
Biuro Turystyczne „Jaworzyna”
tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ. CENA

28.08.2020
piątek

WYCIECZKA PIESZA - HUZARY
13:45-17:00 10,00Huzary - wzniesienie na wysokości 866 m n.p.m. Wycieczka piesza z przewodnikiem. 

Czas przejścia ok. 3 godziny. Rozpoczęcie wycieczki przy Biurze Turystycznym "Jaworzyna". Obowiązuje turystyczne 
obuwie!

28.08.2020
piątek

SŁOWACJA - SPŁYW DUNAJCEM

13:30-20:00 100,00
Przejazd w Pieniny Słowackie. Spływ drewnianymi tratwami flisackimi jednym z najpiękniejszych przełomów rzecznych w 
Europie. Spływ ma swój początek w okolicach miejscowości Czerwony Klasztor, trwa w zależności od poziomu wody 1,5 - 
2 godz. i zakończony jest w Leśnicy nieopodal regionalnej karczmy "Chata Pieniny", gdzie w czasie wolnym spróbować 
można potraw kuchni góralskiej oraz zakupić słowackie przysmaki (możliwa płatność w polskiej walucie)

28.08.2020
piątek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 45,00
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!

30.08.2020
niedziela

SŁOWACJA - WYSOKIE TATRY - HREBIENOK - WODOSPADY ZIMNEJ WODY

08:30-17:30 110,00
Przejazd do Starego Smokowca (wspaniałe widoki na Tatry Wysokie m.in. Łomnicę i Sławkowski Szczyt). Wyjazd kolejką 
szynowo-torową na przełęcz Hrebienok (1285 m n.p.m.), piesze przejście górskim szlakiem turystycznym przez 
malowniczą Dolinę Zimnej Wody z pięknymi wodospadami i kaskadami, odpoczynek przy Rainerovej Chacie - najstarsze 
schronisko w tatrach słowackich, powrót na Hrebienok fragmentem Magistrali Tatrzańskiej. Zjazd kolejką do Starego 
Smokowca, czas wolny ok. 1 godz. Obowiązuje turystyczne obuwie!

30.08.2020
niedziela

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

08:30-16:00
85,00
ulg:75

Pobyt na kąpielisku termalnym Vrbov 3 godz. Kompleks basenów zewnętrznych z siarkową wodą geotermalną, która 
dzięki swym unikalnym właściwościom uważana jest za jedną z najlepszych wód mineralnych w Europie Środkowej. 
Wody lecznicze Vrbova mają swe źródło na głębokości 2000 m. i zawierają minerały oddziałujące korzystnie na układ 
ruchowy, oddechowy, nerwowy, sercowo-naczyniowy i skórę. Temperatura w poszczególnych basenach utrzymywana 
jest w granicach 26°C - 38°C. Doskonały relaks zapewniają zamontowane w basenach dysze z prądami bieżącej wody, 
które pozwalają rozluźnić napięte mięśnie oraz zregenerować siły. W drodze powrotnej postój przy granicy słowackiej, 
możliwość zakupu słowackich przysmaków za złotówki.

01.09.2020
wtorek

SZLAKIEM ŁEMKOWSZCZYZNY POLSKIEJ I SŁOWACKIEJ - ZAKUPY
14:00-17:00 30,00Zwiedzanie cerkwi łemkowskich pogranicza polsko-słowackiego: zabytkowa cerkiew p.w. św. Jakuba w Powroźniku 

(obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO) oraz słowacka cerkiew p.w. św. Michała Archanioła w 
Ruskiej Woli. Czas wolny przy granicy słowackiej, możliwość zakupu słowackich przysmaków za złotówki.

01.09.2020
wtorek

JEZIORO CZORSZTYŃSKIE - REJS STATKIEM - ZAMEK W NIEDZICY

13:30-20:30
90,00
ulg:80

Przejazd w Pieniny. Zwiedzanie średniowiecznego Zamku w Niedzicy, jednego z najcenniejszych w Polsce zabytków 
architektury obronnej. Malowniczy godzinny rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim, zachwycające widoki na ruiny 
warowni w Czorsztynie, majestatyczny Zamek w Niedzicy oraz panoramę Pienińskiego Parku Narodowego. Na 
zakończenie spacer po zaporze wodnej oraz czas wolny.

02.09.2020
środa

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

13:30-20:30
85,00
ulg:75

Pobyt na kąpielisku termalnym Vrbov 3 godz. Kompleks basenów zewnętrznych z siarkową wodą geotermalną, która 
dzięki swym unikalnym właściwościom uważana jest za jedną z najlepszych wód mineralnych w Europie Środkowej. 
Wody lecznicze Vrbova mają swe źródło na głębokości 2000 m. i zawierają minerały oddziałujące korzystnie na układ 
ruchowy, oddechowy, nerwowy, sercowo-naczyniowy i skórę. Temperatura w poszczególnych basenach utrzymywana 
jest w granicach 26°C - 38°C. Doskonały relaks zapewniają zamontowane w basenach dysze z prądami bieżącej wody, 
które pozwalają rozluźnić napięte mięśnie oraz zregenerować siły. W drodze powrotnej postój przy granicy słowackiej, 
możliwość zakupu słowackich przysmaków za złotówki.

02.09.2020
środa

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 45,00
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!

03.09.2020
czwartek

SŁOWACJA - BARDEJÓW - UZDROWISKO BARDEJOWSKIE KUPELE

13:30-19:00 55,00
Zwiedzanie Bardejowa, jednego z najstarszych i najpiękniejszych miast Słowacji m.in. gotycka Bazylika św. Idziego, 
starówka (wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO),  doskonale zachowane mury obronne, baszty, 
ratusz oraz otaczające kamienice. Czas wolny. Przejazd do uzdrowiska Bardejowskie Kupele m.in. pomnik cesarzowej Sisi 
oraz pijalnia wód mineralnych, możliowść degustacji (mile widziane własne kubki)

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 - 16:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob) Bilety ulgowe:
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71 seniorzy powyżej 60 r.ż. oraz dzieci



Biuro Turystyczne „Jaworzyna”
tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ. CENA

04.09.2020
piątek

KAMIANNA - PASIEKA "BARĆ" - DEGUSTACJA MIODÓW PITNYCH

14:00-17:00 40,00
Zwiedzanie Pasieki "Barć" w Kamiannej oraz piesza ścieżka edukacyjna. W programie m.in.: dawna cekiew prawosławna 
p.w. św. Kosmy i Damiana - legendy i historia miasteczka, skansen uli - historia bartnictwa i pszczelarstwa, wizyta w 
pasiece - dzięki szklanej zabudowie ula zaglądniemy do gniazda i dowiemy się o organizacji życia pszczół, ich biologii i 
zwyczajach. Na zakończenie prelekcja na temat produktów pszczelich oraz degustacja trzech rodzajów miodów pitnych. 
Czas wolny, możliwość zakupu naturalnych wyrobów pszczelich.

