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GRUPA ADVENTURE PLANET - BANK SPÓŁDZIELCZY W DZIERZGONIU

PROGRAM
DZIEŃ 1.
03:00 – zbiórka uczestników wyjazdu pod siedzibą Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu. Spotkanie
z pilotem wyjazdu.
10:30 – planowany przyjazd do Zabrza w centrum Śląska.
11:00 – 14:00 – zwiedzanie kopalni węgla kamiennego, która jeszcze niedawno była czynna, obecnie jest
doskonałą atrakcją dla turystów.
Kopalnia Guido – to unikat na skalę światową, bowiem zachowane wyrobisko nie ma odpowiednika
w innych ośrodkach muzealnych na świecie. Skansen tworzą korytarze na poziomach 170 i 320 metrów
oraz zespół zabudowy powierzchniowej wraz z wyposażeniem technicznym. W kopalni można obejrzeć
m.in. warstwową budowę geologiczną skał z objawami tektoniki.

Poziom 320
Wyrobiska na tym poziomie są utrzymane w stanie jak najbardziej zbliżonym do pierwotnego, kiedy to
górnicy po raz ostatni zakończyli pracę i opuścili kopalnię. To właśnie tu poczuć można klimat
prawdziwej kopalni, dotknąć węgla, usłyszeć i zobaczyć potężne górnicze kombajny w ruchu ... - turyści
po wyjściu jeszcze długo wspominają odbytą trasę. Część komór na tym poziomie jest już wykorzystana
na działalność usługową i restauracyjną, odbywają się tu liczne koncerty, spotkania i przedstawienia
teatralne.
Typowo śląski obiad w lokalnej restauracji.
Ok. 17:30 – zakwaterowanie w hotelu 4* w centrum Krakowa.
18:30 – kolacja w hotelowej restauracji.
20:00 – wyjście do teatru (np. Krakowski Teatr Komedia) lub operetki w Krakowie (repertuar będzie
opublikowany na początku roku – BILETY WSTĘPU POZA CENĄ).
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DZIEŃ 2.
08:00 – śniadanie w hotelowej restauracji.
09:00 – wykwaterowanie, wyjazd z Krakowa w kierunku Podhala.
11:30 – planowany przyjazd na miejsce startu Spływu Dunajcem.

Spływ Przełomem Pienińskim to jedna z wygodniejszych form zwiedzania Pienińskiego Parku
Narodowego. Tradycja organizowania spływów sięga roku 1832. Spływ na trasie do Szczawnicy trwa
2 godziny i 15 minut.
14:00 – obiad w lokalnej restauracji.
15:30 – 17:00 – przejazd do Zakopanego, zakwaterowanie w hotelu 4*.
18:00 – wyjście z pilotem na spacer po Zakopanem. Wjazd kolejką na Gubałówkę, skąd widać całą
panoramę Tatr i Zakopanego.
20:00 – kolacja uroczysta w hotelowej restauracji, połączona z zabawą tematyczną Muzyczna Podróż
przez Epoki. Zabawa prowadzona będzie przez konferansjera oraz DJ.
03:00 – planowane zakończenie imprezy. Nocleg.
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DZIEŃ 3.
08:00 – 10:00 – śniadanie w hotelowej restauracji.
10:00 – spotkanie z lokalnym przewodnikiem tatrzańskim potrafiącym zainteresować przyrodą
wszystkich uczestników. Wyjazd na całodzienną górską przygodę.
W programie:
- wjazd kolejką na szczyt Kasprowego Wierchu (1987m n.p.m.), gdzie znajduje się obserwatorium,
zbudowane w 1938 roku, będące najwyżej położonym budynkiem w Polsce.

- zejście górskim szlakiem do Kuźnic – osoby, które nie zdecydują się na wędrówkę górską, zjadą
kolejką do Kuźnic, gdzie będą czekały na grupę główną (zjazd powrotny poza ceną). Z uwagi na duże
kolejki, trzeba będzie jednak podjąć taką decyzję wcześniej – przy zakupie biletów w Kuźnicach.
Popołudniowy powrót do Zakopanego. Obiad w hotelowej restauracji. Czas wolny na regenerację sił
po wędrówce górskiej.
19:00 – przejazd bryczkami do restauracji na kolację w stylu góralskiej biesiady folklorystycznej.
Wieczorny powrót do hotelu.
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DZIEŃ 4.
08:00 – 09:00 – śniadanie w hotelowej restauracji. Wykwaterowanie z pokoi.
09:00 – przejazd na słowacką stronę, gdzie w pobliżu miasta Poprad znajduje się Park Narodowy
Słowacki Raj. Jest to krasowy płaskowyż o średniej wysokości 800-1000 m, gęsto poorany stromymi,
malowniczymi kanionami oraz parowami.

