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Zakopane i Tatry
U stóp Tatr, 100 km na południe od Krakowa, leży Zakopane – zimowa stolica Polski i
ulubione miejsce wielu turystów.
Czas trwania: 9
godzin

Dostępność: Każdego dnia

Wyjazd z: Krakow

Cena za osobę
Below mentioned rates are valid for our private tour with an English-speaking personal driver. Daily coach tour with the pick-up from
your hotel in Krakow available from 260 PLN per person.

PRICING
Liczba
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CENA

256 EUR

133 EUR

91 EUR

74 EUR

60 EUR

51 EUR

45 EUR

43 EUR

42 EUR

42 EUR

INCLUDED IN PRICE

NOT INCLUDED IN PRICE

Private tour: transport with a car, English-speaking private

lunch excluded

driver/guide, return ticket to Mt. Gubalowka, VAT
Coach Tour: coach transportation, English-speaking guide, return
ticket to Mt. Gubalowka, VAT

Zimą miasto oferuje świetne warunki narciarskie, a latem – przyciąga miłośników pieszych wędrówek i
wszystkich tych, którzy chcieliby wypocząć i nacieszyć się pięknymi widokami.
Wycieczka po Zakopanem rozpoczyna się od wzjadu kolejką na Gubałówkę, skąd rozciąga się wspaniała
panorama Tatr. Po krótkim spacerze po Gubałówce, trasa wiedzie na dół do najstarszej części Zakopanego
i prowadzi wśród góralskich chałup, otoczonych przez jesiony i świerki. Wiele domów i wili projektował
Stanisław Ignacy Witkiewicz, twórca stylu Zakopiańskiego. Będą mieli Państwo okazję zwiedzić uroczy
cmentarz na Pęksowym Brzyzku i drewnianą kaplicę na Jaszczurówce.
Aby w pełni odczuć nastrój Zakopanego, należy wybrać się na spacer Krupówkami, deptakiem pełnym
sklepów, restauracji, herbaciarni, kawiarni i butików. Następnie polecamy wizytę w Muzeum Tatrzańskim
lub wyprawę do Chochołowa – drewnianej wsi, przypominającej skansen.
Proponujemy Państwu dwie opcje – zorganizowaną wycieczkę autokarową lub prywatną wycieczkę
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limuzyną. Jeżeli chcieliby Państwo przenocować w Zakopanem, prosimy o informację, a chętnie
zarezerwujemy Państwu odpowiedni hotel lub penjonat w korzystnej cenie.
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