Pułaskiego 4, Krynica Zdrój, 18 471 61 71, www.btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA

WYCIECZKA

GODZ

CENA

18:30-21:30

35,00

18:30-21:30

75,00

17:15-21:30

80,00

13:30-17:30

35,00

13:30-20:30

75,00
ulg:65

14:00-17:00

30,00

13:30-21:00

80,00
ulg:70

18:30-21:30

35,00

08:30-16:00

75,00
ulg:65

13:30-17:30

35,00

18:30-21:30

35,00

13:30-20:30

75,00
ulg:65

14:00-17:00

30,00

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ
26.03.2018
poniedziałek

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 wzlędu na pogodę!

26.03.2018
poniedziałek

Przejazd saniami z pochodniami w okolice Tylicza zakończony biesiadą przy ognisku w miejscu zabudowanym.
Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, żarty, anegdoty, wspólne
śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Poczęstunek: gorąca herbata, kiełbasa z dodatkami (pieczywo, ketchup,
musztarda). Po zakończeniu powrót autokarem do centrum Krynicy. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :)

26.03.2018
poniedziałek

Kulig z pochodniami szczytami gór (ok.1 godz.). Przejazd autokarem w okolice Tylicza. Biesiada przy ognisku w miejscu
zabudowanym. Folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim klimacie. Doskonała zabawa, muzyka, tańce, żarty,
anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. Poczęstunek: gorąca herbata, kiełbasa z dodatkami
(pieczywo, ketchup, musztarda). Po zakończeniu powrót autokarem do centrum Krynicy. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :)

KULIG DO TYLICZA - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELA REGIONALNĄ

KULIG SZCZYTAMI GÓR - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELA REGIONALNĄ

27.03.2018
wtorek

SŁOWACJA - BARDEJÓW
Zwiedzanie zabytków Bardejowa m.in. Bazylika św. Idziego oraz rynek (wpisany na listę UNESCO). Czas wolny ok.1,5 godz.

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI
28.03.2018
środa

29.03.2018
czwartek

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym - 3 godz.: 4 baseny na zewnątrz 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 z legitymacją potwierdzającą grupę inwalidzką oraz dzieciom do lat 12.

KAMIANNA - PASIEKA "BARĆ" - DEGUSTACJA MIODÓW PITNYCH
Zwiedzanie obiektów pszczelarskich tj. pasieka "BARĆ" oraz skansen uli figuralnych. Zapoznanie się z historią kościoła,
dawnej cerkwi. Degustacja trzech lampek miodów pitnych. Mozliwość zakupu produktów pszczelich.

KOPALNIA SOLI W BOCHNI - PRZEJAZD PODZIEMNĄ KOLEJKĄ

29.03.2018
czwartek

Zwiedzanie kopalni soli - unikatowe komory solne, wykute w soli kaplice, rzeźby, wyjątkowa prezentacja multimedialna,
przejazd podziemną kolejką, Komora Ważyn. Czas zwiedzania ok. 3 godz. (w tym czas wolny). Bilety ulgowe przysługują
seniorom powyżej 60 r.ż., emerytom i rencistom na podst. ważnej legitymacji oraz dzieciom do lat 15.

02.04.2018
poniedziałek

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 wzlędu na pogodę!

02.04.2018
poniedziałek

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym - 3 godz.: 4 baseny na zewnątrz 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 z legitymacją potwierdzającą grupę inwalidzką oraz dzieciom do lat 12.

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

03.04.2018
wtorek

SŁOWACJA - BARDEJÓW
Zwiedzanie zabytków Bardejowa m.in. Bazylika św. Idziego oraz rynek (wpisany na listę UNESCO). Czas wolny ok.1,5 godz.

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ
04.04.2018
środa

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 wzlędu na pogodę!

04.04.2018
środa

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym - 3 godz.: 4 baseny na zewnątrz 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 z legitymacją potwierdzającą grupę inwalidzką oraz dzieciom do lat 12.

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

05.04.2018
czwartek

KAMIANNA - PASIEKA "BARĆ" - DEGUSTACJA MIODÓW PITNYCH
Zwiedzanie obiektów pszczelarskich tj. pasieka "BARĆ" oraz skansen uli figuralnych. Zapoznanie się z historią kościoła,
dawnej cerkwi. Degustacja trzech lampek miodów pitnych. Mozliwość zakupu produktów pszczelich.

Pułaskiego 4 Krynica Zdrój, Polska18 471 61 71, e-mail:wycieczki@btjaworzyna.pl czynne 8:00-17:00 (PN-PT), 8:00-14:00 (SO)
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WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA
05.04.2018
czwartek

WYCIECZKA

GODZ

CENA

13:30-21:00

80,00
ulg:70

13:30-21:30

85,00
ulg:75

13:30-19:00

40,00

14:00-17:00

25,00

08:30-16:00

75,00
ulg:65

08:30-22:30

120,00
ulg:115

08:30-20:00

75,00

18:30-21:30

35,00

14:00-17:00

20,00

18:30-21:30

35,00

13:30-20:30

75,00
ulg:65

13:30-21:00

80,00
ulg:70

14:00-17:30

25,00

KOPALNIA SOLI W BOCHNI - PRZEJAZD PODZIEMNĄ KOLEJKĄ
Zwiedzanie kopalni soli - unikatowe komory solne, wykute w soli kaplice, rzeźby, wyjątkowa prezentacja multimedialna,
przejazd podziemną kolejką, Komora Ważyn. Czas zwiedzania ok. 3 godz. (w tym czas wolny). Bilety ulgowe przysługują
seniorom powyżej 60 r.ż., emerytom i rencistom na podst. ważnej legitymacji oraz dzieciom do lat 15.

POLSKIE TERMY CHOCHOŁOWSKIE
06.04.2018
piątek

07.04.2018
sobota
07.04.2018
sobota

4 godz. pobyt na terenie największego kompleksu termalnego na Podhalu - 8 basenów wewnętrznych z wodą termalną
oraz szereg atrkacji wodnych, np. dysze wodne, stanowiska do masażu, grota solna, sauna sucha, zjeżdżalnie, basen z
wodą solankową , 5 basenów zewnętrznych w tym basen sportowy i pływacki ( temp. wody na poszczególnych
basenach do 36 stopni). Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym z legitymacją
potwierdzająca grupę inwalidzką oraz dzieciom i młodzieży do lat 16.

ZIEMIA SĄDECKA - STARY SĄCZ, NOWY SĄCZ
Przejazd malowniczą Doliną Popradu przez Żegiestów, Rytro do Starego Sącza. Stary Sącz: Zespół Klasztorny Sióstr
Klarysek ( XIII w.), Ołtarz oraz Muzeum Papieskie. Przejazd do Nowego Sącza: ruiny zamku sądeckiego, Bazylika św.
Małgorzaty, czas wolny ok. 1 godz. Powrót do Krynicy Doliną Kamienicy Nawojowskiej.

MUSZYNA - MUZEUM REGIONALNE, OGRODY ZMYSŁÓW
Zwiedzanie Muszyny: Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego, spacer po parku sensorycznym z wieżą widokową.
Przejazd do Powroźnika - zwiedzanie zabytkowej cerkwi (wpisana na listę UNESCO).

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI
08.04.2018
niedziela

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym - 3 godz.: 4 baseny na zewnątrz 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 z legitymacją potwierdzającą grupę inwalidzką oraz dzieciom do lat 12.

08.04.2018
niedziela

Przejazd do miejscowości Miskolc Tapolca. Pobyt na kąpielisku termalnym w skalnych jaskiniach - 3 godz. ( wody
termalne o temperaturze 28°C -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.

08.04.2018
niedziela

Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem lokalnym: Wzgórze Wawelskie, Katedra Królewska (Groby Królewskie i
Zasłużonych Polaków z Sarkofagiem Pary Prezydenckiej), Rynek Główny, Sukiennice, Kościół Mariacki z Ołtarzem Wita
Stwosza (wysłuchanie hejnału Mariackiego). Czas wolny ok.1,5 godz.

