOLC - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH - OKOLICE TOKAJU
08:30-22:30

125,00
ulg:120

Przejazd do miejscowości Miskolc Tapolca. Pobyt na kąpielisku termalnym w skalnych jaskiniach ok.3 godz. (wody o 
temp. 28-35°C). Przejazd w okolice Tokaju do winnicy w miejscowości Tarcal. Degustacja 5 lampek oryginalnego 
węgierskiego wina z możliwością zakupu. Bilety ulgowe przysługują emerytom, rencistom, studentom oraz dzieciom.

29.12.2019
niedziela

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

08:30-16:00
80,00
ulg:70

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym ok. 3 godz. Do dyspozycji 4 baseny zewnętrzne o temperaturze 26-38°C. Woda 
polecana przy leczeniu chorób: reumatycznych, układu ruchowego, nerwowego, krążenia, przy schorzeniach górnych i 
dolnych dróg oddechowych. W drodze powrotnej postój przy granicy (możliwość zakupów za złotówki). Bilety ulgowe 
przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom do lat 12.

30.12.2019
poniedziałek

KULIG Z POCHODNIAMI - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

17:00-20:30 80,00
Kulig z pochodniami 1 godz. zakończony biesiadą przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza 
integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w 
towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Po zakończeniu 
powrót autokarem. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :)

30.12.2019
poniedziałek

KULIG Z POCHODNIAMI - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 80,00
Kulig z pochodniami 1 godz. zakończony biesiadą przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza 
integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w 
towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Po zakończeniu 
powrót autokarem. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :)

30.12.2019
poniedziałek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

31.12.2019
wtorek

SYLWESTROWY KULIG Z OGNISKIEM GÓRALSKIM 2019/2020
19:30-2:00 300,00Powitanie Nowego Roku w niepowtarzalnej atmosferze ogniska góralskiego. Kulig z pochodniami malowniczą leśną trasą 

zakończony biesiadą w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna z udziałem kapeli regionalnej przy 
tradycyjnym wiejskim menu. Po zakończeniu powrót autokarem. Impreza realizowana na terenie Krynicy Zdroju.

31.12.2019
wtorek

SYLWESTROWY KULIG Z OGNISKIEM GÓRALSKIM 2019/2020
18:00-2:00 300,00Powitanie Nowego Roku w niepowtarzalnej atmosferze ogniska góralskiego. Kulig z pochodniami malowniczą leśną trasą 

zakończony biesiadą w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna z udziałem kapeli regionalnej przy 
tradycyjnym wiejskim menu. Po zakończeniu powrót autokarem. Impreza realizowana na terenie Krynicy Zdroju.

Informacja o wycieczkach oraz zakup biletów: Cena zawiera:
Biuro Turystyczne Jaworzyna transport, usługę pilota - przewodnika
ul. Pułaskiego 4, Krynica Zdrój bilety wstępu, ubezpieczenie KL i NNW
Czynne: 8:00 - 17:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob)
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71



Biuro Turystyczne Jaworzyna

tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ CENA

31.12.2019
wtorek

SYLWESTROWE OGNISKO GÓRALSKIE 2019/2020
19:00-2:00 250,00Powitanie Nowego Roku w niepowtarzalnej atmosferze ogniska góralskiego. Folklorystyczna impreza integracyjna z 

udziałem kapeli regionalnej przy tradycyjnym wiejskim menu.
Po zakończeniu powrót autokarem. Impreza realizowana na terenie Krynicy Zdroju.

01.01.2020
środa

KULIG Z POCHODNIAMI - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

17:00-20:30 80,00
Kulig z pochodniami 1 godz. zakończony biesiadą przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza 
integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w 
towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Po zakończeniu 
powrót autokarem. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :)

01.01.2020
środa

KULIG Z POCHODNIAMI - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 80,00
Kulig z pochodniami 1 godz. zakończony biesiadą przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza 
integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w 
towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Po zakończeniu 
powrót autokarem. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :)

01.01.2020
środa

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 35,00
Biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała 
zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Menu: kiełbasa z 
dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda), herbata. Powrót do Krynicy na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) 
Impreza organizowana bez względu na pogodę!

Informacja o wycieczkach oraz zakup biletów: Cena zawiera:
Biuro Turystyczne Jaworzyna transport, usługę pilota - przewodnika
ul. Pułaskiego 4, Krynica Zdrój bilety wstępu, ubezpieczenie KL i NNW
Czynne: 8:00 - 17:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob)
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71


