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

WYCIECZKI AUTOKAROWE
DATA WYCIECZKA GODZ. CENA

30.04.2022
sobota

SPŁYW DUNAJCEM - SZCZAWNICA

13:30-21:00 130,00
Przejazd w malownicze Pieniny. Spływ drewnianymi tratwami flisackimi jednym z najpiękniejszych przełomów rzecznych 
w Europie. Przeprawa łodziami o długości 16 km ma swój początek w miejscowości Sromowce Kąty, trwa w zależności od 
poziomu wody 2-2,5 godz. i zakończona jest w Szczawnicy, gdzie w czasie wolnym posmakować można potraw kuchni 
góralskiej oraz zakupić regionalne przysmaki.                                                            

30.04.2022
sobota

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ - ŚLADAMI CZARNYCH GÓRALI

18:30-21:30 50,00
Plenerowa biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Wesoła folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim 
klimacie, doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. 
Menu: kiełbaska z dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda) oraz herbata. Impreza organizowana bez względu na 
pogodę! OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :)

30.04.2022
sobota

ZWIEDZANIE KRYNICY-ZDROJU Z PRZEWODNIKIEM - OFERTA BEZPŁATNA

14:30-16:00 0,00
Spacer uliczkami kultowego uzdrowiska w towarzystwie lokalnego przewodnika. Gwarantujemy mile spędzony czas, 
ogrom przekazanej wiedzy, a wszystko z nutką humoru :) W programie zwiedzania najciekawsze punkty centrum miasta, 
m.in.: pomnik Jana Kiepury oraz Nikifora Krynickiego, Pijalnie Wód Mineralnych, Muzeum Nikifora (z zewnątrz), Bulwary 
Dietla, Park Zdrojowy. WAŻNE! Rozpoczęcie wycieczki przy siedzibie BT "Jaworzyna" (ul. Pułaskiego 4) Zapraszamy!

30.04.2022
sobota

UZDROWISKO MUSZYNA - RYNEK - OGRODY ZMYSŁÓW - CERKIEW W SZCZAWNIKU

14:00-17:30 40,00

Zwiedzanie urokliwego uzdrowiska Muszyna - położone w Dolinie rzeki Poprad, zachwyca krajobrazem oraz 
różnorodnością atrakcji turystycznych. W programie: zabytkowa cerkiew łemkowska w Szczawniku, Rynek z Ratuszem 
oraz częścią podziemną (m.in.więzienie i sala tortur), spacer po Ogrodach Sensorycznych z wieżą widokową - 
malownicze, sprzyjające relaksowi, 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.

01.05.2022
niedziela

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

05:00-23:30 220,00
Zwiedzanie najbardziej reprezentacyjnych części Budapesztu (5 godz.). W programie m.in: Plac Bohaterów, Bazylika św. 
Stefana (wewnątrz), Parlament (z zewnątrz) - symbol Węgier, jeden z najstarszych gmachów państwowych w Europie, 
Wzgórze Gellerta - malownicza panorama miasta, Wzgórze Zamkowe, kościół Macieja (z zewnątrz), Plac Świętej Trójcy, 
Baszty Rybackie. W godzinach popołudniowych widokowy rejs statkiem po Dunaju (1 godz.) oraz czas wolny (1 godz.)

01.05.2022
niedziela

SŁOWACJA - WYSOKIE TATRY - HREBIENOK - WODOSPADY ZIMNEJ WODY

08:30-17:30 135,00

Przejazd autokarem do podtatrzańskiej miejscowości Stary Smokowiec (wspaniałe widoki na Tatry Wysokie m.in. 
Łomnicę i Sławkowski Szczyt). Wyjazd naziemną 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 (1 godz.). Całkowity czas przejścia pieszego ok. 2 
godz. Obowiązuje turystyczne obuwie!

01.05.2022
niedziela

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

08:30-16:00
105,00
ulg:95

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, możliwość 
zakupu słowackich przysmaków za złotówki.