WĘGRY - OKOLICE TOKAJU - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH

KRAKÓW

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ
09.04.2018
poniedziałek

10.04.2018
wtorek

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 wzlędu na pogodę!

SZLAKIEM ŁEMKOWSZCZYZNY POLSKIEJ I SŁOWACKIEJ - ZAKUPY
Zwiedzanie cerkwi w Powroźniku ( wpisana na listę UNESCO ) i w Ruskiej Woli po stronie slowackiej. Czas wolny przy
granicy - możliwość zakupów za złotówki.

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ
11.04.2018
środa

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 wzlędu na pogodę!

11.04.2018
środa

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym - 3 godz.: 4 baseny na zewnątrz 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 z legitymacją potwierdzającą grupę inwalidzką oraz dzieciom do lat 12.

12.04.2018
czwartek

Zwiedzanie kopalni soli - unikatowe komory solne, wykute w soli kaplice, rzeźby, wyjątkowa prezentacja multimedialna,
przejazd podziemną kolejką, Komora Ważyn. Czas zwiedzania ok. 3 godz. (w tym czas wolny). Bilety ulgowe przysługują
seniorom powyżej 60 r.ż., emerytom i rencistom na podst. ważnej legitymacji oraz dzieciom do lat 15.

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

12.04.2018
czwartek

KOPALNIA SOLI W BOCHNI - PRZEJAZD PODZIEMNĄ KOLEJKĄ

BARDZO BLISKI BESKID NISKI
Zwiedzanie cerkwi grekokatolickiej św. Kosmy i Damiana w Bereście (z 1842 r.), cerkwi grekokatolickiej św. Michała
Archanioła w Brunarach (z 1797 r.) oraz cerkwi grekokatolickiej św. Łukasza w Izbach (z ok.1886 r.)

Pułaskiego 4 Krynica Zdrój, Polska18 471 61 71, e-mail:wycieczki@btjaworzyna.pl czynne 8:00-17:00 (PN-PT), 8:00-14:00 (SO)
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WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA
13.04.2018
piątek

WYCIECZKA
KAMIANNA - PASIEKA "BARĆ" - DEGUSTACJA MIODÓW PITNYCH
Zwiedzanie obiektów pszczelarskich tj. pasieka "BARĆ" oraz skansen uli figuralnych. Zapoznanie się z historią kościoła,
dawnej cerkwi. Degustacja trzech lampek miodów pitnych. Mozliwość zakupu produktów pszczelich.

GODZ

CENA

14:00-17:00

30,00

13:30-21:30

85,00
ulg:75

14:00-17:00

25,00

08:30-16:00

75,00
ulg:65

05:00-23:30

165,00

08:30-20:00

70,00

18:30-21:30

35,00

14:00-17:30

30,00

13:30-17:30

35,00

13:30-20:30

75,00
ulg:65

18:30-21:30

35,00

13:30-21:00

80,00
ulg:70

13:30-21:30

85,00
ulg:75

POLSKIE TERMY CHOCHOŁOWSKIE
13.04.2018
piątek

14.04.2018
sobota

4 godz. pobyt na terenie największego kompleksu termalnego na Podhalu - 8 basenów wewnętrznych z wodą termalną
oraz szereg atrkacji wodnych, np. dysze wodne, stanowiska do masażu, grota solna, sauna sucha, zjeżdżalnie, basen z
wodą solankową , 5 basenów zewnętrznych w tym basen sportowy i pływacki ( temp. wody na poszczególnych
basenach do 36 stopni). Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym z legitymacją
potwierdzająca grupę inwalidzką oraz dzieciom i młodzieży do lat 16.

MUSZYNA - MUZEUM REGIONALNE, OGRODY ZMYSŁÓW
Zwiedzanie Muszyny: Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego, spacer po parku sensorycznym z wieżą widokową.
Przejazd do Powroźnika - zwiedzanie zabytkowej cerkwi (wpisana na listę UNESCO).

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI
15.04.2018
niedziela

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym - 3 godz.: 4 baseny na zewnątrz 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 z legitymacją potwierdzającą grupę inwalidzką oraz dzieciom do lat 12.

WĘGRY BUDAPESZT - "POLAK WĘGIER DWA BRATANKI"
15.04.2018
niedziela

Zwiedzanie Budapesztu: Plac Bohaterów i Parlament (z zewnątrz), Bazylika św. Stefana (wewnątrz), Wzgórze Gellerta,
Wzgórze Zamkowe, Kościół NMP św. Macieja (z zewnątrz), Plac Paradny i Plac Św. Trójcy, Baszty Rybackie, rejs statkiem
po Dunaju, czas wolny
W programie: przyjazd do Budapesztu ok. godz. 11:00, zwiedzanie miasta z przewodnikiem lokalnym - 5 godz., rejs
statkiem po Dunaju - 1 godz. Czas wolny - 1 godz.

ZAKOPANE

15.04.2018
niedziela

Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej na Krzeptówkach, cmentarz na Pęksowym Brzysku. Wyjazd i zjazd kolejką
linowo-terenową na Gubałówkę. Czas wolny na Krupówkach - ok.1,5 godz UWAGA! Możliwość wykupienia wycieczki bez
biletu na Gubałówkę - cena 50 zł.

16.04.2018
poniedziałek

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 wzlędu na pogodę!

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

16.04.2018
poniedziałek
17.04.2018
wtorek

ŁEMKOWSZCZYZNA W DOLINIE POPRADU
Punkt widokowy na przełom Łopaty Polskiej i Słowackiej. Cerkiew w Andrzejówce Najświętrzej Marii Panny(1860 r.),
Cerkiew w Miliku Kosmy i Damiana (1813 r.)

SŁOWACJA - BARDEJÓW
Zwiedzanie zabytków Bardejowa m.in. Bazylika św. Idziego oraz rynek (wpisany na listę UNESCO). Czas wolny ok.1,5 godz.

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI
18.04.2018
środa

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym - 3 godz.: 4 baseny na zewnątrz 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 z legitymacją potwierdzającą grupę inwalidzką oraz dzieciom do lat 12.

18.04.2018
środa

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 wzlędu na pogodę!

19.04.2018
czwartek

Zwiedzanie kopalni soli - unikatowe komory solne, wykute w soli kaplice, rzeźby, wyjątkowa prezentacja multimedialna,
przejazd podziemną kolejką, Komora Ważyn. Czas zwiedzania ok. 3 godz. (w tym czas wolny). Bilety ulgowe przysługują
seniorom powyżej 60 r.ż., emerytom i rencistom na podst. ważnej legitymacji oraz dzieciom do lat 15.

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

KOPALNIA SOLI W BOCHNI - PRZEJAZD PODZIEMNĄ KOLEJKĄ

POLSKIE TERMY CHOCHOŁOWSKIE
20.04.2018
piątek

4 godz. pobyt na terenie największego kompleksu termalnego na Podhalu - 8 basenów wewnętrznych z wodą termalną
oraz szereg atrkacji wodnych, np. dysze wodne, stanowiska do masażu, grota solna, sauna sucha, zjeżdżalnie, basen z
wodą solankową , 5 basenów zewnętrznych w tym basen sportowy i pływacki ( temp. wody na poszczególnych
basenach do 36 stopni). Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym z legitymacją
potwierdzająca grupę inwalidzką oraz dzieciom i młodzieży do lat 16.

