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

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA

WYCIECZKA

GODZ

CENA

13:30-20:30

75,00
ulg:65

13:30-20:00

80,00

08:30-22:30

120,00
ulg:115

18:30-21:30

75,00

18:30-21:30

35,00

08:30-18:00

90,00
ulg:85

13:30-21:00

80,00
ulg:70

08:30-18:00

85,00

14:00-17:00

25,00

08:30-16:00

75,00
ulg:65

08:30-21:00

105,00
ulg:100

13:30-18:30

50,00

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI
30.05.2018
środa

31.05.2018
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.

SŁOWACJA - SPŁYW DUNAJCEM
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.

WĘGRY - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH, OKOLICE TOKAJU - DEGUSTACJA WINA
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.

01.06.2018
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
autokarem na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) Impreza organizowana bez wzlędu na pogodę!

01.06.2018
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!

01.06.2018
piątek

Zwiedzanie Jaskini Lodowej - ok.0,5 godz. (wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO). Jaskinia Dobszyńska
należy do najcenniejszych jaskiń lodowych na świecie. Spacer w Kanionie Strateńskim. Czas wolny w Popradzie ok.1 godz.
Temperatura panująca w jaskini: ok.- 3°C. Zaleca się, aby zwiedzający zabrali ze sobą ciepłą odzież i wygodne obuwie.
Bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., emerytom, rencistom, studentom oraz dzieciom do lat 15.

01.06.2018
piątek

Zwiedzanie kopalni soli w Bochni (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., emerytom, rencistom oraz dzieciom do lat 15.

01.06.2018
piątek

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. Obowiązuje turystyczne
obuwie!

01.06.2018
piątek

Zwiedzanie Muszyny: Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego, spacer po parku sensorycznym z wieżą widokową.
Przejazd do Powroźnika. Zwiedzanie zabytkowej cerkwi łemkowskiej z XVII w. ( wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO ).

01.06.2018
piątek

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.

02.06.2018
sobota

Spacer po 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.

02.06.2018
sobota

Przejazd malowniczą Doliną 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!

PRZEJAZD DOROŻKĄ - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

SŁOWACJA - SŁOWACKI RAJ - JASKINIA LODOWA

KOPALNIA SOLI W BOCHNI - PRZEJAZD PODZIEMNĄ KOLEJKĄ

SŁOWACJA - WYSOKIE TATRY - HREBIENOK - WODOSPADY ZIMNEJ WODY

MUSZYNA - MUZEUM REGIONALNE - OGRODY ZMYSŁÓW

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

WĘGRY - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH, SŁOWACJA - KOSZYCE

DOLINA POPRADU - WIERCHOMLA

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

13:30-17:00

45,00
ulg:40

18:30-21:30

75,00

05:00-23:30

165,00

18:30-21:30

35,00

08:30-16:00

75,00
ulg:65

08:30-22:30

120,00
ulg:115

08:30-21:00

90,00

JAWORZYNA KRYNICKA - KOLEJ GONDOLOWA

02.06.2018
sobota

Przejazd autokarem do Doliny Czarnego Potoku. Wyjazd kolejką gondolową na szczyt Jaworzyny Krynickiej /1114 m
n.p.m./ Spacer do schroniska 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!!!

02.06.2018
sobota

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
autokarem na godz. 21:30. OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :) Impreza organizowana bez wzlędu na pogodę!

02.06.2018
sobota

Zwiedzanie Budapesztu (ok. 5 godz), rejs statkiem po Dunaju, czas wolny ok.1 godz. W programie: Plac Bohaterów i
Parlament (z zewnątrz), bazylika św. Stefana (wewnątrz), Wzgórze Gellerta, Wzgórze Zamkowe, kościół św. Macieja (z
zewnątrz), Plac Paradny i Plac św.Trójcy, Baszty Rybackie.

02.06.2018
sobota

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!

03.06.2018
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.

03.06.2018
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.

PRZEJAZD DOROŻKĄ - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

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

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

WĘGRY - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH, OKOLICE TOKAJU - DEGUSTACJA WINA

03.06.2018
niedziela

BIESZCZADY - REJS STATKIEM PO JEZIORZE SOLIŃSKIM
Przejazd do Polańczyka. Rejs statkiem po Jeziorze Solińskim (1 godz). Spacer na zaporę wodną. Zwiedzanie uzdrowiska
Iwonicz - Zdrój. 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)