04.09.2020
piątek

SŁOWACJA - SPŁYW DUNAJCEM

13:30-20:00 100,00
Przejazd w Pieniny Słowackie. Spływ drewnianymi tratwami flisackimi jednym z najpiękniejszych przełomów rzecznych w 
Europie. Spływ ma swój początek w okolicach miejscowości Czerwony Klasztor, trwa w zależności od poziomu wody 1,5 - 
2 godz. i zakończony jest w Leśnicy nieopodal regionalnej karczmy "Chata Pieniny", gdzie w czasie wolnym spróbować 
można potraw kuchni góralskiej oraz zakupić słowackie przysmaki (możliwa płatność w polskiej walucie)

04.09.2020
piątek

WIEŻA W KORONACH DRZEW - KRYNICA ZDRÓJ

14:00-17:00
85,00
ulg:75

Przejazd do krynickiego kompleksu Słotwiny „Arena”. Wyjazd nowoczesną kolejką krzesełkową do platformy widokowej 
(896 m n.p.m). Spacer pierwszą w Polsce drewnianą ścieżką wśród koron drzew do wieży widokowej skąd podziwiać 
można malowniczą panoramę Krynicy, Beskid Sądecki oraz Beskid Niski. Czas wolny. Zjazd kolejką. Powrót do centrum 
Krynicy.

05.09.2020
sobota

MUSZYNA - OGRODY BIBLIJNE - OGRODY ZMYSŁÓW - OGRODY BAŚNI I LEGEND

13:30-17:30 30,00
Zwiedzanie muszyńskich ogrodów: Ogrody Biblijne - adaptacja scen zawartych w Piśmie Świętym poprzez rzeźby, 
charakterystyczne elementy krajobrazu oraz kompozycje roślin występujących w Ziemi Świętej, Ogrody Sensoryczne z 
wieżą widokową - sprzyjające relaksowi, pełne ciszy i spokoju miejsce zaprojektowane w taki sposób aby oddziaływać na 
wszystkie pięć zmysłów: węch, wzrok, dotyk, słuch i smak, Ogrody Baśni i Legend - cześć parku poświęcona tajemniczemu 
światu muszyńskich baśni i legend. Czas wolny.

06.09.2020
niedziela

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

08:30-16:00
85,00
ulg:75

Pobyt na kąpielisku termalnym Vrbov 3 godz. Kompleks basenów zewnętrznych z siarkową wodą geotermalną, która 
dzięki swym unikalnym właściwościom uważana jest za jedną z najlepszych wód mineralnych w Europie Środkowej. 
Wody lecznicze Vrbova mają swe źródło na głębokości 2000 m. i zawierają minerały oddziałujące korzystnie na układ 
ruchowy, oddechowy, nerwowy, sercowo-naczyniowy i skórę. Temperatura w poszczególnych basenach utrzymywana 
jest w granicach 26°C - 38°C. Doskonały relaks zapewniają zamontowane w basenach dysze z prądami bieżącej wody, 
które pozwalają rozluźnić napięte mięśnie oraz zregenerować siły. W drodze powrotnej postój przy granicy słowackiej, 
możliwość zakupu słowackich przysmaków za złotówki.

06.09.2020
niedziela

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

130,00
ulg:125

Pobyt na kąpielisku termalnym w naturalnych skalnych jaskiniach Miszkolc Tapolca ok.3 godz. Do dyspozycji baseny 
wewnętrzne o temp. 28°C-35°C: dysze wodne, stanowiska z hydromasażem, jacuzzi. Przejazd w okolice Tokaju do winnicy 
w miejscowości Tarcal. Degustacja 5 lampek oryginalnego węgierskiego wina z możliwością zakupu.

07.09.2020
poniedziałek

ZIEMIA SĄDECKA - STARY SĄCZ - ŚLADAMI JANA PAWŁA II
13:30-18:00 40,00Przejazd malowniczą Doliną rzeki Poprad przez Żegiestów, Rytro do Starego Sącza. Zwiedzanie zabytkowego miasteczka: 

spacer po rynku, Zespół Klasztorny Sióstr Klarysek z XIII w., Muzeum oraz Ołtarz Papieski - pamiątka wizyty Ojca Świętego 
Jana Pawła II Starym Sączu.

08.09.2020
wtorek

SZLAKIEM ŁEMKOWSZCZYZNY POLSKIEJ I SŁOWACKIEJ - ZAKUPY
14:00-17:00 30,00Zwiedzanie cerkwi łemkowskich pogranicza polsko-słowackiego: zabytkowa cerkiew p.w. św. Jakuba w Powroźniku 

(obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO) oraz słowacka cerkiew p.w. św. Michała Archanioła w 
Ruskiej Woli. Czas wolny przy granicy słowackiej, możliwość zakupu słowackich przysmaków za złotówki.

09.09.2020
środa

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 45,00
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!

09.09.2020
środa

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

13:30-20:30
85,00
ulg:75

Pobyt na kąpielisku termalnym Vrbov 3 godz. Kompleks basenów zewnętrznych z siarkową wodą geotermalną, która 
dzięki swym unikalnym właściwościom uważana jest za jedną z najlepszych wód mineralnych w Europie Środkowej. 
Wody lecznicze Vrbova mają swe źródło na głębokości 2000 m. i zawierają minerały oddziałujące korzystnie na układ 
ruchowy, oddechowy, nerwowy, sercowo-naczyniowy i skórę. Temperatura w poszczególnych basenach utrzymywana 
jest w granicach 26°C - 38°C. Doskonały relaks zapewniają zamontowane w basenach dysze z prądami bieżącej wody, 
które pozwalają rozluźnić napięte mięśnie oraz zregenerować siły. W drodze powrotnej postój przy granicy słowackiej, 
możliwość zakupu słowackich przysmaków 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 - 16:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob) Bilety ulgowe:
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71 seniorzy powyżej 60 r.ż. oraz dzieci



Biuro Turystyczne „Jaworzyna”
tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ. CENA

10.09.2020
czwartek

WIEŻA W KORONACH DRZEW - KRYNICA ZDRÓJ

14:00-17:00
85,00
ulg:75

Przejazd do krynickiego kompleksu Słotwiny „Arena”. Wyjazd nowoczesną kolejką krzesełkową do platformy widokowej 
(896 m n.p.m). Spacer pierwszą w Polsce drewnianą ścieżką wśród koron drzew do wieży widokowej skąd podziwiać 
można malowniczą panoramę Krynicy, Beskid Sądecki oraz Beskid Niski. Czas wolny. Zjazd kolejką. Powrót do centrum 
Krynicy.

10.09.2020
czwartek

BOCHNIA - KOPALNIA SOLI - PRZEJAZD PODZIEMNĄ KOLEJKĄ

13:30-21:00
95,00
ulg:85

Zwiedzanie nastarszej kopalni soli w Polsce (obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO). Trasa 
turystyczna z podziemną prezentacją multimedialną ok.3 godz. W programie: przejazd kolejką górniczą, unikatowe 
komory solne m.in. Komora Ważyn, rzeźby, wykute w soli kaplice. Dzięki niespotykanej w skali światowej podziemnej 
ekspozycji multimedialnej zwiedzanie ma charakter podróży, w czasie której życie kopalni toczy się tuż obok 
zwiedzających.Temperatura panująca w kopalni ok.15°C. Zaleca się, aby zwiedzający zabrali ze sobą ciepłą odzież i 
wygodne obuwie. Możliwość zakupu naturalnych produktów solnych.