Pułaskiego 4 Krynica Zdrój, Polska18 471 61 71, e-mail:wycieczki@btjaworzyna.pl czynne 8:00-17:00 (PN-PT), 8:00-14:00 (SO)

Pułaskiego 4, Krynica Zdrój, 18 471 61 71, www.btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA
20.04.2018
piątek
21.04.2018
sobota

WYCIECZKA

GODZ

CENA

14:00-17:00

20,00

14:00-17:00

25,00

13:30-19:00

40,00

08:30-16:00

75,00
ulg:65

08:30-22:30

120,00
ulg:115

18:30-21:30

35,00

13:30-17:30

35,00

18:30-21:30

35,00

13:30-20:30

75,00
ulg:65

14:00-17:30

25,00

13:30-21:00

80,00
ulg:70

14:00-17:00

30,00

13:30-18:30

50,00

13:30-20:00

75,00

OKOLICE KRYNICY- ŚLADAMI HISTORII
Zwiedzanie Tylicza: najstarszy drewniany kościół katolicki w Beskidzie Sądeckim z 1612 r., wstęp do nowego kościoła
(architektura współczesna), spacer ścieżkami różańcowymi do Golgoty. Przejazd do Muszyny - Szczawnik. Zwiedzanie
cerkwi łemkowskiej z XIX. Możliwość degustacji wody mineralnej przy cerkwi ( własne kubki ).

MUSZYNA - MUZEUM REGIONALNE, OGRODY ZMYSŁÓW
Zwiedzanie Muszyny: Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego, spacer po parku sensorycznym z wieżą widokową.
Przejazd do Powroźnika - zwiedzanie zabytkowej cerkwi (wpisana na listę UNESCO).

ZIEMIA SĄDECKA - STARY SĄCZ, NOWY SĄCZ

21.04.2018
sobota

Przejazd malowniczą Doliną Popradu przez Żegiestów, Rytro do Starego Sącza. Stary Sącz: Zespół Klasztorny Sióstr
Klarysek ( XIII w.), Ołtarz oraz Muzeum Papieskie. Przejazd do Nowego Sącza: ruiny zamku sądeckiego, Bazylika św.
Małgorzaty, czas wolny ok. 1 godz. Powrót do Krynicy Doliną Kamienicy Nawojowskiej.

22.04.2018
niedziela

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym - 3 godz.: 4 baseny na zewnątrz 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 z legitymacją potwierdzającą grupę inwalidzką oraz dzieciom do lat 12.

22.04.2018
niedziela

Przejazd do miejscowości Miskolc Tapolca. Pobyt na kąpielisku termalnym w skalnych jaskiniach - 3 godz. ( wody
termalne o temperaturze 28°C -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.

23.04.2018
poniedziałek

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 wzlędu na pogodę!

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

WĘGRY - OKOLICE TOKAJU - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

24.04.2018
wtorek

SŁOWACJA - BARDEJÓW
Zwiedzanie zabytków Bardejowa m.in. Bazylika św. Idziego oraz rynek (wpisany na listę UNESCO). Czas wolny ok.1,5 godz.

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ
25.04.2018
środa

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 wzlędu na pogodę!

25.04.2018
środa

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym - 3 godz.: 4 baseny na zewnątrz 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 z legitymacją potwierdzającą grupę inwalidzką oraz dzieciom do lat 12.

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

26.04.2018
czwartek
27.04.2018
piątek
27.04.2018
piątek
28.04.2018
sobota
28.04.2018
sobota

BARDZO BLISKI BESKID NISKI
Zwiedzanie cerkwi grekokatolickiej św. Kosmy i Damiana w Bereście (z 1842 r.), cerkwi grekokatolickiej św. Michała
Archanioła w Brunarach (z 1797 r.) oraz cerkwi grekokatolickiej św. Łukasza w Izbach (z ok.1886 r.)

KOPALNIA SOLI W BOCHNI - PRZEJAZD PODZIEMNĄ KOLEJKĄ
Zwiedzanie kopalni soli - unikatowe komory solne, wykute w soli kaplice, rzeźby, wyjątkowa prezentacja multimedialna,
przejazd podziemną kolejką, Komora Ważyn. Czas zwiedzania ok. 3 godz. (w tym czas wolny). Bilety ulgowe przysługują
seniorom powyżej 60 r.ż., emerytom i rencistom na podst. ważnej legitymacji oraz dzieciom do lat 15.

KAMIANNA - PASIEKA "BARĆ" - DEGUSTACJA MIODÓW PITNYCH
Zwiedzanie obiektów pszczelarskich tj. pasieka "BARĆ" oraz skansen uli figuralnych. Zapoznanie się z historią kościoła,
dawnej cerkwi. Degustacja trzech lampek miodów pitnych. Mozliwość zakupu produktów pszczelich.

DOLINA POPRADU - WIERCHOMLA
Przejazd malowniczą trasą Dolina Popradu do Wierchomli. Wyjazd kolejką krzesełkową w okolice szczytu Pusta Wielka.
Spacer do schroniska górskiego „Bacówka nad Wierchomlą”. Zejście pieszo do Muszyny Szczawnik. Czas przejścia ok. 2,5
godz. Obowiązuje turystyczne obuwie!

SŁOWACJA - SPŁYW DUNAJCEM - LEŚNICA
Przejazd w Pieniny Słowackie. Spływ tratwami flisackimi Przełomem Dunajca z okolic Czerwonego Klasztoru do Leśnicy ok. 1,5 godz. Spacer Doliną Leśnickiego Potoku do „Chaty Pieniny”. Czas wolny ok. 1 godz.

Pułaskiego 4 Krynica Zdrój, Polska18 471 61 71, e-mail:wycieczki@btjaworzyna.pl czynne 8:00-17:00 (PN-PT), 8:00-14:00 (SO)
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WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA

WYCIECZKA

GODZ

CENA

08:30-22:30

120,00
ulg:115

08:30-16:00

75,00
ulg:65

08:30-18:00

85,00

08:30-21:00

90,00

05:00-23:30

165,00

18:30-21:30

35,00

18:30-21:30

75,00

18:30-21:30

35,00

14:35-18:00

55,00
ulg:40

13:30-17:00

45,00
ulg:40

14:00-17:00

20,00

14:00-17:00

30,00

WĘGRY - OKOLICE TOKAJU - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH
29.04.2018
niedziela

Przejazd do miejscowości Miskolc Tapolca. Pobyt na kąpielisku termalnym w skalnych jaskiniach - 3 godz. ( wody
termalne o temperaturze 28°C -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.

29.04.2018
niedziela

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym - 3 godz.: 4 baseny na zewnątrz 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 z legitymacją potwierdzającą grupę inwalidzką oraz dzieciom do lat 12.

29.04.2018
niedziela

Przejazd do miejscowości Stary Smokowiec. Wyjazd kolejką szynowo - torową na górę Hrebienok /1285 m n.p.m./ Piesze
przejście do wodospadów Zimnej Wody - ok. 2 godz. Zjazd kolejką. Czas wolny ok.1 godz. w Starym Smokowcu.
Obowiązuje turystyczne obuwie!

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

29.04.2018
niedziela

SŁOWACJA - WYSOKIE TATRY - WODOSPADY ZIMNEJ WODY

BIESZCZADY - IWONICZ ZDRÓJ, POLAŃCZYK - REJS STATKIEM
Przejazd do Polańczyka. Rejs statkiem po Jeziorze Solińskim – 1 godz.
Spacer na zaporę wodną w Solinie. Zwiedzanie uzdrowiska Iwonicz - Zdrój. Czas wolny ok. 1 godz.

WĘGRY BUDAPESZT - "POLAK WĘGIER DWA BRATANKI"
29.04.2018
niedziela

Zwiedzanie Budapesztu: Plac Bohaterów i Parlament (z zewnątrz), Bazylika św. Stefana (wewnątrz), Wzgórze Gellerta,
Wzgórze Zamkowe, Kościół NMP św. Macieja (z zewnątrz), Plac Paradny i Plac Św. Trójcy, Baszty Rybackie, rejs statkiem
po Dunaju, czas wolny
W programie: przyjazd do Budapesztu ok. godz. 11:00, zwiedzanie miasta z przewodnikiem lokalnym - 5 godz., rejs
statkiem po Dunaju - 1 godz. Czas wolny - 1 godz.

