
PODHALE 

 

  

PODHALE 

Atrakcje: Biały dunajec, Murzasichle, Zawoja, Kraków, Wieliczka, ENERGYLANDIA !!! 

  
ilosc dni: 4-6 

grupa wiekowa: 

- szkoła podstawowa 

- gimnazjum 

- szkoła średnia 

  

PROGRAM ŚWIADCZENIA 

1. NIEDZICA - zwiedzanie zamku obronnego i wązowni w Niedzicy 

nad zaporą Czorsztyńską, elektrownia wodna, ruiny zamku w 

Czorsztynie tzw. Uroczysko Czorsztyńskie - przejazd do Dębna 

Podhalańskiego - zwiedzanie zabytkowego kościoła, w którym odbył 

się ślub filmowego Janosika - spływ Dunajcem - Krościenko lub rejs 

statkiem po jeziorze 

2. WIEŚ ZĄB - spacer grzbietem Gubałówki (1126 m n.p.m.) i zjazd 

wyciągiem „Szymoszkowa” - przejazd autokarem do centrum 

Zakopanego: Muzeum Przyrodnicze TPN, Krupówki - górski deptak, 

Wielka i Mała Krokiew, Muzeum Kornela Makuszyńskiego, willa 

„Koliba” - Muzeum Stylu Zakopiańskiego, Cmentarz na Pęksowym 

Brzyzku; 

3. WYCIECZKI znanymi szlakami górskimi i dolinami: Morskie Oko, 

Dolina Chochołowska – stara wieś, najstarsza oryginalna zabudowa 

podhalańska, Dolina Kościeliska - (Jaskinia Mroźna- Wąwóz Kraków 

- Jaskinia Smocza Jama. Dolina Strążyska, Droga pod Reglami, 

Kalatówki, kolejką na Kasprowy Wierch. Spacery po okolicy w 

zależności od miejsca zakwaterowania. 

4. MURZASICHLE - prelekcja o tematyce tatrzańskiej w Izbie 

Regionalnej „U Gąsienicy” 

5. ZAWOJA - ogród zmysłów , wycieczka do najdłuższej wsi w Polsce 

- Zubrzyca Górna - wieś orawska - Wadowice - miasto papieskie - 

Kalwaria Zebrzydowska - sanktuarium - Inwałd - Park Dinozaurów i 

https://www.ckit-galaktyka.pl/s2
https://www.ckit-galaktyka.pl/s3


Rozrywki „Dinolandia”, park miniatur, mini zoo i wioska indiańska - 

wejście na Babią Górę z przewodnikiem 

6. BASENY TERMALNE w Szaflarach lub Bukowinie Tatrzańskiej 

7. SŁOWACJA - Jaskinia Bielska lub Demianowska, baseny termalne 

w Popradzie lub Tatralandia 

8. KRAKÓW - zwiedzanie z przewodnikiem: m. in. Kościół Mariacki, 

katedra na Wzgórzu Wawelskim, dzwon „Zygmunt”, Smocza Jama, 

Sukiennice, ul. Grodzka - lub Wieliczka - kopalnia soli (możliwość 

realizacji również w drodze powrotnej lub pierwszego dnia) 

9. PARK ENERGYLANDIA - zlokalizowany jest w pięknej i 

malowniczej okolicy, w miejscowości Zator, na granicy dwóch 

największych aglomeracji południa, Śląska i Małopolski, niespełna 

pół godziny drogi z Katowic i Krakowa. 

Pragniemy już na wstępie wyjaśnić, że Energylandia nie jest 

kolejnym lunaparkiem, czy czymś na kształt wesołego miasteczka 

oferującego klientom parę prostych urządzeń, głównie dla dzieci. Nic 

podobnego! Energylandia to pierwszy prawdziwy Park Rozrywki, 

oferujący swoim klientom usługi na najwyższym, światowym 

poziomie, przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno 

dzieci, młodzieży jak również osób dorosłych. 

  

UWAGA: Powyższy program imprezy jest propozycją Biura Podróży 

Galaktyka Travel, który może zostać zmieniony na życzenie klienta. 

CENA ZAWIERA: 
 

- realizację programu imprezy 

- transport autokarem 

- wyżywienie według wybranego wariantu 

-  zakwaterowanie 

- obsługę pilota 

- opiekę licencjonowanego przewodnika 

- opiekę pedagogiczną 



- ubezpieczenie  NNW 

- bilety wstepu 

 

 