11.09.2020
piątek

SŁOWACJA - SPŁYW DUNAJCEM

13:30-20:00 100,00
Przejazd w Pieniny Słowackie. Spływ drewnianymi tratwami flisackimi jednym z najpiękniejszych przełomów rzecznych w 
Europie. Spływ ma swój początek w okolicach miejscowości Czerwony Klasztor, trwa w zależności od poziomu wody 1,5 - 
2 godz. i zakończony jest w Leśnicy nieopodal regionalnej karczmy "Chata Pieniny", gdzie w czasie wolnym spróbować 
można potraw kuchni góralskiej oraz zakupić słowackie przysmaki (możliwa płatność w polskiej walucie)

12.09.2020
sobota

SŁOWACJA - POPRAD AQUACITY - KĄPIELISKO TERMALNE - POKAZ LASEROWY

13:30-22:30
120,00
ulg:110

Zwiedzanie miasta Poprad. Pobyt na kąpielisku termalnym 3,5 godz. Do dyspozycji baseny zewnętrzne i wewnętrzne o 
temp. 28°C-38°C. Szereg atrakcji m.im. dysze wodne, stanowiska z hydromasażem, plac zabaw, całoroczne rury i 
zjeżdżalnie, 50m wewnętrzny basen pływacki , bary wodne, relaksacyjne baseny wewnętrzne z unikatowym Laser Show, 
sauna parowa

13.09.2020
niedziela

SŁOWACJA - WYSOKIE TATRY - HREBIENOK - WODOSPADY ZIMNEJ WODY

08:30-17:30 110,00
Przejazd do Starego Smokowca (wspaniałe widoki na Tatry Wysokie m.in. Łomnicę i Sławkowski Szczyt). Wyjazd kolejką 
szynowo-torową na przełęcz Hrebienok (1285 m n.p.m.), piesze przejście górskim szlakiem turystycznym przez 
malowniczą Dolinę Zimnej Wody z pięknymi wodospadami i kaskadami, odpoczynek przy Rainerovej Chacie - najstarsze 
schronisko w tatrach słowackich, powrót na Hrebienok fragmentem Magistrali Tatrzańskiej. Zjazd kolejką do Starego 
Smokowca, czas wolny ok. 1 godz. Obowiązuje turystyczne obuwie!

13.09.2020
niedziela

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

05:00-23:30 180,00
Zwiedzanie najbardziej reprezentacyjnych części Budapesztu ok. 5 godz. m.in.: Plac Bohaterów, Bazylika św. Stefana 
(wewnątrz), Parlament (z zewnątrz), Wzgórze Gellerta, Wzgórze Zamkowe, kościół św. Macieja (z zewnątrz), Plac 
Paradny, Plac św.Trójcy, Baszty Rybackie. Widokowy rejs statkiem po Dunaju 1 godz. Czas wolny 1 godz. Komfortowe 
zwiedzanie z wykorzystaniem nowoczesnego systemu słuchawek tour-guide.

13.09.2020
niedziela

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

08:30-16:00
85,00
ulg:75

Pobyt na kąpielisku termalnym Vrbov 3 godz. Kompleks basenów zewnętrznych z siarkową wodą geotermalną, która 
dzięki swym unikalnym właściwościom uważana jest za jedną z najlepszych wód mineralnych w Europie Środkowej. 
Wody lecznicze Vrbova mają swe źródło na głębokości 2000 m. i zawierają minerały oddziałujące korzystnie na układ 
ruchowy, oddechowy, nerwowy, sercowo-naczyniowy i skórę. Temperatura w poszczególnych basenach utrzymywana 
jest w granicach 26°C - 38°C. Doskonały relaks zapewniają zamontowane w basenach dysze z prądami bieżącej wody, 
które pozwalają rozluźnić napięte mięśnie oraz zregenerować siły. W drodze powrotnej postój przy granicy słowackiej, 
możliwość zakupu słowackich przysmaków za złotówki.

14.09.2020
poniedziałek

SPACER PO KRYNICY Z PRZEWODNIKIEM

14:30-16:00 0,00
Zwiedzanie najciekawszych miejsc centrum Krynicy z przewodnikiem. Gwarantowana spora dawka historii, mnóstwo 
ciekawostek a wszystko z nutką humoru :) W programie m.in.: pomnik Jana Kiepury, pomnik Nikifora Krynickiego, Pijalnie 
Wód Mineralnych, Nowy Dom Zdrojowy, Muzeum Nikifora (z zewnątrz), Bulwary Dietla oraz Park Zdrojowy. Rozpoczęcie 
wycieczki przy Biurze Turystycznym "Jaworzyna"

14.09.2020
poniedziałek

ZIEMIA SĄDECKA - STARY SĄCZ - ŚLADAMI JANA PAWŁA II
13:30-18:00 40,00Przejazd malowniczą Doliną rzeki Poprad przez Żegiestów, Rytro do Starego Sącza. Zwiedzanie zabytkowego miasteczka: 

spacer po rynku, Zespół Klasztorny Sióstr Klarysek z XIII w., Muzeum oraz Ołtarz Papieski - pamiątka wizyty Ojca Świętego 
Jana Pawła II Starym Sączu.

15.09.2020
wtorek

TERMY CHOCHOŁOWSKIE - KĄPIELISKO TERMALNE

13:30-21:30
110,00
ulg:105

Największy kompleks basenów termalnych na Podhalu. Pobyt na kąpielisku 3 godz. Do dyspozycji baseny zewnętrzne i 
wewnętrzne o temp. 28°C - 38°C: dysze wodne, stanowiska z hydromasażem, wewnętrzny basen pływacki, baseny z 
atrakcjami wodnymi m.in. rwąca rzeka, bar wodny, koszykówka, siatkówka, baseny z wodą solankową oraz baseny z 
wodą siarkową; grota solna oraz „tekstylna” sauna sucha. Dla dzieci: całoroczne rury i zjeżdżalnie, wodny plac zabaw, 
dziecięca łaźnia parowa.

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 - 16:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob) Bilety ulgowe:
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71 seniorzy powyżej 60 r.ż. oraz dzieci



Biuro Turystyczne „Jaworzyna”
tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ. CENA

15.09.2020
wtorek

SZLAKIEM ŁEMKOWSZCZYZNY POLSKIEJ I SŁOWACKIEJ - ZAKUPY
14:00-17:00 30,00Zwiedzanie cerkwi łemkowskich pogranicza polsko-słowackiego: zabytkowa cerkiew p.w. św. Jakuba w Powroźniku 

(obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO) oraz słowacka cerkiew p.w. św. Michała Archanioła w 
Ruskiej Woli. Czas wolny przy granicy słowackiej, możliwość zakupu słowackich przysmaków za złotówki.