MAJÓWKA PRZY OGNISKU Z KAPELĄ REGIONALNĄ
29.04.2018
niedziela

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 wzlędu na pogodę!

29.04.2018
niedziela

Przejazd dorożką do Tylicza 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. Powrót do
Krynicy autokarem na godz. 21:30. Impreza organizowana bez wzlędu na pogodę!

PRZEJAZD DOROŻKĄ - MAJÓWKA PRZY OGNISKU Z KAPELĄ REGIONALNĄ

MAJÓWKA PRZY OGNISKU Z KAPELĄ REGIONALNĄ
30.04.2018
poniedziałek

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 wzlędu na pogodę!

30.04.2018
poniedziałek

Spływ pontonami rzeką Poprad - ok. 2 godz. Trasa: Muszyna - Andrzejówka ( ok.10 km.)
Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do lat 10.
UWAGA!!! W spływie każdy uczestniczy aktywnie ( wiosłuje się samodzielnie).

30.04.2018
poniedziałek

Przejazd autokarem do Doliny Czarnego Potoku. Wyjazd kolejką gondolową na szczyt Jaworzyny Krynickiej /1114 m
n.p.m./ Spacer do schroniska górskiego oraz Muzeum Turystyki Górskiej. Zjazd kolejką. Powrót autokarem do centrum
Krynicy. Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 65 r.ż. oraz dzieciom i młodzieży. Obowiązuje turystyczne obuwie!!!

30.04.2018
poniedziałek

Zwiedzanie Tylicza: najstarszy drewniany kościół katolicki w Beskidzie Sądeckim z 1612 r., wstęp do nowego kościoła
(architektura współczesna), spacer ścieżkami różańcowymi do Golgoty. Przejazd do Muszyny - Szczawnik. Zwiedzanie
cerkwi łemkowskiej z XIX. Możliwość degustacji wody mineralnej przy cerkwi ( własne kubki ).

30.04.2018
poniedziałek

SPŁYW PONTONOWY

JAWORZYNA KRYNICKA - KOLEJ GONDOLOWA

OKOLICE KRYNICY- ŚLADAMI HISTORII

KAMIANNA - PASIEKA "BARĆ" - DEGUSTACJA MIODÓW PITNYCH
Zwiedzanie obiektów pszczelarskich tj. pasieka "BARĆ" oraz skansen uli figuralnych. Zapoznanie się z historią kościoła,
dawnej cerkwi. Degustacja trzech lampek miodów pitnych. Mozliwość zakupu produktów pszczelich.
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WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA

WYCIECZKA

GODZ

CENA

18:30-21:30

75,00

05:00-23:30

165,00

08:30-22:30

120,00
ulg:115

13:30-20:00

75,00

13:30-20:30

75,00
ulg:65

08:30-21:00

105,00
ulg:100

13:30-21:30

85,00
ulg:75

13:30-20:30

65,00
ulg:60

18:30-21:30

35,00

13:30-20:00

75,00

18:30-21:30

75,00

08:30-22:30

120,00
ulg:115

PRZEJAZD DOROŻKĄ - MAJÓWKA PRZY OGNISKU Z KAPELĄ REGIONALNĄ
30.04.2018
poniedziałek

Przejazd dorożką do Tylicza 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. Powrót do
Krynicy autokarem na godz. 21:30. Impreza organizowana bez wzlędu na pogodę!

WĘGRY BUDAPESZT - "POLAK WĘGIER DWA BRATANKI"
01.05.2018
wtorek

Zwiedzanie Budapesztu: Plac Bohaterów i Parlament (z zewnątrz), Bazylika św. Stefana (wewnątrz), Wzgórze Gellerta,
Wzgórze Zamkowe, Kościół NMP św. Macieja (z zewnątrz), Plac Paradny i Plac Św. Trójcy, Baszty Rybackie, rejs statkiem
po Dunaju, czas wolny
W programie: przyjazd do Budapesztu ok. godz. 11:00, zwiedzanie miasta z przewodnikiem lokalnym - 5 godz., rejs
statkiem po Dunaju - 1 godz. Czas wolny - 1 godz.

WĘGRY - OKOLICE TOKAJU - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH
01.05.2018
wtorek

01.05.2018
wtorek

Przejazd do miejscowości Miskolc Tapolca. Pobyt na kąpielisku termalnym w skalnych jaskiniach - 3 godz. ( wody
termalne o temperaturze 28°C -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.

SŁOWACJA - SPŁYW DUNAJCEM - LEŚNICA
Przejazd w Pieniny Słowackie. Spływ tratwami flisackimi Przełomem Dunajca z okolic Czerwonego Klasztoru do Leśnicy ok. 1,5 godz. Spacer Doliną Leśnickiego Potoku do „Chaty Pieniny”. Czas wolny ok. 1 godz.

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI
02.05.2018
środa

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym - 3 godz.: 4 baseny na zewnątrz 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 z legitymacją potwierdzającą grupę inwalidzką oraz dzieciom do lat 12.

02.05.2018
środa

Spacer po zabytkowej starówce w Koszycach, zwiedzanie Katedry św. Elżbiety (wewnątrz).
Przejazd do miejscowości Miskolc Tapolca. Pobyt na kąpielisku termalnym w skalnych jaskiniach - 3 godz. ( wody
termalne o temperaturze 28°C -35°C ). Bilety ulgowe przysługują emerytom, rencistom, studentom oraz dzieciom.

WĘGRY - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH, SŁOWACJA - KOSZYCE

POLSKIE TERMY CHOCHOŁOWSKIE
02.05.2018
środa

02.05.2018
środa

4 godz. pobyt na terenie największego kompleksu termalnego na Podhalu - 8 basenów wewnętrznych z wodą termalną
oraz szereg atrkacji wodnych, np. dysze wodne, stanowiska do masażu, grota solna, sauna sucha, zjeżdżalnie, basen z
wodą solankową , 5 basenów zewnętrznych w tym basen sportowy i pływacki ( temp. wody na poszczególnych
basenach do 36 stopni). Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym z legitymacją
potwierdzająca grupę inwalidzką oraz dzieciom i młodzieży do lat 16.

JEZIORO CZORSZTYŃSKIE - REJS STATKIEM, NIEDZICA - ZAMEK
Malowniczy rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim - 1 godz. Zwiedzanie zamku "Dunajec" w Niedzicy, powozowni.
Spacer na zaporę wodną. Bilety ulgowe przysługują emerytom, rencistom oraz dzieciom i młodzieży.

MAJÓWKA PRZY OGNISKU Z KAPELĄ REGIONALNĄ
02.05.2018
środa

02.05.2018
środa

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 wzlędu na pogodę!

SŁOWACJA - SPŁYW DUNAJCEM - LEŚNICA
Przejazd w Pieniny Słowackie. Spływ tratwami flisackimi Przełomem Dunajca z okolic Czerwonego Klasztoru do Leśnicy ok. 1,5 godz. Spacer Doliną Leśnickiego Potoku do „Chaty Pieniny”. Czas wolny ok. 1 godz.

PRZEJAZD DOROŻKĄ - MAJÓWKA PRZY OGNISKU Z KAPELĄ REGIONALNĄ
02.05.2018
środa

Przejazd dorożką do Tylicza 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. Powrót do
Krynicy autokarem na godz. 21:30. Impreza organizowana bez wzlędu na pogodę!

03.05.2018
czwartek

Przejazd do miejscowości Miskolc Tapolca. Pobyt na kąpielisku termalnym w skalnych jaskiniach - 3 godz. ( wody
termalne o temperaturze 28°C -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.

