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Zielona Szkoła - 5 dni
KRYNICA ZDRÓJ – SŁOWACJAKRYNICA ZDRÓJ – SŁOWACJA

Krynica - Zdrój jest miastem o szczególnym klimacie i to w 
każdym tego słowa znaczeniu. Tu odbywa się festiwal im. Jana 
Kiepury i również tutaj są najbogatsze złoża wód mineralnych. 
Krynica posiada tak bogatą ofertę kulturalno - rozrywkową, iż 
nie sposób się tu nudzić. Czeka tu ogromna liczba wyciągów 
narciarskich,  najnowocześniejsza  w  Polsce  kolej  gądolowa, 
wspaniała hala lodowa, kolejka na górę Parkową oraz czynna 
cały rok sankostrada.

PROGRAM:
1 dzień: 
Wyjazd w godzinach porannych. Przyjazd do  Krynicy Górskiej, zakwaterowanie, 
obiad,  spacer do centrum miasta,  wizyta w Pijalni Wód Mineralnych,  wyprawa na 
Jaworzynę Krynicką, wjazd kolejką gądolową. Kolacja, dyskoteka, nocleg.
2 dzień  :   
Po  śniadaniu  wyjazd  Doliną  Popradu  do  Piwnicznej,  zwiedzanie  klasztoru 
klarysek  w  Starym  Sączu,  oraz  ratusz,  rynek,  Sądecki  Park  Etnograficzny, 
Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu. Powrót do Krynicy, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: 
Po  śniadaniu wyjazd  na  Słowację.  Zwiedzanie  ruin  twierdzy Spiski  Hrad oraz 
Keżmaroku - gotyckiego miasta wpisanego do rejestru zabytków kultury. Pobyt na 
basenach termalnych w Popradzie. Powrót na obiadokolację, dyskoteka, nocleg.
4 dzień: 
Po śniadaniu  wjazd kolejka na  Górę Parkową -  Rajskie Ślizgawki – różnego 
rodzaju rynny, od spokojnej  fali  po spirale,  zwiedzanie Muzeum Nikifora.  Obiad, 
zajęcia  sportowo  -  rekreacyjne  w  ośrodku,  kolacja,  ognisko  z  pieczeniem 
kiełbasek, nocleg.
5 dzień: 
Po  śniadaniu  pobranie  suchego  prowiantu,  wyjazd  w  drogę  powrotną.  Powrót 
w godzinach popołudniowych.

termin cena

do uzgodnienia 599 zł/os

Cena zawiera: 
− transport autokarem, 
− 4 noclegi,
− wyżywienie 3x dziennie (śniadania, obiady lub zamiennie suchy prowiant 

podczas całodniowych wycieczek, kolacja), 
− opieka pilota – przewodnika, 
− ubezpieczenie NNW, 
− bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE PO UZGODNIENIU Z PRZEWODNIKIEM