15.09.2020
wtorek

JEZIORO CZORSZTYŃSKIE - REJS STATKIEM - ZAMEK W NIEDZICY

13:30-20:30
90,00
ulg:80

Przejazd w Pieniny. Zwiedzanie średniowiecznego Zamku w Niedzicy, jednego z najcenniejszych w Polsce zabytków 
architektury obronnej. Malowniczy godzinny rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim, zachwycające widoki na ruiny 
warowni w Czorsztynie, majestatyczny Zamek w Niedzicy oraz panoramę Pienińskiego Parku Narodowego. Na 
zakończenie spacer po zaporze wodnej oraz czas wolny.

16.09.2020
środa

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 45,00
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!

16.09.2020
środa

SŁOWACJA - BACHLEDOWA DOLINA - ŚCIEŻKA W KORONACH DRZEW

13:30-20:00
130,00
ulg:120

Przejazd na Słowację do Bachledowej Doliny. Wyjazd nowoczesną kolejką gondolową na grzbiet Spiskiej Magury. Spacer 
drewnianą ścieżką wśród koron drzew do wieży widokowej skąd podziwiać można wspaniałą panoramę Tatr, Gorców, 
Magury Spiskiej, Pienin oraz Beskidu Sądeckiego. Czas wolny ok.1 godz. Zjazd kolejką. W drodze powrotnej postój przy 
granicy słowackiej, możliwość zakupu słowackich przysmaków za złotówki.

16.09.2020
środa

TYLICZ - SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ - MUZEUM DZIEJÓW TYLICZA
14:00-17:00 30,00Zwiedzanie 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.

16.09.2020
środa

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

13:30-20:30
85,00
ulg:75

Pobyt na kąpielisku termalnym Vrbov 3 godz. Kompleks basenów zewnętrznych z siarkową wodą geotermalną, która 
dzięki swym unikalnym właściwościom uważana jest za jedną z najlepszych wód mineralnych w Europie Środkowej. 
Wody lecznicze Vrbova mają swe źródło na głębokości 2000 m. i zawierają minerały oddziałujące korzystnie na układ 
ruchowy, oddechowy, nerwowy, sercowo-naczyniowy i skórę. Temperatura w poszczególnych basenach utrzymywana 
jest w granicach 26°C - 38°C. Doskonały relaks zapewniają zamontowane w basenach dysze z prądami bieżącej wody, 
które pozwalają rozluźnić napięte mięśnie oraz zregenerować siły. W drodze powrotnej postój przy granicy słowackiej, 
możliwość zakupu słowackich przysmaków za złotówki.

17.09.2020
czwartek

WYCIECZKA PIESZA - JAWORZYNA KRYNICKA -  BACÓWKA NAD WIERCHOMLĄ

13:30-19:00
70,00
ulg:60

Przejazd autokarem do Doliny Czarnego Potoku. Wyjazd kolejką gondolową na Jaworzynę (1114 m.n.p.m.) skąd 
podziwiać można malowniczą panoramę Krynicy, Beskid Sądecki, Beskid Niski, Gorce a przy dobrej widoczności Tatr 
Bielskie, Wysokie i  Zachodnie. Piesze przejście górskim szlakiem turystycznym przez Runek (1080 m n.p.m.) do schroniska 
Bacówka nad Wierchomlą, czas wolny. Zejście drogą leśną do Muszyny - Szczawnik. Całkowity czas przejścia ok.3,5 godz. 
Obowiązuje turystyczne obuwie!

17.09.2020
czwartek

SŁOWACJA - BARDEJÓW - UZDROWISKO BARDEJOWSKIE KUPELE

13:30-19:00 55,00
Zwiedzanie Bardejowa, jednego z najstarszych i najpiękniejszych miast Słowacji m.in. gotycka Bazylika św. Idziego, 
starówka (wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO),  doskonale zachowane mury obronne, baszty, 
ratusz oraz otaczające kamienice. Czas wolny. Przejazd do uzdrowiska Bardejowskie Kupele m.in. pomnik cesarzowej Sisi 
oraz pijalnia wód mineralnych, możliowść degustacji (mile widziane własne kubki)

17.09.2020
czwartek

BOCHNIA - KOPALNIA SOLI - PRZEJAZD PODZIEMNĄ KOLEJKĄ

13:30-21:00
95,00
ulg:85

Zwiedzanie nastarszej kopalni soli w Polsce (obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO). Trasa 
turystyczna z podziemną prezentacją multimedialną ok.3 godz. W programie: przejazd kolejką górniczą, unikatowe 
komory solne m.in. Komora Ważyn, rzeźby, wykute w soli kaplice. Dzięki niespotykanej w skali światowej podziemnej 
ekspozycji multimedialnej zwiedzanie ma charakter podróży, w czasie której życie kopalni toczy się tuż obok 
zwiedzających.Temperatura panująca w kopalni ok.15°C. Zaleca się, aby zwiedzający zabrali ze sobą ciepłą odzież i 
wygodne obuwie. Możliwość zakupu naturalnych produktów solnych.

18.09.2020
piątek

WYCIECZKA PIESZA - HUZARY
13:45-17:00 10,00Huzary - wzniesienie na wysokości 866 m n.p.m. Wycieczka piesza z przewodnikiem. 

Czas przejścia ok. 3 godziny. Rozpoczęcie wycieczki przy Biurze Turystycznym "Jaworzyna". 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 - 16:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob) Bilety ulgowe:
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71 seniorzy powyżej 60 r.ż. oraz dzieci



Biuro Turystyczne „Jaworzyna”
tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ. CENA

18.09.2020
piątek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 45,00
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!

18.09.2020
piątek

SŁOWACJA - SPŁYW DUNAJCEM

13:30-20:00 100,00
Przejazd w Pieniny Słowackie. Spływ drewnianymi tratwami flisackimi jednym z najpiękniejszych przełomów rzecznych w 
Europie. Spływ ma swój początek w okolicach miejscowości Czerwony Klasztor, trwa w zależności od poziomu wody 1,5 - 
2 godz. i zakończony jest w Leśnicy nieopodal regionalnej karczmy "Chata Pieniny", gdzie w czasie wolnym spróbować 
można potraw kuchni góralskiej oraz zakupić słowackie przysmaki (możliwa płatność w polskiej walucie)

18.09.2020
piątek

WIEŻA W KORONACH DRZEW - KRYNICA ZDRÓJ

14:00-17:00
85,00
ulg:75

Przejazd do krynickiego kompleksu Słotwiny „Arena”. Wyjazd nowoczesną kolejką krzesełkową do platformy widokowej 
(896 m n.p.m). Spacer pierwszą w Polsce drewnianą ścieżką wśród koron drzew do wieży widokowej skąd podziwiać 
można malowniczą panoramę Krynicy, Beskid Sądecki oraz Beskid Niski. Czas wolny. Zjazd kolejką. Powrót do centrum 
Krynicy.