WĘGRY - OKOLICE TOKAJU - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH

Pułaskiego 4 Krynica Zdrój, Polska18 471 61 71, e-mail:wycieczki@btjaworzyna.pl czynne 8:00-17:00 (PN-PT), 8:00-14:00 (SO)

Pułaskiego 4, Krynica Zdrój, 18 471 61 71, www.btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA

WYCIECZKA

GODZ

CENA

08:30-16:00

75,00
ulg:65

18:30-21:30

75,00

13:30-18:30

50,00

18:30-21:30

35,00

13:30-20:30

60,00

08:30-18:00

120,00

14:00-17:00

25,00

13:30-17:00

45,00
ulg:40

05:00-23:30

165,00

08:30-22:30

120,00
ulg:115

08:30-16:00

75,00
ulg:65

08:30-21:00

90,00

18:30-21:30

35,00

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI
03.05.2018
czwartek

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym - 3 godz.: 4 baseny na zewnątrz 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 z legitymacją potwierdzającą grupę inwalidzką oraz dzieciom do lat 12.

04.05.2018
piątek

Przejazd dorożką do Tylicza 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. Powrót do
Krynicy autokarem na godz. 21:30. Impreza organizowana bez wzlędu na pogodę!

04.05.2018
piątek

Przejazd malowniczą trasą Dolina Popradu do Wierchomli. Wyjazd kolejką krzesełkową w okolice szczytu Pusta Wielka.
Spacer do schroniska górskiego „Bacówka nad Wierchomlą”. Zejście pieszo do Muszyny Szczawnik. Czas przejścia ok. 2,5
godz. Obowiązuje turystyczne obuwie!

04.05.2018
piątek

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 wzlędu na pogodę!

PRZEJAZD DOROŻKĄ - MAJÓWKA PRZY OGNISKU Z KAPELĄ REGIONALNĄ

DOLINA POPRADU - WIERCHOMLA

MAJÓWKA PRZY OGNISKU Z KAPELĄ REGIONALNĄ

04.05.2018
piątek
05.05.2018
sobota
05.05.2018
sobota
05.05.2018
sobota

NIEZWYKŁE OKOLICE JEZIORA ROŻNOWSKIEGO
Znamirowice - most Mocarza, przejazd promem do Tropia - kościółek – Rożnów – zapora wodna.

SŁOWACJA - JASKINIA DOMICA
Zwiedzanie najbardziej znanej i najdłuższej jaskini Parku Narodowego Słowacki Kras - Jaskini Domica ( przy granicy
słowacko węgierskiej). Przy właściwym poziomie wody - rejs łódkami po rzecze Styks. Spacer po uroczym miasteczku
Koszyce - czas wolny ok. 1 godz.

MUSZYNA - MUZEUM REGIONALNE, OGRODY ZMYSŁÓW
Zwiedzanie Muszyny: Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego, spacer po parku sensorycznym z wieżą widokową.
Przejazd do Powroźnika - zwiedzanie zabytkowej cerkwi (wpisana na listę UNESCO).

JAWORZYNA KRYNICKA - KOLEJ GONDOLOWA
Przejazd autokarem do Doliny Czarnego Potoku. Wyjazd kolejką gondolową na szczyt Jaworzyny Krynickiej /1114 m
n.p.m./ Spacer do schroniska górskiego oraz Muzeum Turystyki Górskiej. Zjazd kolejką. Powrót autokarem do centrum
Krynicy. Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 65 r.ż. oraz dzieciom i młodzieży. Obowiązuje turystyczne obuwie!!!

WĘGRY BUDAPESZT - "POLAK WĘGIER DWA BRATANKI"
06.05.2018
niedziela

Zwiedzanie Budapesztu: Plac Bohaterów i Parlament (z zewnątrz), Bazylika św. Stefana (wewnątrz), Wzgórze Gellerta,
Wzgórze Zamkowe, Kościół NMP św. Macieja (z zewnątrz), Plac Paradny i Plac Św. Trójcy, Baszty Rybackie, rejs statkiem
po Dunaju, czas wolny
W programie: przyjazd do Budapesztu ok. godz. 11:00, zwiedzanie miasta z przewodnikiem lokalnym - 5 godz., rejs
statkiem po Dunaju - 1 godz. Czas wolny - 1 godz.

WĘGRY - OKOLICE TOKAJU - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH
06.05.2018
niedziela

Przejazd do miejscowości Miskolc Tapolca. Pobyt na kąpielisku termalnym w skalnych jaskiniach - 3 godz. ( wody
termalne o temperaturze 28°C -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.

06.05.2018
niedziela

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym - 3 godz.: 4 baseny na zewnątrz 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 z legitymacją potwierdzającą grupę inwalidzką oraz dzieciom do lat 12.

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

06.05.2018
niedziela

BIESZCZADY - IWONICZ ZDRÓJ, POLAŃCZYK - REJS STATKIEM
Przejazd do Polańczyka. Rejs statkiem po Jeziorze Solińskim – 1 godz.
Spacer na zaporę wodną w Solinie. Zwiedzanie uzdrowiska Iwonicz - Zdrój. Czas wolny ok. 1 godz.

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ
07.05.2018
poniedziałek

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 wzlędu na pogodę!

Pułaskiego 4 Krynica Zdrój, Polska18 471 61 71, e-mail:wycieczki@btjaworzyna.pl czynne 8:00-17:00 (PN-PT), 8:00-14:00 (SO)

Pułaskiego 4, Krynica Zdrój, 18 471 61 71, www.btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA
07.05.2018
poniedziałek
08.05.2018
wtorek
08.05.2018
wtorek

WYCIECZKA
ŁEMKOWSZCZYZNA W DOLINIE POPRADU
Punkt widokowy na przełom Łopaty Polskiej i Słowackiej. Cerkiew w Andrzejówce Najświętrzej Marii Panny(1860 r.),
Cerkiew w Miliku Kosmy i Damiana (1813 r.)

SŁOWACJA - SPŁYW DUNAJCEM - LEŚNICA
Przejazd w Pieniny Słowackie. Spływ tratwami flisackimi Przełomem Dunajca z okolic Czerwonego Klasztoru do Leśnicy ok. 1,5 godz. Spacer Doliną Leśnickiego Potoku do „Chaty Pieniny”. Czas wolny ok. 1 godz.

SŁOWACJA - BARDEJÓW-BARDEJOWSKIE KUPELE
Zwiedzanie zabytków Bardejowa m.in. Bazylika św. Idziego oraz Rynek (wpisane na listę UNESCO). Spacer po uzdrowisku
Bardejowskie Kupele. Czas wolny ok.1 godz. Możliwość degustacji wody mineralnej (własne kubki).

GODZ

CENA

14:00-17:30

30,00

13:30-20:00

75,00

13:30-19:00

45,00

14:00-17:00

20,00

18:30-21:30

35,00

13:30-18:00

35,00

13:30-20:30

75,00
ulg:65

13:30-21:00

80,00
ulg:70

14:00-17:00

25,00

13:30-19:00

40,00

13:30-21:30

85,00
ulg:75

13:30-18:30

50,00

14:00-17:00

30,00

08:30-16:00

75,00
ulg:65

OKOLICE KRYNICY- ŚLADAMI HISTORII

08.05.2018
wtorek

Zwiedzanie Tylicza: najstarszy drewniany kościół katolicki w Beskidzie Sądeckim z 1612 r., wstęp do nowego kościoła
(architektura współczesna), spacer ścieżkami różańcowymi do Golgoty. Przejazd do Muszyny - Szczawnik. Zwiedzanie
cerkwi łemkowskiej z XIX. Możliwość degustacji wody mineralnej przy cerkwi ( własne kubki ).

09.05.2018
środa

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 wzlędu na pogodę!

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

09.05.2018
środa

WYSOWA ZDRÓJ - CERKIEW W HAŃCZOWEJ
Hańczowa – zwiedzanie cerkwi prawosławnej. Spacer po uzdrowisku Wysowa - Zdrój. Czas wolny.

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI
09.05.2018
środa

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym - 3 godz.: 4 baseny na zewnątrz 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 z legitymacją potwierdzającą grupę inwalidzką oraz dzieciom do lat 12.

