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ZAKOPANE 7 dni 

Termin: 22-23-24-25-26-27-28 lipca 2021  

 

Dzień I  

800- wyjazd autokaru- parking na Dworcu PKS, ul. Zamkowa 17. 

Dojazd do ośrodka, zakwaterowanie i obiad. Po obiedzie spotkanie każdej z grup ze swoimi 

wychowawcami celem zapoznania się oraz przedstawienia regulaminu kolonii. Następnie 

spacer i zapoznanie się z okolicą. Powrót do ośrodka kolacja i nocleg. 

Dzień II 

Śniadanie. Wyprawa nad Morskie Oko z przewodnikiem górskim- największe jezioro  

w Tatrach, położone w Dolinie Rybiego Potoku u stóp Mięguszowieckich Szczytów,  

na wysokości 1395 m n.p.m.(dodatkowo suchy prowiant na drogę ). Powrót do ośrodka. Gry  

i zabawy na terenie ośrodka. Kolacja i nocleg. 

Dzień III 

Śniadanie. Dzień sportowy na terenie ośrodka - gry drużynowe i zabawy rekreacyjne. Przerwa 

na obiad. Spacer po okolicy. Powrót do ośrodka, kolacja i nocleg. 

Dzień IV 

Śniadanie. Wyprawa do Doliny Kościeliskiej po drodze zwiedzanie Jaskini Mroźnej  

z przewodnikiem górskim- dolina  położona jest w Tatrach Zachodnich, w sąsiedztwie Doliny 

Chochołowskiej oraz Doliny Małej Łąki. Zajmuje obszar ok. 35 km2, a jej długość wynosi 9 km. 

Jest drugą co do wielkości doliną w polskiej części Tatr (dodatkowo suchy prowiant na drogę). 

Powrót do ośrodka, obiad. Gry i zabawy na terenie ośrodka. Kolacja i nocleg. 

Dzień V 

Śniadanie. Wizyta na termach BUKOVINA (2,5 godz.) - kompleks basenów geotermalnych 

zasilanych wodą termalną, który zlokalizowany jest w Bukowinie Tatrzańskiej. Kompleks 

usytuowany jest na skraju Tatrzańskiego Parku Narodowego. Powrót do ośrodka, obiad. 

Następnie chrzest kolonijny na terenie ośrodka. Kolacja. Wieczorem dyskoteka. Nocleg. 
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Dzień VI 

Śniadanie. Przejazd do Zakopanego wjazd koleją na Gubałówkę korzystając z nowoczesnego 

wagonika kolei linowo – terenowej - spacer traktem spacerowym na Butorowy Wierch, który 

zajmie około 40 min następnie zejście . Przejazd na Krupówki- spacer reprezentacyjną ulicą  

w Zakopanem położoną w centrum miasta- czas na zakup pamiątek. Powrót do ośrodka, 

obiad. Zajęcia plastyczne na terenie ośrodka. Kolacja i nocleg. 

  

 

Dzień VII 

Śniadanie i wykwaterowanie z ośrodka. Wizyta w Energylandii (ok. 5 godz.) - największym 

Parku Rozrywki w Polsce. W drodze powrotnej wizyta w restauracji McDonald’s (we własnym 

zakresie).  

2130- powrót –parking na Dworcu PKS ul. Zamkowa 17 

 

 

 

Cena : 1 399 zł/os. 

 

Świadczenia w cenie:  transport autokarem wysokiej klasy, 6 x nocleg, 6 x śniadanie, 6 x obiad,  6 x  

kolacja, bilety wstępu, bezpłatny udział opiekunów, opieka pilota na całej trasie wycieczki,, opłaty 

drogowe, ubezpieczenie. 

 

Program imprezy jest ramowy i może ulec zmianie. 

 

  

 
 