18.09.2020
piątek

SŁOWACJA - ZAMEK W STAREJ LUBOWNI - UZDROWISKO WYŻNE RUŻBACHY

13:30-20:00
80,00
ulg:75

Przejazd malowniczą Doliną Popradu przez Muszynę, Żegiestów i Mniszek nad Popradem do do słowackiego miasteczka 
Stara Lubownia. Zwiedzanie Zamku Lubowelskiego – wybudowany na wysokiej, wapiennej skale, górujący nad doliną 
Popradu to pamiątka 360-letniej obecności polskiej administracji na Spiszu. Potężna twierdza strzegąca granicy 
polsko-węgierskiej, siedziba polskich starostów z tak znamienitych rodów jak Lubomirscy, czy Poniatowscy, niezdobyta 
przez Szwedów. Miejsce przechowania polskich klejnotów koronnych w czasie potopu, obecnie replika. Po zakończonym 
zwiedzaniu przejazd do uzdrowiska Wyżne Rużbachy, spacer z przewodnikiem, czas wolny.

19.09.2020
sobota

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

65,00
ulg:60

Przejazd autokarem do Doliny Czarnego Potoku. Wyjazd nowoczesną kolejką gondolową na szczyt Jaworzyny Krynickiej 
(1114 m n.p.m.). Możliwość zejścia z przewodnikiem do schroniska oraz Muzeum Turystyki Górskiej, czas wolny, zjazd 
kolejką. Obowiązuje turystyczne obuwie!

19.09.2020
sobota

DOLINA POPRADU - PIWNICZNA - ŚLADAMI GÓRALI SĄDECKICH

13:30-18:00 40,00

Przejazd malowniczą doliną rzeki Poprad przez Muszynę, Żegiestów do Piwnicznej, urokliwej nadpopradzkiej 
miejscowości zwanej również stolicą Czarnych Górali. Zwiedzanie Regionalnego Muzeum Towarzystwa Miłośników 
Piwnicznej. Spacer po uzdrowisku: zabytkowy rynek, Plac św. Jana Pawła II z pomnikiem papieża turysty, Park Zdrojowy. 
Czas wolny w klimatycznej pijalni wód mineralnych"Artystyczna", degustacja wody mineralnej "Piwniczanka" (mile 
widziane własne kubki). W drodze powrotnej postój przy granicy słowackiej w Mniszku nad Popradem, możliwość zakupu 
słowackich przysmaków za złotówki.

20.09.2020
niedziela

SŁOWACJA - WYSOKIE TATRY- SKALNATE PLESO - HREBIENOK

08:30-18:00
170,00
ulg:160

Przejazd do słowackiej miejscowości Łomnica Tatrzańska. Wyjazd kolejką gondolową do Skalnatego Plesa (1751 m n.p.m.) 
skąd podziwiać można panoramę Tatr z drugim co do wysokości szczytem Łomnicą Tatrzańską (2 634 m n.p.m) Spacer 
nad Łomnickim Stawem (malownicze górskie jezioro polodowcowe). Piesze przejście Magistralą Tatrzańską (ok.3 godz.) 
na Hrebienok (1285 m n.p.m.), zjazd naziemną kolejką szynowo-torową. Czas wolny w miejscowości Stary Smokowiec 
(ok.1 godz.) Obowiązuje turystyczne obuwie!

20.09.2020
niedziela

WĘGRY- MISZKOLC - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH, SŁOWACJA - KOSZYCE

08:30-21:00
120,00
ulg:110

Przejazd na północ Węgier do uzdrowiskowej miejscowości Miszkolc - Tapolca. Pobyt na kąpielisku termalnym w 
naturalnych skalnych jaskiniach ok. 3 godz. Kompleks Barlangfurdo to zespół basenów wewnętrznych oraz zewnętrznych 
o temp. 30°C-36°C. Doskonały relaks zapewniają dysze wodne, stanowiska z hydromasażem oraz jacuzzi. W drodze 
powrotnej zwiedzanie drugiego co do wielkości miasta Słowacji - Koszyce: spacer po starówce, gotycka Katedra św. 
Elżbiety (wewnątrz), czas wolny ok. 1 godz.

20.09.2020
niedziela

BIESZCZADY - REJS STATKIEM PO JEZIORZE SOLIŃSKIM - IWONICZ ZDRÓJ
08:30-21:00 110,00Przejazd do Polańczyka, widokowy rejs statkiem po Jeziorze Solińskim ok. 1 godz., spacer na zaporę wodną. Zalew 

Soliński niezwykle malowniczy, największy pod względem pojemności zbiornik wodny w Polsce. Zwiedzanie Iwonicza - 
Zdroju - urokliwe zabytkowe uzdrowisko z pięknem dziewiczych krajobrazów w tle, czas wolny.

20.09.2020
niedziela

ZAKOPANE

08:30-20:00 90,00
Skocznia Narciarska - Wielka Krokiew, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach wybudowane jako wotum 
wdzięczności za cud ocalenia życia Ojca Świętego Jana Pawła II po zamachu w 1981 roku, Cmentarz Zasłużonych na 
Pęksowym Brzysku, wyjazd i zjazd kolejką linowo-terenową na Gubałówkę (1123 m n.p.m.). Spacer po Krupówkach oraz 
czas wolny. UWAGA! Możliwość wykupienia wycieczki bez biletu na Gubałówkę (cena: 60,00zł)

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 - 16:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob) Bilety ulgowe:
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71 seniorzy powyżej 60 r.ż. oraz dzieci



Biuro Turystyczne „Jaworzyna”
tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ. CENA

20.09.2020
niedziela

SZLAKIEM UZDROWISK NADPOPRADZKICH - MUSZYNA - ŻEGIESTÓW

09:00-14:30 40,00

Zwiedzanie Uzdrowiska Muszyna: Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego, spacer po Ogrodach Zmysłów z wieżą 
widokową oraz Ogrodach Baśni i Legend. Następnie przejazd malowniczą Doliną rzeki Poprad do połemkowskiej wsi 
Andrzejówka, zwiedzanie zabytkowej cerkwi p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy z 1864r. Jako ostatni punkt programu wizyta w 
Żegiestowie. Legendarna miejscowość uzdrowiskowa bogata w cenne źródła wód mineralnych, dziś choć niestety nieco 
zapomniana z kart historii znana jest jako luksusowy kurort oferujący swym elitarnym gościom kuracje wodami 
leczniczymi oraz wykwintne zabiegi.

20.09.2020
niedziela

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

05:00-23:30 180,00
Zwiedzanie najbardziej reprezentacyjnych części Budapesztu ok. 5 godz. m.in.: Plac Bohaterów, Bazylika św. Stefana 
(wewnątrz), Parlament (z zewnątrz), Wzgórze Gellerta, Wzgórze Zamkowe, kościół św. Macieja (z zewnątrz), Plac 
Paradny, Plac św.Trójcy, Baszty Rybackie. Widokowy rejs statkiem po Dunaju 1 godz. Czas wolny 1 godz. Komfortowe 
zwiedzanie z wykorzystaniem nowoczesnego systemu słuchawek tour-guide.