01.05.2022
niedziela

SPŁYW DUNAJCEM - SZCZAWNICA

13:30-21:00 130,00
Przejazd w malownicze Pieniny. Spływ drewnianymi tratwami flisackimi jednym z najpiękniejszych przełomów rzecznych 
w Europie. Przeprawa łodziami o długości 16 km ma swój początek w miejscowości Sromowce Kąty, trwa w zależności od 
poziomu wody 2-2,5 godz. i zakończona jest w Szczawnicy, gdzie w czasie wolnym posmakować można potraw kuchni 
góralskiej oraz zakupić regionalne przysmaki.                                                            

01.05.2022
niedziela

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ - ŚLADAMI CZARNYCH GÓRALI

18:30-21:30 50,00
Plenerowa biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Wesoła folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim 
klimacie, doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. 
Menu: kiełbaska z dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda) oraz herbata. Impreza organizowana bez względu na 
pogodę! OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :)

02.05.2022
poniedziałek

OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELĄ REGIONALNĄ - ŚLADAMI CZARNYCH GÓRALI

18:30-21:30 50,00
Plenerowa biesiada przy ognisku w miejscu zabudowanym. Wesoła folklorystyczna impreza integracyjna w góralskim 
klimacie, doskonała zabawa, muzyka, tańce, kawały, anegdoty, wspólne śpiewanie w towarzystwie kapeli regionalnej. 
Menu: kiełbaska z dodatkami (pieczywo, ketchup, musztarda) oraz herbata. Impreza organizowana bez względu na 
pogodę! OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR :)

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

02.05.2022
poniedziałek

SPŁYW DUNAJCEM - SZCZAWNICA

13:30-21:00 130,00
Przejazd w malownicze Pieniny. Spływ drewnianymi tratwami flisackimi jednym z najpiękniejszych przełomów rzecznych 
w Europie. Przeprawa łodziami o długości 16 km ma swój początek w miejscowości Sromowce Kąty, trwa w zależności od 
poziomu wody 2-2,5 godz. i zakończona jest w Szczawnicy, gdzie w czasie wolnym posmakować można potraw kuchni 
góralskiej oraz zakupić regionalne przysmaki.                                                            

02.05.2022
poniedziałek

JEZIORO CZORSZTYŃSKIE - REJS STATKIEM - ZAMEK W NIEDZICY

13:30-20:30
110,00
ulg:100

Zwiedzanie średniowiecznego zamku „Dunajec”w Niedzicy - jeden z najcenniejszych zabytków architektury obronnej w 
Polsce. Rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim z malowniczymi widokami na ruiny warowni w Czorsztynie, 
majestatyczny Zamek w Niedzicy oraz panoramę Pienin i Gorców. Na zakończenie spacer po zaporze wodnej oraz czas 
wolny.

02.05.2022
poniedziałek

UZDROWISKO MUSZYNA - RYNEK - OGRODY BIBLIJNE - OGRODY ZMYSŁÓW 

14:00-18:00 40,00

Zwiedzanie urokliwego Uzdrowiska Muszyna, położone w Dolinie rzeki Poprad, zachwyca krajobrazem oraz 
różnorodnością atrakcji turystycznych. W programie: Rynek z Ratuszem oraz częścią podziemną (m.in.więzienie oraz sala 
tortur), 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 - malownicze, 
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.

02.05.2022
poniedziałek

SŁOWACJA - POPRAD AQUACITY - KĄPIELISKO TERMALNE - POKAZ LASEROWY

13:30-22:00
140,00
ulg:100

Zwiedzanie miasta Poprad, czas wolny (ok.1 godz.). Pobyt na kąpielisku termalnym Poprad Aquacity (3,5 godz.) Do 
dyspozycji baseny zewnętrzne i wewnętrzne o temp. 28°C-38°C. Szereg atrakcji m.in. sauna parowa, dysze wodne, 
stanowiska z hydromasażem, plac zabaw, całoroczne rury i zjeżdżalnie, 50m wewnętrzny basen pływacki, bary wodne, 
relaksacyjne baseny wewnętrzne z unikatowym Laser Show.

03.05.2022
wtorek

WĘGRY - MISZKOLC - KĄPIELISKO TERMALNE W GROTACH - REGION TOKAJ
08:30-21:30

170,00
ulg:160

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.

03.05.2022
wtorek

BIESZCZADY - REJS STATKIEM PO JEZIORZE SOLIŃSKIM - IWONICZ ZDRÓJ

08:30-21:00 140,00
Przejazd do Polańczyka, widokowy rejs statkiem po Jeziorze Solińskim (ok. 1 godz.) oraz spacer na zaporę wodną. Zalew 
Soliński - niezwykle malowniczy, największy pod względem pojemności zbiornik wodny w Polsce. W drodze powrotnej 
zwiedzanie oraz czas wolny w Uzdrowisku Iwonicz - Zdrój - urokliwy zabytkowy kurort z pięknem dziewiczych 
krajobrazów w tle.

03.05.2022
wtorek

SŁOWACJA - VRBOV - KĄPIELISKO TERMALNE Z WODAMI SIARKOWYMI

08:30-16:00
105,00
ulg:95

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, 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


