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WYSOKIE TATRY – POPRAD 

 

    
 
1 DZIEŃ Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. Następnie przejazd do Starego 

Smokowca – wjazd/zjazd  na Hrebieniok, spacer do  Studenowskich Wodospadów .Po południu 

przyjazd  do Popradu , zakwaterowanie ,czas wolny na kąpiele w basenach termalnych Aquacity w 

Popradzie www.aquacity.sk. Wieczorem obiadokolacja , nocleg. 

 

2 DZIEŃ Po śniadaniu śniadaniu  przejazd do Tatrzańskiej Łomnicy – zwiedzanie Jaskini 

Bielanskiej. (Trasa turystyczna jaskini  ma długość 1370 m, przewyższenie 125 m. Na trasie jest 860 

schodów. Temperatura powietrza waha się od 5 do 6,3°C. Podczas zwiedzania warto zwrócić 

uwagę na naciekowe wodospady oraz pagodowe stalagmity, jeziorka i inne interesujące formy 

jaskiniowych ozdób). Następnie przejazd do Zdiar ,wjazd/zjazd kolejką i przejście kładką 

widokową - nowa atrakcja w Tatrach Słowackich- spacer w koronach drzew.                               

Powrót do Popradu , obiadokolacja , nocleg. 

 

3 DZIEŃ Po śniadaniu przejazd do Starej Lubovnej -zwiedzanie zamku oraz skansenu  

(monumentalny zamek na dawnym pograniczu polsko-węgierskim. Przez wiele lat należał 

do potężnego rodu Lubomirskich, a w czasach potopu szwedzkiego ukrywano tutaj polskie klejnoty 

koronne). 

Po południu powrót do Popradu , czas wolny na spacery lub kąpiele w Aquacity. 

Wieczorem uroczysta kolacja Zbójnickiej Kolibie przy muzyce cygańskiej – wspólna zabawa. 

Powrót do hotelu , nocleg. 

   

4 DZIEŃ Po śniadaniu przejazd do Szczyrbskiego Plesa , najwyżej położonego uzdrowiska w 

tatrach Wysokich. Spacer wokół Szczyrbskiego Jeziora , jednego z najbardziej malowniczych 

miejsc. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

 

 

 

 

http://www.aquacity.sk/
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ODPŁATNOŚĆ: 1330zł ( grupa 45-50 osób)    

                                                                                         TERMIN: 24-27.07.2023 

                                                                                           

                               

W ramach odpłatności organizator zabezpiecza: 

 Przejazd  autokarem 

 3 noclegi w hotelu ***w Popradzie ( pokoje 2 ,3osobowe ) 

 3 śniadania , 2 obiadokolacje  

 1 uroczysta obiadokolacja z degustacją wina przy muzyce cygańskiej w Zbójnickiej Kolibie 

 Opiekę pilota 

 Ubezpieczenie KL ( 10000EUROw tym choroby przewlekłe) , NW ( 15000PLN) i BP 

(1000PLN) 

 Składka TFG i TFP 

 

Uwaga!  

 Cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, taksy klimatycznej oraz 

przejazdy kolejkami górskimi – ok. 65euro 

 Wstępy na basen płatne indywidualnie według wybranej opcji. 

Proponowany hotel* ( lub podobny o tym samym standardzie) – Hotel Satel Poprad 