20.09.2020
niedziela

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

08:30-16:00
85,00
ulg:75

Pobyt na kąpielisku termalnym Vrbov 3 godz. Kompleks basenów zewnętrznych z siarkową wodą geotermalną, która 
dzięki swym unikalnym właściwościom uważana jest za jedną z najlepszych wód mineralnych w Europie Środkowej. 
Wody lecznicze Vrbova mają swe źródło na głębokości 2000 m. i zawierają minerały oddziałujące korzystnie na układ 
ruchowy, oddechowy, nerwowy, sercowo-naczyniowy i skórę. Temperatura w poszczególnych basenach utrzymywana 
jest w granicach 26°C - 38°C. Doskonały relaks zapewniają zamontowane w basenach dysze z prądami bieżącej wody, 
które pozwalają rozluźnić napięte mięśnie oraz zregenerować siły. W drodze powrotnej postój przy granicy słowackiej, 
możliwość zakupu słowackich przysmaków za złotówki.

21.09.2020
poniedziałek

ZIEMIA SĄDECKA - STARY SĄCZ - ŚLADAMI JANA PAWŁA II
13:30-18:00 40,00Przejazd malowniczą Doliną rzeki Poprad przez Żegiestów, Rytro do Starego Sącza. Zwiedzanie zabytkowego miasteczka: 

spacer po rynku, Zespół Klasztorny Sióstr Klarysek z XIII w., Muzeum oraz Ołtarz Papieski - pamiątka wizyty Ojca Świętego 
Jana Pawła II Starym Sączu.

22.09.2020
wtorek

JEZIORO CZORSZTYŃSKIE - REJS STATKIEM - ZAMEK W NIEDZICY

13:30-20:30
90,00
ulg:80

Przejazd w Pieniny. Zwiedzanie średniowiecznego Zamku w Niedzicy, jednego z najcenniejszych w Polsce zabytków 
architektury obronnej. Malowniczy godzinny rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim, zachwycające widoki na ruiny 
warowni w Czorsztynie, majestatyczny Zamek w Niedzicy oraz panoramę Pienińskiego Parku Narodowego. Na 
zakończenie spacer po zaporze wodnej oraz czas wolny.

22.09.2020
wtorek

SZLAKIEM ŁEMKOWSZCZYZNY POLSKIEJ I SŁOWACKIEJ - ZAKUPY
14:00-17:00 30,00Zwiedzanie cerkwi łemkowskich pogranicza polsko-słowackiego: zabytkowa cerkiew p.w. św. Jakuba w Powroźniku 

(obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO) oraz słowacka cerkiew p.w. św. Michała Archanioła w 
Ruskiej Woli. Czas wolny przy granicy słowackiej, możliwość zakupu słowackich przysmaków za złotówki.

22.09.2020
wtorek

TERMY CHOCHOŁOWSKIE - KĄPIELISKO TERMALNE

13:30-21:30
110,00
ulg:105

Największy kompleks basenów termalnych na Podhalu. Pobyt na kąpielisku 3 godz. Do dyspozycji baseny zewnętrzne i 
wewnętrzne o temp. 28°C - 38°C: dysze wodne, stanowiska z hydromasażem, wewnętrzny basen pływacki, baseny z 
atrakcjami wodnymi m.in. rwąca rzeka, bar wodny, koszykówka, siatkówka, baseny z wodą solankową oraz baseny z 
wodą siarkową; grota solna oraz „tekstylna” sauna sucha. Dla dzieci: całoroczne rury i zjeżdżalnie, wodny plac zabaw, 
dziecięca łaźnia parowa.

23.09.2020
środa

WYCIECZKA PIESZA - GÓRA KRZYŻOWA
14:15-17:00 10,00Góra Krzyżowa - wzniesienie na wysokości 813 m n.p.m. Wycieczka piesza z przewodnikiem.

Czas przejścia ok. 3 godziny. Rozpoczęcie wycieczki przy Biurze Turystycznym "Jaworzyna". Obowiązuje turystyczne 
obuwie! 

23.09.2020
środa

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 45,00
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!

23.09.2020
środa

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

13:30-20:30
85,00
ulg:75

Pobyt na kąpielisku termalnym Vrbov 3 godz. Kompleks basenów zewnętrznych z siarkową wodą geotermalną, która 
dzięki swym unikalnym właściwościom uważana jest za jedną z najlepszych wód mineralnych w Europie Środkowej. 
Wody lecznicze Vrbova mają swe źródło na głębokości 2000 m. i zawierają minerały oddziałujące korzystnie na układ 
ruchowy, oddechowy, nerwowy, sercowo-naczyniowy i skórę. Temperatura w poszczególnych basenach utrzymywana 
jest w granicach 26°C - 38°C. Doskonały relaks zapewniają zamontowane w basenach dysze z prądami bieżącej wody, 
które pozwalają rozluźnić napięte mięśnie oraz zregenerować siły. W drodze powrotnej postój przy granicy słowackiej, 
możliwość zakupu słowackich przysmaków 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 - 16:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob) Bilety ulgowe:
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71 seniorzy powyżej 60 r.ż. oraz dzieci



Biuro Turystyczne „Jaworzyna”
tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ. CENA

23.09.2020
środa

TYLICZ - SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ - MUZEUM DZIEJÓW TYLICZA
14:00-17:00 30,00Zwiedzanie 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.

23.09.2020
środa

BESKID NISKI - WYSOWA - KWIATOŃ - STADNINA KONI HUCULSKICH W REGIETOWIE
13:30-20:00 60,00Zwiedzanie urokliwych zakątków Beskidu Niskiego: największa w Europie Stadnina Koni Huculskich - "Gładyszów", 

zabytkowa cerkiew łemkowska w Kwiatoniu (obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO), spacer z 
przewodnikiem po Uzdrowisku Wysowa oraz czas wolny.

24.09.2020
czwartek

SŁOWACJA - BARDEJÓW - UZDROWISKO BARDEJOWSKIE KUPELE

13:30-19:00 55,00
Zwiedzanie Bardejowa, jednego z najstarszych i najpiękniejszych miast Słowacji m.in. gotycka Bazylika św. Idziego, 
starówka (wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO),  doskonale zachowane mury obronne, baszty, 
ratusz oraz otaczające kamienice. Czas wolny. Przejazd do uzdrowiska Bardejowskie Kupele m.in. pomnik cesarzowej Sisi 
oraz pijalnia wód mineralnych, możliowść degustacji (mile widziane własne kubki)

24.09.2020
czwartek

BOCHNIA - KOPALNIA SOLI - PRZEJAZD PODZIEMNĄ KOLEJKĄ

13:30-21:00
95,00
ulg:85

Zwiedzanie nastarszej kopalni soli w Polsce (obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO). Trasa 
turystyczna z podziemną prezentacją multimedialną ok.3 godz. W programie: przejazd kolejką górniczą, unikatowe 
komory solne m.in. Komora Ważyn, rzeźby, wykute w soli kaplice. Dzięki niespotykanej w skali światowej podziemnej 
ekspozycji multimedialnej zwiedzanie ma charakter podróży, w czasie której życie kopalni toczy się tuż obok 
zwiedzających.Temperatura panująca w kopalni ok.15°C. Zaleca się, aby zwiedzający zabrali ze sobą ciepłą odzież i 
wygodne obuwie. Możliwość zakupu naturalnych produktów solnych.