Za ten niezwykły krajobraz odpowiada woda. Niegdyś był to obszar równinny, w którego wapiennych
skałach rzeki Hornád i Hnilec oraz liczne potoki (np. Suchá Belá, Vel’ký Sokol) wydrążyły głębokie
przełomy. W ciągu tysięcy lat wytworzyły się charakterystyczne dla regionu wąwozy z wodospadami,
jak choćby słynna Suchá Belá czy Piecky. Słowacki Raj to taki nasz Wąwóz Kraków, tyle że na potężną
skalę!
14:00 – obiad w lokalnej restauracji.
Po przyjemnym pobycie w Słowackim Raju, przejazd do jednego z największych słowackich Aquaparków
AQUACITY w Popradzie.
Zakwaterowanie w 4* hotelu AQUACITY należącym do Aquaparku. Jako goście hotelowi, grupa będzie
mogła korzystać z następujących atrakcji:
Wellness centrum: Fire & Water Wellness & Spa – 8 saun i inhalacji (sauna ceremonialna, solna,
mentolowa, sucha, infra sauna), jaskinia lodowa, prywatny basen relaksacyjny z jacuzzi, hydromasażem i
zatoką miłości, jacuzzi, pokój relaksacyjny z bio kominkami, pokój wypoczynkowy z łóżkiem wodnym.
Aquapark: wolne wejście do basenów parku wodnego – 3 zewnętrzne baseny termalne, baseny Blue
Diamond z barami napojów, baseny Blue Sapphire z wieczornym pokazem Laser show, atrakcje wodne,
zjeżdżalnie + Sezon letni – baseny Piramida Majów (zewnętrzne baseny i zjeżdżalnie, basen dla dzieci),
50 m basen pływacki, sauna parowa, fitness centrum
20:00 – kolacja w hotelowej restauracji, po której możliwość kontynuacji wieczoru w drink barze.
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DZIEŃ 5.
08:00 – 09:00 – śniadanie w hotelowej restauracji. Wykwaterowanie z pokoi.
Tego dnia będziemy mieli 2 warianty atrakcji do realizacji w zależności od pogody. W przypadku dobrej
widoczności proponujemy:
WARIANT 1: WJAZD KOLEJKĄ NA ŁOMNICĘ (ok. 2634 m n.p.m.)

Jazda kolejką to jakby taki emocjonujący "przelot" nad górami na drugi co do wielkości szczyt
w Tatrach i słynący ze wspaniałej panoramy.
Jeśli pogoda nie będzie sprzyjająca, proponujemy zamiennie:
WARIANT 2: WIZYTA W BROWARZE W ŻYWCU

Wizyta w browarze Żywca, gdzie będziemy mieli możliwość poznania procesu produkcji tego jednego
z najpopularniejszych piw w Polsce.
ok. 13:00 – obiad w lokalnej restauracji.
Powrót do Dzierzgonia w późnych godzinach wieczornych.
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CENA
TATRY POLSKIE I SŁOWACKIE

= 139 550 PLN brutto

Kalkulacja została sporządzona dla 45 osób. Ceny mogą ulec zmianie, wraz ze zmianą liczby osób oraz
zmianą poziomu cen. Ceny są uwarunkowane możliwościami rezerwacyjnymi. Rezerwacja jest wiążąca
dopiero po podpisaniu umowy oraz wpłaceniu zaliczki na konto Grupy Adventure Planet.

ŚWIADCZENIA
W CENIE:
- transfer komfortowym autokarem 49-os. zgodnie z programem,
- napoje podczas transferów autokarem,
- zakwaterowanie w hotelach o standardzie 4* w 1 pokoju 1-osob. oraz 22 pokojach 2-osob. (4 noclegi),
- wyżywienie: śniadanie (4), obiad (5) i kolacja (4),
- napoje do każdego posiłku: woda, sok, kawa/herbata,
- wybrany napój dla każdej osoby w kopalni Guido (niespodzianka),
- organizacja 1 wieczoru tematycznego,
- prowadzenie imprezy tematycznej przez konferansjera i DJ,
- zwiedzanie z przewodnikiem miejsc objętych programem,
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
- pilotaż wyjazdu przez przedstawiciela Grupy Adventure Planet,
- ubezpieczenie NNW oraz KL (Słowacja),
- pamiątkowe zdjęcia dostarczone na płycie DVD.

POZA CENĄ:
- bilety na wybrany spektakl w Krakowie,
- napoje bezalkoholowe poza wymienionymi,
- napoje alkoholowe,
- posiłki poza wymienionymi,
- inne nie wymienione.
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