10.05.2018
czwartek

Zwiedzanie kopalni soli - unikatowe komory solne, wykute w soli kaplice, rzeźby, wyjątkowa prezentacja multimedialna,
przejazd podziemną kolejką, Komora Ważyn. Czas zwiedzania ok. 3 godz. (w tym czas wolny). Bilety ulgowe przysługują
seniorom powyżej 60 r.ż., emerytom i rencistom na podst. ważnej legitymacji oraz dzieciom do lat 15.

10.05.2018
czwartek
11.05.2018
piątek

KOPALNIA SOLI W BOCHNI - PRZEJAZD PODZIEMNĄ KOLEJKĄ

MUSZYNA - MUZEUM REGIONALNE, OGRODY ZMYSŁÓW
Zwiedzanie Muszyny: Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego, spacer po parku sensorycznym z wieżą widokową.
Przejazd do Powroźnika - zwiedzanie zabytkowej cerkwi (wpisana na listę UNESCO).

ZIEMIA SĄDECKA - STARY SĄCZ, NOWY SĄCZ
Przejazd malowniczą Doliną Popradu przez Żegiestów, Rytro do Starego Sącza. Stary Sącz: Zespół Klasztorny Sióstr
Klarysek ( XIII w.), Ołtarz oraz Muzeum Papieskie. Przejazd do Nowego Sącza: ruiny zamku sądeckiego, Bazylika św.
Małgorzaty, czas wolny ok. 1 godz. Powrót do Krynicy Doliną Kamienicy Nawojowskiej.

POLSKIE TERMY CHOCHOŁOWSKIE
11.05.2018
piątek

12.05.2018
sobota
12.05.2018
sobota

4 godz. pobyt na terenie największego kompleksu termalnego na Podhalu - 8 basenów wewnętrznych z wodą termalną
oraz szereg atrkacji wodnych, np. dysze wodne, stanowiska do masażu, grota solna, sauna sucha, zjeżdżalnie, basen z
wodą solankową , 5 basenów zewnętrznych w tym basen sportowy i pływacki ( temp. wody na poszczególnych
basenach do 36 stopni). Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym z legitymacją
potwierdzająca grupę inwalidzką oraz dzieciom i młodzieży do lat 16.

DOLINA POPRADU - WIERCHOMLA
Przejazd malowniczą trasą Dolina Popradu do Wierchomli. Wyjazd kolejką krzesełkową w okolice szczytu Pusta Wielka.
Spacer do schroniska górskiego „Bacówka nad Wierchomlą”. Zejście pieszo do Muszyny Szczawnik. Czas przejścia ok. 2,5
godz. Obowiązuje turystyczne obuwie!

KAMIANNA - PASIEKA "BARĆ" - DEGUSTACJA MIODÓW PITNYCH
Zwiedzanie obiektów pszczelarskich tj. pasieka "BARĆ" oraz skansen uli figuralnych. Zapoznanie się z historią kościoła,
dawnej cerkwi. Degustacja trzech lampek miodów pitnych. Mozliwość zakupu produktów pszczelich.

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI
13.05.2018
niedziela

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym - 3 godz.: 4 baseny na zewnątrz 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 z legitymacją potwierdzającą grupę inwalidzką oraz dzieciom do lat 12.

Pułaskiego 4 Krynica Zdrój, Polska18 471 61 71, e-mail:wycieczki@btjaworzyna.pl czynne 8:00-17:00 (PN-PT), 8:00-14:00 (SO)

Pułaskiego 4, Krynica Zdrój, 18 471 61 71, www.btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA

WYCIECZKA

GODZ

CENA

05:00-23:30

165,00

08:30-21:00

90,00

08:30-18:00

85,00

14:00-17:30

25,00

13:30-17:00

45,00
ulg:40

18:30-21:30

35,00

13:30-20:00

75,00

13:30-20:30

65,00
ulg:60

13:30-19:00

45,00

13:30-20:30

75,00
ulg:65

14:00-17:30

30,00

18:30-21:30

35,00

14:00-17:00

20,00

13:30-21:00

80,00
ulg:70

14:00-17:00

20,00

WĘGRY BUDAPESZT - "POLAK WĘGIER DWA BRATANKI"
13.05.2018
niedziela

13.05.2018
niedziela
13.05.2018
niedziela
14.05.2018
poniedziałek

Zwiedzanie Budapesztu: Plac Bohaterów i Parlament (z zewnątrz), Bazylika św. Stefana (wewnątrz), Wzgórze Gellerta,
Wzgórze Zamkowe, Kościół NMP św. Macieja (z zewnątrz), Plac Paradny i Plac Św. Trójcy, Baszty Rybackie, rejs statkiem
po Dunaju, czas wolny
W programie: przyjazd do Budapesztu ok. godz. 11:00, zwiedzanie miasta z przewodnikiem lokalnym - 5 godz., rejs
statkiem po Dunaju - 1 godz. Czas wolny - 1 godz.

BIESZCZADY - IWONICZ ZDRÓJ, POLAŃCZYK - REJS STATKIEM
Przejazd do Polańczyka. Rejs statkiem po Jeziorze Solińskim – 1 godz.
Spacer na zaporę wodną w Solinie. Zwiedzanie uzdrowiska Iwonicz - Zdrój. Czas wolny ok. 1 godz.

SŁOWACJA - WYSOKIE TATRY - JASKINIA BIELAŃSKA, SZCZYRBSKIE JEZIORO
Zwiedzanie Jaskini Bielańskiej (trasa turystyczna ok.1 godz.) Spacer nad Szczyrbskim Jeziorem - piąty Staw Tatrzański. Czas
wolny ok.1 godz. Temperatura panująca w jaskini: ok.5°C. (Obowiązuje turystyczne obuwie!)

BARDZO BLISKI BESKID NISKI
Zwiedzanie cerkwi grekokatolickiej św. Kosmy i Damiana w Bereście (z 1842 r.), cerkwi grekokatolickiej św. Michała
Archanioła w Brunarach (z 1797 r.) oraz cerkwi grekokatolickiej św. Łukasza w Izbach (z ok.1886 r.)

JAWORZYNA KRYNICKA - KOLEJ GONDOLOWA

14.05.2018
poniedziałek

Przejazd autokarem do Doliny Czarnego Potoku. Wyjazd kolejką gondolową na szczyt Jaworzyny Krynickiej /1114 m
n.p.m./ Spacer do schroniska górskiego oraz Muzeum Turystyki Górskiej. Zjazd kolejką. Powrót autokarem do centrum
Krynicy. Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 65 r.ż. oraz dzieciom i młodzieży. Obowiązuje turystyczne obuwie!!!

14.05.2018
poniedziałek

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 wzlędu na pogodę!

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

15.05.2018
wtorek
15.05.2018
wtorek
15.05.2018
wtorek

SŁOWACJA - SPŁYW DUNAJCEM - LEŚNICA
Przejazd w Pieniny Słowackie. Spływ tratwami flisackimi Przełomem Dunajca z okolic Czerwonego Klasztoru do Leśnicy ok. 1,5 godz. Spacer Doliną Leśnickiego Potoku do „Chaty Pieniny”. Czas wolny ok. 1 godz.

JEZIORO CZORSZTYŃSKIE - REJS STATKIEM, NIEDZICA - ZAMEK
Malowniczy rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim - 1 godz. Zwiedzanie zamku "Dunajec" w Niedzicy, powozowni.
Spacer na zaporę wodną. Bilety ulgowe przysługują emerytom, rencistom oraz dzieciom i młodzieży.

SŁOWACJA - BARDEJÓW-BARDEJOWSKIE KUPELE
Zwiedzanie zabytków Bardejowa m.in. Bazylika św. Idziego oraz Rynek (wpisane na listę UNESCO). Spacer po uzdrowisku
Bardejowskie Kupele. Czas wolny ok.1 godz. Możliwość degustacji wody mineralnej (własne kubki).

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI
16.05.2018
środa

16.05.2018
środa

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym - 3 godz.: 4 baseny na zewnątrz 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 z legitymacją potwierdzającą grupę inwalidzką oraz dzieciom do lat 12.