24.09.2020
czwartek

WYCIECZKA PIESZA - JAWORZYNA KRYNICKA -  BACÓWKA NAD WIERCHOMLĄ

13:30-19:00
70,00
ulg:60

Przejazd autokarem do Doliny Czarnego Potoku. Wyjazd kolejką gondolową na Jaworzynę (1114 m.n.p.m.) skąd 
podziwiać można malowniczą panoramę Krynicy, Beskid Sądecki, Beskid Niski, Gorce a przy dobrej widoczności Tatr 
Bielskie, Wysokie i  Zachodnie. Piesze przejście górskim szlakiem turystycznym przez Runek (1080 m n.p.m.) do schroniska 
Bacówka nad Wierchomlą, czas wolny. Zejście drogą leśną do Muszyny - Szczawnik. Całkowity czas przejścia ok.3,5 godz. 
Obowiązuje turystyczne obuwie!

25.09.2020
piątek

SŁOWACJA - SPŁYW DUNAJCEM

13:30-20:00 100,00
Przejazd w Pieniny Słowackie. Spływ drewnianymi tratwami flisackimi jednym z najpiękniejszych przełomów rzecznych w 
Europie. Spływ ma swój początek w okolicach miejscowości Czerwony Klasztor, trwa w zależności od poziomu wody 1,5 - 
2 godz. i zakończony jest w Leśnicy nieopodal regionalnej karczmy "Chata Pieniny", gdzie w czasie wolnym spróbować 
można potraw kuchni góralskiej oraz zakupić słowackie przysmaki (możliwa płatność w polskiej walucie)

25.09.2020
piątek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 45,00
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!

25.09.2020
piątek

WIEŻA W KORONACH DRZEW - KRYNICA ZDRÓJ

14:00-17:00
85,00
ulg:75

Przejazd do krynickiego kompleksu Słotwiny „Arena”. Wyjazd nowoczesną kolejką krzesełkową do platformy widokowej 
(896 m n.p.m). Spacer pierwszą w Polsce drewnianą ścieżką wśród koron drzew do wieży widokowej skąd podziwiać 
można malowniczą panoramę Krynicy, Beskid Sądecki oraz Beskid Niski. Czas wolny. Zjazd kolejką. Powrót do centrum 
Krynicy.

25.09.2020
piątek

KAMIANNA - PASIEKA "BARĆ" - DEGUSTACJA MIODÓW PITNYCH

14:00-17:00 40,00
Zwiedzanie Pasieki "Barć" w Kamiannej oraz piesza ścieżka edukacyjna. W programie m.in.: dawna cekiew prawosławna 
p.w. św. Kosmy i Damiana - legendy i historia miasteczka, skansen uli - historia bartnictwa i pszczelarstwa, wizyta w 
pasiece - dzięki szklanej zabudowie ula zaglądniemy do gniazda i dowiemy się o organizacji życia pszczół, ich biologii i 
zwyczajach. Na zakończenie prelekcja na temat produktów pszczelich oraz degustacja trzech rodzajów miodów pitnych. 
Czas wolny, możliwość zakupu naturalnych wyrobów pszczelich.

26.09.2020
sobota

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

65,00
ulg:60

Przejazd autokarem do Doliny Czarnego Potoku. Wyjazd nowoczesną kolejką gondolową na szczyt Jaworzyny Krynickiej 
(1114 m n.p.m.). Możliwość zejścia z przewodnikiem do schroniska oraz Muzeum Turystyki Górskiej, czas wolny, zjazd 
kolejką. Obowiązuje turystyczne obuwie!

26.09.2020
sobota

SŁOWACJA - POPRAD AQUACITY - KĄPIELISKO TERMALNE - POKAZ LASEROWY

13:30-22:30
120,00
ulg:110

Zwiedzanie miasta Poprad. Pobyt na kąpielisku termalnym 3,5 godz. Do dyspozycji baseny zewnętrzne i wewnętrzne o 
temp. 28°C-38°C. Szereg atrakcji m.im. dysze wodne, stanowiska z hydromasażem, plac zabaw, całoroczne rury i 
zjeżdżalnie, 50m wewnętrzny basen pływacki , bary wodne, relaksacyjne baseny wewnętrzne z unikatowym Laser Show, 
sauna parowa

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 - 16:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob) Bilety ulgowe:
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71 seniorzy powyżej 60 r.ż. oraz dzieci



Biuro Turystyczne „Jaworzyna”
tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ. CENA

26.09.2020
sobota

MUSZYNA - OGRODY BIBLIJNE - OGRODY ZMYSŁÓW - OGRODY BAŚNI I LEGEND

13:30-17:30 30,00
Zwiedzanie muszyńskich ogrodów: Ogrody Biblijne - adaptacja scen zawartych w Piśmie Świętym poprzez rzeźby, 
charakterystyczne elementy krajobrazu oraz kompozycje roślin występujących w Ziemi Świętej, Ogrody Sensoryczne z 
wieżą widokową - sprzyjające relaksowi, pełne ciszy i spokoju miejsce zaprojektowane w taki sposób aby oddziaływać na 
wszystkie pięć zmysłów: węch, wzrok, dotyk, słuch i smak, Ogrody Baśni i Legend - cześć parku poświęcona tajemniczemu 
światu muszyńskich baśni i legend. Czas wolny.

27.09.2020
niedziela

BIESZCZADY - REJS STATKIEM PO JEZIORZE SOLIŃSKIM - IWONICZ ZDRÓJ
08:30-21:00 110,00Przejazd do Polańczyka, widokowy rejs statkiem po Jeziorze Solińskim ok. 1 godz., spacer na zaporę wodną. Zalew 

Soliński niezwykle malowniczy, największy pod względem pojemności zbiornik wodny w Polsce. Zwiedzanie Iwonicza - 
Zdroju - urokliwe zabytkowe uzdrowisko z pięknem dziewiczych krajobrazów w tle, czas wolny.

27.09.2020
niedziela

SŁOWACJA - WYSOKIE TATRY - HREBIENOK - WODOSPADY ZIMNEJ WODY

08:30-17:30 110,00
Przejazd do Starego Smokowca (wspaniałe widoki na Tatry Wysokie m.in. Łomnicę i Sławkowski Szczyt). Wyjazd kolejką 
szynowo-torową na przełęcz Hrebienok (1285 m n.p.m.), piesze przejście górskim szlakiem turystycznym przez 
malowniczą Dolinę Zimnej Wody z pięknymi wodospadami i kaskadami, odpoczynek przy Rainerovej Chacie - najstarsze 
schronisko w tatrach słowackich, powrót na Hrebienok fragmentem Magistrali Tatrzańskiej. Zjazd kolejką do Starego 
Smokowca, czas wolny ok. 1 godz. Obowiązuje turystyczne obuwie!

