ZAKOPANE NA SZYBKO
Program i atrakcje pobytu 2 dniowego,
w malowniczej miejscowości Zakopane-Kościelisko.

Kościelisko jest piękną i malowniczą wioską podhalańską,
przyległa do Zakopanego, to idealny punk wypadowy
w Tatry Zachodnie.
Znajdują się tu dwie najpiękniejsze Doliny Tatrzańskie:
Chochołowska i Kościeliska.
Kościelisko uważane jest za perełkę regionu.
Kościelisko to cisza spokój, czyste powietrze a zarazem
wszędzie blisko.
Willa Cztery Pory Roku zlokalizowana jest na szlaku
turystycznym z Doliny Kościeliskiej na Gubałówkę, z
widokiem na całe Tatry Zachodnie,
z dużym ogrodem i infrastrukturą wypoczynkową.
Jest laureatem nagrody „Małopolski As Turystyki”.
WAŻNE:
•
•
•

posiadamy wszelkie odbiory potrzebne do
pobytu dzieci i młodzieży,
posiada aktualną polisę OC obiektu,
jesteśmy pod stałym nadzorem instytucji:
sanepid, straż, policja, kuratorium oświaty,
Gmina.

Proponowany program pobytu.

•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

Dzień 1
Przyjazd do obiektu
Obiad
Spacer po okolicy - możliwość wycieczki pieszej
(we własnym zakresie) na Gubałówkę zielonym
szlakiem turystycznym, wejście od strony
Butorowego Wierchu. Na Gubałówce z
wysokości 1123 m. n.p.m. poznajemy szczyty
Tatr. Zejście lub zjazd kolejką linowo-terenową
(zjazd kolejką za dodatkową opłatą (patrz cennik
atrackji) do centrum Zakopanego. Zakupy
pamiątek pod Gubałówką, spacer po
Krupówkach.
Możliwość podejścia na Pęksowy Brzyzek, gdzie
znajduje się kościółek p.w. Matki Boskiej
Częstochowskiej, najstarszy drewniany kościół w
Zakopanem, powstały w latach 1847–1852.
Wystrój wnętrza tworzą obrazy ludowe oraz
drewniane figurki pochodzące z połowy XIX
wieku. Nad ołtarzem znajduje się replika
częstochowskiego obrazu Czarnej Madonny. Po
odwiedzinach Kościółka zwiedzanie Cmentarza
Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku
(odwiedzenie grobu polskiego pisarza Kornela
Makuszyńskiego), na którym od lat
dwudziestych XX wieku chowano - oprócz tych,
którzy posiadali tu rodzinne grobowce - już tylko
ludzi wybitnych i zasłużonych dla Zakopanego,
Tatr i Podhala.
powrót do obiektu
kolacja w Szałasie Grillowym ( + możliwość
zorganizowania Góralskich Śpasów tj zabawy z
rodowitym Góralem, lub prelekcja z
pracownikiem TOPR)
Dzień 2
Śniadanie
Po śniadaniu wymeldowanie
Wycieczka we własnym zakresie, wyjazd do
Zakopanego na Kalatówki do pustelni św. Brata
Alberta, którą papież Jan Paweł II odwiedził 6
czerwca1997 roku podczas pielgrzymki do kraju.
wyjazd z Zakopanego, po drodze można
odwiedzić Sanktuarium Matki Boskiej
Fatimskiej na Krzeptówkach, wybudowanego
jako votum wdzięczności za uratowanie życia
Janowi Pawłowi II po zamachu w 1981 roku.
Podhalańską wieś Chochołów, gdzie można
zobaczyć najwięksża ilość oryginalnych chałup
góralskich. Istnieje możliwość zwiedzania izby
regionalnej oraz spaceru wzdłuż szlaku
architektury drewnianej. Po drodze możliwość
odwiedzenia bacówki gdzie można zakupić
oscypki, korboce i napić się góralskiej żyntycy.

Oferta zawiera
•
•
•
•
•
•
•

nocleg w pokojach z łazienkami
wyżywienie - według programu
kolacja w regionalnym grillu
wejście na Cmentarz na Pęksowym Brzyzku
udostępniamy tenis stołowy, bilard, szachy, gry planszowe, babinkton, piłki, rzutki
korzystanie z sal ogólnodostępnych
dostęp do bezprzewodowej sieci Wi-Fi

Możliwość dokupienia
obiadu w ostatnim dniu – 25 zł
prowiantu – 10 zł
Na każde 15 dzieci 1 osoba z Kadry GRATIS.
CENA CAŁKOWITEGO POBYTU PRZY 25 OSOBACH Z ATRAKCJAMI
180 ZŁ
CENA CAŁKOWITEGO POBYTU PRZY 50 OSOBACH Z ATRAKCJAMI
160 ZŁ

UWAGA
Podany program jest programem ramowym i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora
(np. złej pogody). Ostateczną kolejność zwiedzanych obiektów ustala się z kadrą. Prezentowany program jest tylko
propozycją. Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie lub chcieliby Państwo wprowadzić jakiekolwiek zmiany, prosimy o
kontakt.
W cenie nie jest zawarte ubezpieczenie NW uczestników wyjazdu.
Transport z miejsca zamieszkania do Zakopanego oraz w czasie trwania pobytu organizowany powinien być
we własnym zakresie (ale my także możemy się tym zająć).
W razie potrzeby służymy pomocą w zorganizowaniu pomocy medycznej; oferujemy transport do ośrodka zdrowia,
szpitala.
W przypadku przyjazdu grupy pociągiem lub autobusem kursowym możemy podstawić pod dworzec busów.
Koszt transportu z dworca – 5zł/osoba.

ZAŁĄCZNIKI
Atrakcje

NASZE INNE PROGRAMY
ŚLADAMI JANA PAWŁA II – 5 DNI
AKTYWNI ZDOBYWCY – 3 DNI
TATRY KRÓTKO A DOBRZE – 3 DNI
WYPOCZYWAJ I PODZIWIAJ – 5 DNI
WYPOCZYWAJ I PODZIWIAJ Z TERMAMI – 7 DNI
Z KROKUSAMI ZA PAN BRAT – 3 DNI
ZAKOPANE AKTYWNIE – 2 DNI
ZWIEDZAMY I PŁYWAMY – 5 DNI

Chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami
Recepcja: 18 20 70 207, 608 401 704 e-mail: willa@czteryporyroku.pl
Willa „Cztery Pory Roku” | ul. Królewska 41, 34-511 Kościelisko