ŁEMKOWSZCZYZNA W DOLINIE POPRADU
Punkt widokowy na przełom Łopaty Polskiej i Słowackiej. Cerkiew w Andrzejówce Najświętrzej Marii Panny(1860 r.),
Cerkiew w Miliku Kosmy i Damiana (1813 r.)

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ
16.05.2018
środa
17.05.2018
czwartek
17.05.2018
czwartek
18.05.2018
piątek

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 wzlędu na pogodę!

MUSZYNA - OGRODY BIBLIJNE
Muszyna - zwiedzanie ogrodów biblijnych, kościół św. Józefa. Czas wolny ok. 1 godz.

KOPALNIA SOLI W BOCHNI - PRZEJAZD PODZIEMNĄ KOLEJKĄ
Zwiedzanie kopalni soli - unikatowe komory solne, wykute w soli kaplice, rzeźby, wyjątkowa prezentacja multimedialna,
przejazd podziemną kolejką, Komora Ważyn. Czas zwiedzania ok. 3 godz. (w tym czas wolny). Bilety ulgowe przysługują
seniorom powyżej 60 r.ż., emerytom i rencistom na podst. ważnej legitymacji oraz dzieciom do lat 15.

SZLAKIEM ŁEMKOWSZCZYZNY POLSKIEJ I SŁOWACKIEJ - ZAKUPY
Zwiedzanie cerkwi w Powroźniku ( wpisana na listę UNESCO ) i w Ruskiej Woli po stronie slowackiej. Czas wolny przy
granicy - możliwość zakupów za złotówki.
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WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA

WYCIECZKA

GODZ

CENA

13:30-21:30

85,00
ulg:75

13:30-20:00

55,00

13:30-17:00

45,00
ulg:40

13:30-18:30

50,00

08:30-16:00

75,00
ulg:65

08:30-18:00

85,00

08:30-22:30

120,00
ulg:115

08:30-21:00

90,00

18:30-21:30

35,00

14:00-17:30

25,00

14:00-17:00

25,00

13:30-20:00

75,00

18:30-21:30

35,00

POLSKIE TERMY CHOCHOŁOWSKIE
18.05.2018
piątek

4 godz. pobyt na terenie największego kompleksu termalnego na Podhalu - 8 basenów wewnętrznych z wodą termalną
oraz szereg atrkacji wodnych, np. dysze wodne, stanowiska do masażu, grota solna, sauna sucha, zjeżdżalnie, basen z
wodą solankową , 5 basenów zewnętrznych w tym basen sportowy i pływacki ( temp. wody na poszczególnych
basenach do 36 stopni). Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym z legitymacją
potwierdzająca grupę inwalidzką oraz dzieciom i młodzieży do lat 16.

PIENINY POLSKO - SŁOWACKIE

18.05.2018
piątek

Przejazd do Szczawnicy. Wyjazd kolejką krzesełkową na Palenicę. Piesze zejście (piękna panorama na Sokolicę i Trzy
Korony) do Leśnickiej Chaty (Słowacja). Czas wolny 1 godz. Przejście drogą pienińską do Szczawnicy. Czas przejścia ok. 2,5
godz. Obowiązuje turystyczne obuwie!

19.05.2018
sobota

Przejazd autokarem do Doliny Czarnego Potoku. Wyjazd kolejką gondolową na szczyt Jaworzyny Krynickiej /1114 m
n.p.m./ Spacer do schroniska górskiego oraz Muzeum Turystyki Górskiej. Zjazd kolejką. Powrót autokarem do centrum
Krynicy. Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 65 r.ż. oraz dzieciom i młodzieży. Obowiązuje turystyczne obuwie!!!

19.05.2018
sobota

Przejazd malowniczą trasą Dolina Popradu do Wierchomli. Wyjazd kolejką krzesełkową w okolice szczytu Pusta Wielka.
Spacer do schroniska górskiego „Bacówka nad Wierchomlą”. Zejście pieszo do Muszyny Szczawnik. Czas przejścia ok. 2,5
godz. Obowiązuje turystyczne obuwie!

20.05.2018
niedziela

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym - 3 godz.: 4 baseny na zewnątrz 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 z legitymacją potwierdzającą grupę inwalidzką oraz dzieciom do lat 12.

20.05.2018
niedziela

Przejazd do miejscowości Stary Smokowiec. Wyjazd kolejką szynowo - torową na górę Hrebienok /1285 m n.p.m./ Piesze
przejście do wodospadów Zimnej Wody - ok. 2 godz. Zjazd kolejką. Czas wolny ok.1 godz. w Starym Smokowcu.
Obowiązuje turystyczne obuwie!

20.05.2018
niedziela

Przejazd do miejscowości Miskolc Tapolca. Pobyt na kąpielisku termalnym w skalnych jaskiniach - 3 godz. ( wody
termalne o temperaturze 28°C -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.

JAWORZYNA KRYNICKA - KOLEJ GONDOLOWA

DOLINA POPRADU - WIERCHOMLA

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

SŁOWACJA - WYSOKIE TATRY - WODOSPADY ZIMNEJ WODY

WĘGRY - OKOLICE TOKAJU - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH

20.05.2018
niedziela

BIESZCZADY - IWONICZ ZDRÓJ, POLAŃCZYK - REJS STATKIEM
Przejazd do Polańczyka. Rejs statkiem po Jeziorze Solińskim – 1 godz.
Spacer na zaporę wodną w Solinie. Zwiedzanie uzdrowiska Iwonicz - Zdrój. Czas wolny ok. 1 godz.

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ
21.05.2018
poniedziałek

21.05.2018
poniedziałek
22.05.2018
wtorek
22.05.2018
wtorek

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 wzlędu na pogodę!

BARDZO BLISKI BESKID NISKI
Zwiedzanie cerkwi grekokatolickiej św. Kosmy i Damiana w Bereście (z 1842 r.), cerkwi grekokatolickiej św. Michała
Archanioła w Brunarach (z 1797 r.) oraz cerkwi grekokatolickiej św. Łukasza w Izbach (z ok.1886 r.)

MUSZYNA - MUZEUM REGIONALNE, OGRODY ZMYSŁÓW
Zwiedzanie Muszyny: Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego, spacer po parku sensorycznym z wieżą widokową.
Przejazd do Powroźnika - zwiedzanie zabytkowej cerkwi (wpisana na listę UNESCO).

SŁOWACJA - SPŁYW DUNAJCEM - LEŚNICA
Przejazd w Pieniny Słowackie. Spływ tratwami flisackimi Przełomem Dunajca z okolic Czerwonego Klasztoru do Leśnicy ok. 1,5 godz. Spacer Doliną Leśnickiego Potoku do „Chaty Pieniny”. Czas wolny ok. 1 godz.

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ
23.05.2018
środa

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 wzlędu na pogodę!
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WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA
23.05.2018
środa

WYCIECZKA
SŁOWACJA - BARDEJÓW-BARDEJOWSKIE KUPELE
Zwiedzanie zabytków Bardejowa m.in. Bazylika św. Idziego oraz Rynek (wpisane na listę UNESCO). Spacer po uzdrowisku
Bardejowskie Kupele. Czas wolny ok.1 godz. Możliwość degustacji wody mineralnej (własne kubki).

GODZ

CENA

13:30-19:00

45,00

13:30-20:30

75,00
ulg:65

13:30-21:00

80,00
ulg:70

14:00-17:00

20,00

13:30-19:00

40,00

13:30-21:30

85,00
ulg:75

13:30-20:00

55,00

14:00-17:00

30,00

13:30-18:30

50,00

08:30-21:00

90,00

08:30-16:00

75,00
ulg:65

05:00-23:30

165,00

14:00-17:30

30,00

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI
23.05.2018
środa

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym - 3 godz.: 4 baseny na zewnątrz 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 z legitymacją potwierdzającą grupę inwalidzką oraz dzieciom do lat 12.