27.09.2020
niedziela

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

130,00
ulg:125

Pobyt na kąpielisku termalnym w naturalnych skalnych jaskiniach Miszkolc Tapolca ok.3 godz. Do dyspozycji baseny 
wewnętrzne o temp. 28°C-35°C: dysze wodne, stanowiska z hydromasażem, jacuzzi. Przejazd w okolice Tokaju do winnicy 
w miejscowości Tarcal. Degustacja 5 lampek oryginalnego węgierskiego wina z możliwością zakupu.

27.09.2020
niedziela

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

05:00-23:30 180,00
Zwiedzanie najbardziej reprezentacyjnych części Budapesztu ok. 5 godz. m.in.: Plac Bohaterów, Bazylika św. Stefana 
(wewnątrz), Parlament (z zewnątrz), Wzgórze Gellerta, Wzgórze Zamkowe, kościół św. Macieja (z zewnątrz), Plac 
Paradny, Plac św.Trójcy, Baszty Rybackie. Widokowy rejs statkiem po Dunaju 1 godz. Czas wolny 1 godz. Komfortowe 
zwiedzanie z wykorzystaniem nowoczesnego systemu słuchawek tour-guide.

27.09.2020
niedziela

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

08:30-16:00
85,00
ulg:75

Pobyt na kąpielisku termalnym Vrbov 3 godz. Kompleks basenów zewnętrznych z siarkową wodą geotermalną, która 
dzięki swym unikalnym właściwościom uważana jest za jedną z najlepszych wód mineralnych w Europie Środkowej. 
Wody lecznicze Vrbova mają swe źródło na głębokości 2000 m. i zawierają minerały oddziałujące korzystnie na układ 
ruchowy, oddechowy, nerwowy, sercowo-naczyniowy i skórę. Temperatura w poszczególnych basenach utrzymywana 
jest w granicach 26°C - 38°C. Doskonały relaks zapewniają zamontowane w basenach dysze z prądami bieżącej wody, 
które pozwalają rozluźnić napięte mięśnie oraz zregenerować siły. W drodze powrotnej postój przy granicy słowackiej, 
możliwość zakupu słowackich przysmaków za złotówki.

28.09.2020
poniedziałek

ZIEMIA SĄDECKA - STARY SĄCZ - ŚLADAMI JANA PAWŁA II
13:30-18:00 40,00Przejazd malowniczą Doliną rzeki Poprad przez Żegiestów, Rytro do Starego Sącza. Zwiedzanie zabytkowego miasteczka: 

spacer po rynku, Zespół Klasztorny Sióstr Klarysek z XIII w., Muzeum oraz Ołtarz Papieski - pamiątka wizyty Ojca Świętego 
Jana Pawła II Starym Sączu.

29.09.2020
wtorek

SZLAKIEM ŁEMKOWSZCZYZNY POLSKIEJ I SŁOWACKIEJ - ZAKUPY
14:00-17:00 30,00Zwiedzanie cerkwi łemkowskich pogranicza polsko-słowackiego: zabytkowa cerkiew p.w. św. Jakuba w Powroźniku 

(obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO) oraz słowacka cerkiew p.w. św. Michała Archanioła w 
Ruskiej Woli. Czas wolny przy granicy słowackiej, możliwość zakupu słowackich przysmaków za złotówki.

29.09.2020
wtorek

BIAŁKA TATRZAŃSKA - TERMA BANIA - KĄPIELISKO TERMALNE

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

Nowoczesny park wodny na Podhalu z malowniczym widokiem na Tatry. Pobyt na kąpielisku termalnym 3,5 godz. Do 
dyspozycji baseny zewnętrzne i wewnętrzne o temp. 34°C-38°C. Komfortowy wypoczynek dzięki osobno wydzielonym 
częściom dla dorosłych oraz dzieci. Strefa relaksu: dysze wodne, stanowiska z hydromasażem, leżanki wodno-powietrzne, 
jacuzzi na całej długości linii brzegowej, bar wodny, tekstylna sauna fińska oraz widokowa sauna ziołowa, niecka do 
schładzania z wodą o temp. 10 °C, niecka ze śniegiem. Strefa zabawy: całoroczne rury i zjeżdżalnie, wodny plac zabaw, 
baseny z atrakcjami wodnymi m.in. rwąca rzeka, jacuzzi z surową wodą siarkową. Letnia strefa zabawy: dmuchany wodny 
plac zabaw, zewnętrzny wodny oraz suchy plac zabaw, ślizg wodny o długości 150m.

30.09.2020
środa

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

13:30-20:30
85,00
ulg:75

Pobyt na kąpielisku termalnym Vrbov 3 godz. Kompleks basenów zewnętrznych z siarkową wodą geotermalną, która 
dzięki swym unikalnym właściwościom uważana jest za jedną z najlepszych wód mineralnych w Europie Środkowej. 
Wody lecznicze Vrbova mają swe źródło na głębokości 2000 m. i zawierają minerały oddziałujące korzystnie na układ 
ruchowy, oddechowy, nerwowy, sercowo-naczyniowy i skórę. Temperatura w poszczególnych basenach utrzymywana 
jest w granicach 26°C - 38°C. Doskonały relaks zapewniają zamontowane w basenach dysze z prądami bieżącej wody, 
które pozwalają rozluźnić napięte mięśnie oraz zregenerować siły. W drodze powrotnej postój przy granicy słowackiej, 
możliwość zakupu słowackich przysmaków 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 - 16:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob) Bilety ulgowe:
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71 seniorzy powyżej 60 r.ż. oraz dzieci



Biuro Turystyczne „Jaworzyna”
tel. 18 471 61 71 www.btjaworzyna.pl e-mail: biuro@btjaworzyna.pl

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ. CENA

30.09.2020
środa

TYLICZ - SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ - MUZEUM DZIEJÓW TYLICZA
14:00-17:00 30,00Zwiedzanie 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.

30.09.2020
środa

SŁOWACJA - BACHLEDOWA DOLINA - ŚCIEŻKA W KORONACH DRZEW

13:30-20:00
130,00
ulg:120

Przejazd na Słowację do Bachledowej Doliny. Wyjazd nowoczesną kolejką gondolową na grzbiet Spiskiej Magury. Spacer 
drewnianą ścieżką wśród koron drzew do wieży widokowej skąd podziwiać można wspaniałą panoramę Tatr, Gorców, 
Magury Spiskiej, Pienin oraz Beskidu Sądeckiego. Czas wolny ok.1 godz. Zjazd kolejką. W drodze powrotnej postój przy 
granicy słowackiej, możliwość zakupu słowackich przysmaków za złotówki.

30.09.2020
środa

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ

18:30-21:30 45,00
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 - 16:00 (pon-pt), 9:00 - 13:00 (sob) Bilety ulgowe:
tel. 18 471 61 70, 18 471 61 71 seniorzy powyżej 60 r.ż. oraz dzieci


