
 

ZAKOPANE-SŁOWACJA 
2019/2020 

WYCIECZKA SZKOLNA 
3- DNIOWA  

Zakopane- najwyżej położone miasto w Polsce, najsłynniejszy ośrodek 
turystyki górskiej w Polsce. Fantastyczne położenia sprawia, że 

Zakopane to wspaniały i najlepszy punkt wypadowy w Tatry, świetne 
miejsce wypoczynku o każdej porze roku. Przepiękne widoki, 

malownicze dolinki tatrzańskie, urokliwe górskie jeziora, nowoczesne 
termy oraz wszechobecny folklor                                                                       

i niepowtarzalny klimat miasta przyciągają turystów.  

 
Zapraszamy do organizacji wycieczki szkolnej 

na terenie Zakopanego z atrakcyjnym programem połączonej z 
wycieczka na Słowację –Bachledowa Dolina- Stary Smokowiec. 

 
Gwarantujemy moc atrakcji i niezapomniane wrażenia. 

 
Cena wycieczki 3-dniowej: 

 

549 zł dla grup 40-45 os.-opiekunowie 3-gratis 

 569 zł dla grup 35-39 os.- opiekunowie 3 -gratis 

619 zł dla grup 25-34 os.- opiekunowie 3-gratis 

 

Dla grup poniżej 25 osób cena wycieczki ustalana indywidualnie. 

 
W miesiącach IX, X, XI ,III wszystkie wycieczki -20 zł/os. 

W programie wycieczki:  

1-dzień 

Zwiedzanie atrakcji Zakopanego 

 Krupówki – najpopularniejszy deptak 
pod Tatrami 

 Kościółek i Cmentarz na Pęksowym 
Brzyzku 

 Wielka Krokiew- skocznia narciarska 

 Wizyta w Muzeum Oscypka- 
możliwość obejrzenia jak powstaje 
najpopularniejszy z góralskich serów 

 Pokaz Kung-fu „ Sztuka nie 
przemoc” 

 Ognisko z pieczeniem kiełbasek 

2-dzień  

 Całodniowa wycieczka na Słowację  

 Ścieżka w Koronach Drzew- 
Bachledka 

 Triclandia- najpiękniejszy 
lustrzany labirynt w Europie 
Środkowej- galeria sztuczek i 
optycznych złudzeń 

 Stary Smokowiec- miejscowość u 
podnóża Tatr Wysokich- 

wymagany dowód osobisty lub paszport 

 

3- dzień do wyboru 

 Zwiedzanie Kopalni Soli w 
Wieliczce 

 Zwiedzanie Kopalni Soli w  
Bochnii 

W cenie wycieczki:  

bogaty program -bilety wstępu 
2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje  
ognisko z pieczeniem kiełbasek 
opieka instruktora  
opieka przewodnika w Słowacji 
transport na trasie  
Zakopane -Słowacja- Zakopane 
ubezpieczenie NNW 5.000 

Zakwaterowanie:  

Willa Siklawa w Zakopanem 

Transport: we własnym zakresie  

 

 

 

 

 

CENTRUM AKTYWNEGO 
WYPOCZYNKU  I SPORTÓW 

NIEKONWENCJONALNYCH BRAFS 

PIOTR TWORUSZKA 
ul. Głogowska 11/58 

53-621 Wrocław 
NIP 749-181-65-06 

tel. 501 608 428; 504 771 272 
email: centrumbrafs@onet.pl 

piotr.srebrna@op.pl 
www.brafs.com.pl; 

www.facebook.com/centrumbrafs 

 
 

 
Zezwolenie Organizatora Turystyki nr 533/44/2012 wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. 

http://www.brafs.com.pl/