24.05.2018
czwartek

Zwiedzanie kopalni soli - unikatowe komory solne, wykute w soli kaplice, rzeźby, wyjątkowa prezentacja multimedialna,
przejazd podziemną kolejką, Komora Ważyn. Czas zwiedzania ok. 3 godz. (w tym czas wolny). Bilety ulgowe przysługują
seniorom powyżej 60 r.ż., emerytom i rencistom na podst. ważnej legitymacji oraz dzieciom do lat 15.

24.05.2018
czwartek

Zwiedzanie Tylicza: najstarszy drewniany kościół katolicki w Beskidzie Sądeckim z 1612 r., wstęp do nowego kościoła
(architektura współczesna), spacer ścieżkami różańcowymi do Golgoty. Przejazd do Muszyny - Szczawnik. Zwiedzanie
cerkwi łemkowskiej z XIX. Możliwość degustacji wody mineralnej przy cerkwi ( własne kubki ).

25.05.2018
piątek

Przejazd malowniczą Doliną Popradu przez Żegiestów, Rytro do Starego Sącza. Stary Sącz: Zespół Klasztorny Sióstr
Klarysek ( XIII w.), Ołtarz oraz Muzeum Papieskie. Przejazd do Nowego Sącza: ruiny zamku sądeckiego, Bazylika św.
Małgorzaty, czas wolny ok. 1 godz. Powrót do Krynicy Doliną Kamienicy Nawojowskiej.

KOPALNIA SOLI W BOCHNI - PRZEJAZD PODZIEMNĄ KOLEJKĄ

OKOLICE KRYNICY- ŚLADAMI HISTORII

ZIEMIA SĄDECKA - STARY SĄCZ, NOWY SĄCZ

POLSKIE TERMY CHOCHOŁOWSKIE
25.05.2018
piątek

25.05.2018
piątek
26.05.2018
sobota
26.05.2018
sobota
27.05.2018
niedziela

4 godz. pobyt na terenie największego kompleksu termalnego na Podhalu - 8 basenów wewnętrznych z wodą termalną
oraz szereg atrkacji wodnych, np. dysze wodne, stanowiska do masażu, grota solna, sauna sucha, zjeżdżalnie, basen z
wodą solankową , 5 basenów zewnętrznych w tym basen sportowy i pływacki ( temp. wody na poszczególnych
basenach do 36 stopni). Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym z legitymacją
potwierdzająca grupę inwalidzką oraz dzieciom i młodzieży do lat 16.

PIENINY POLSKO - SŁOWACKIE
Przejazd do Szczawnicy. Wyjazd kolejką krzesełkową na Palenicę. Piesze zejście (piękna panorama na Sokolicę i Trzy
Korony) do Leśnickiej Chaty (Słowacja). Czas wolny 1 godz. Przejście drogą pienińską do Szczawnicy. Czas przejścia ok. 2,5
godz. Obowiązuje turystyczne obuwie!

KAMIANNA - PASIEKA "BARĆ" - DEGUSTACJA MIODÓW PITNYCH
Zwiedzanie obiektów pszczelarskich tj. pasieka "BARĆ" oraz skansen uli figuralnych. Zapoznanie się z historią kościoła,
dawnej cerkwi. Degustacja trzech lampek miodów pitnych. Mozliwość zakupu produktów pszczelich.

DOLINA POPRADU - WIERCHOMLA
Przejazd malowniczą trasą Dolina Popradu do Wierchomli. Wyjazd kolejką krzesełkową w okolice szczytu Pusta Wielka.
Spacer do schroniska górskiego „Bacówka nad Wierchomlą”. Zejście pieszo do Muszyny Szczawnik. Czas przejścia ok. 2,5
godz. Obowiązuje turystyczne obuwie!

BIESZCZADY - IWONICZ ZDRÓJ, POLAŃCZYK - REJS STATKIEM
Przejazd do Polańczyka. Rejs statkiem po Jeziorze Solińskim – 1 godz.
Spacer na zaporę wodną w Solinie. Zwiedzanie uzdrowiska Iwonicz - Zdrój. Czas wolny ok. 1 godz.

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI
27.05.2018
niedziela

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym - 3 godz.: 4 baseny na zewnątrz 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 z legitymacją potwierdzającą grupę inwalidzką oraz dzieciom do lat 12.

WĘGRY BUDAPESZT - "POLAK WĘGIER DWA BRATANKI"
27.05.2018
niedziela

28.05.2018
poniedziałek

Zwiedzanie Budapesztu: Plac Bohaterów i Parlament (z zewnątrz), Bazylika św. Stefana (wewnątrz), Wzgórze Gellerta,
Wzgórze Zamkowe, Kościół NMP św. Macieja (z zewnątrz), Plac Paradny i Plac Św. Trójcy, Baszty Rybackie, rejs statkiem
po Dunaju, czas wolny
W programie: przyjazd do Budapesztu ok. godz. 11:00, zwiedzanie miasta z przewodnikiem lokalnym - 5 godz., rejs
statkiem po Dunaju - 1 godz. Czas wolny - 1 godz.

ŁEMKOWSZCZYZNA W DOLINIE POPRADU
Punkt widokowy na przełom Łopaty Polskiej i Słowackiej. Cerkiew w Andrzejówce Najświętrzej Marii Panny(1860 r.),
Cerkiew w Miliku Kosmy i Damiana (1813 r.)
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WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA

WYCIECZKA

GODZ

CENA

13:30-17:00

45,00
ulg:40

18:30-21:30

35,00

14:00-17:00

20,00

13:30-20:30

65,00
ulg:60

18:30-21:30

35,00

13:30-20:30

75,00
ulg:65

08:30-22:30

120,00
ulg:115

13:30-20:00

75,00

JAWORZYNA KRYNICKA - KOLEJ GONDOLOWA

28.05.2018
poniedziałek

Przejazd autokarem do Doliny Czarnego Potoku. Wyjazd kolejką gondolową na szczyt Jaworzyny Krynickiej /1114 m
n.p.m./ Spacer do schroniska górskiego oraz Muzeum Turystyki Górskiej. Zjazd kolejką. Powrót autokarem do centrum
Krynicy. Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 65 r.ż. oraz dzieciom i młodzieży. Obowiązuje turystyczne obuwie!!!

28.05.2018
poniedziałek

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 wzlędu na pogodę!

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

29.05.2018
wtorek
29.05.2018
wtorek

MUSZYNA - OGRODY BIBLIJNE
Muszyna - zwiedzanie ogrodów biblijnych, kościół św. Józefa. Czas wolny ok. 1 godz.

JEZIORO CZORSZTYŃSKIE - REJS STATKIEM, NIEDZICA - ZAMEK
Malowniczy rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim - 1 godz. Zwiedzanie zamku "Dunajec" w Niedzicy, powozowni.
Spacer na zaporę wodną. Bilety ulgowe przysługują emerytom, rencistom oraz dzieciom i młodzieży.

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ
30.05.2018
środa

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 wzlędu na pogodę!

30.05.2018
środa

Pobyt na siarkowym kąpielisku termalnym - 3 godz.: 4 baseny na zewnątrz 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 z legitymacją potwierdzającą grupę inwalidzką oraz dzieciom do lat 12.

31.05.2018
czwartek

Przejazd do miejscowości Miskolc Tapolca. Pobyt na kąpielisku termalnym w skalnych jaskiniach - 3 godz. ( wody
termalne o temperaturze 28°C -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.

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

WĘGRY - OKOLICE TOKAJU - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH

31.05.2018
czwartek

SŁOWACJA - SPŁYW DUNAJCEM - LEŚNICA
Przejazd w Pieniny Słowackie. Spływ tratwami flisackimi Przełomem Dunajca z okolic Czerwonego Klasztoru do Leśnicy ok. 1,5 godz. Spacer Doliną Leśnickiego Potoku do „Chaty Pieniny”. Czas wolny ok. 1 godz.
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