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              BIURO TURYSTYCZNE 

 

Biuro Turystyczne ITAL – TOUR 

62-800 Kalisz ul. M.Konopnickiej 3-5/30 

tel/fax 62/768-31-60 

www.ital-tour.pl 

biuro@ital-tour.pl 

 
 

 

 
 

 

 

TERMINY : 
   10.09.2022-13.09.2022  

 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
 

 Przejazd autokarem – zgodnie ze specyfikacją 

 Zakwaterowanie – Pensjonat*** w Zakopanym  z darmowym basenem,  

 pokoje 2-sosbowe, z pełnym węzłem sanitarnym – 3 noclegi  

 Wyżywienie - 3 śniadania w formie bufetu , 3 obiadokolacje (w tym jedna 
integracyjna) 

 Opiekę pilota, przewodnika 

 Ubezpieczenie NNW; 

 TFP I TFG 
 

PROGRAM WYCIECZKI 
 

I dzień 10.09 (sobota) 

08:00 zbiórka sprzed budynku „L-27” Politechniki Rzeszowskiej, przy Al. Powstańców 
Warszawy 8. 
08:30 Wyjazd do Zakopanego 
Przyjazd do ZAKOPANEGO 

 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ NA KRZEPTÓWKACH - poznanie historii 
najsłynniejszego kościoła w Zakopanem postawionego jako wotum dziękczynne przez 
górali za ocalenie życia papieżowi Janowi Pawłowi II,   

 Najstarszy drewniany kościółek*, wzniesiony w 1847 roku,  

 Cmentarz na Pęksowym Brzysku* najstarsza miejska nekropolia z grobami wielu 
znanych postaci 

Zakwaterowanie w Pensjonacie TELIMENA*** mieszczącym się przy ul. Droga Do Białego 7b, 

34-500 Zakopane 
Obiadokolacja,  
nocleg 
 

II dzień 11.09 (niedziela) 

śniadanie.  

WYCIECZKA  
 ZAKOPANE  

http://www.ital-tour.pl/
mailto:biuro@ital-tour.pl
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 Wjazd kolejką na GUBAŁÓWKĘ* – panorama Tatr, przejście na Butorowy Wierch i 
zjazd wyciągiem krzesełkowym* 

 Skocznia Narciarska Wielka Krokiew – miejsce rozgrywania wielu konkursów o 
randze światowej,   

 MUZEUM TATRZAŃSKIE  - Znajduje się w nim bogata i interesująca ekspozycja 

podzielona na  trzy części tematyczne. 

 MUZEUM KAROLA SZYMANOWSKIEGO W WILLI "ATMA"- mieści się na 
parterze willi i prezentuje podstawowe informacje o życiu i twórczości kompozytora, 
ukazuje jego kontakty z Zakopanem i folklorem Podhala, gromadzi zachowane po nim 
rzeczy osobiste, zawiera także rekonstrukcję gabinetu Karola Szymanowskiego. 

 

III dzień 12.09 (poniedziałek) 

śniadanie. 

 CAŁODNIOWA WYPRAWA NAD MORSKIE OKO - Największe i najpiękniejsze jezioro 

tatrzańskie. Wody Morskiego Oka otoczone są najwyższymi szczytami Tatr Polskich. 

Leży ono w kotlinie stanowiącą górną część Doliny Rybiego Potoku. Stara nazwa 

jeziora to Rybi Staw od żyjącego w wodach Morskiego Oka pstrąga. Piękno i 

niezwykłość Morskiego Oka cieszy się od dawna wielką sławą. "Powiadają, że być w 

Tatrach i Morskiego Oka nie zwiedzić, znaczy tyle, co będąc w Rzymie nie zobaczyć 

Papieża.  

Po dotarciu na miejsce - czas na odpoczynek przy ciepłej herbacie jaką można skosztować w 

Schronisku „Morskie Oko” 

Zejście do Palenicy Białczańskiej  ( na parking)  i następnie powrót do miejsca noclegu. 

Wieczorek integracyjny ,  

nocleg 
 
IV dzień 13.09 (wtorek) 

śniadanie. 
Spacer po  Krupówkach najczęściej odwiedzana ulica 
Przejazd do  
Kaplica pw. Najświętszego Serca Jezusa (zwana także Kaplicą na Jaszczurówce) - to jeden z 
najlepszych przykładów stylu zakopiańskiego. Zbudowana została na początku XX. według 
projektu Stanisława Witkiewicza. Zabytek należy do Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
19:00  powrót do Rzeszowa  

 
UWAGA: 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów + przewodnik, płatne dodatkowo w kwocie 120,00 PLN 

Ceny i bilety wstępu zostały skumulowane na dzień 25.03.2022 r może ulec zmianie z przyczyn 

niezależnych od biura.  

Powyższy program jest ramowy,  kolejność zwiedzanych obiektów  może ulec zmianie 
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PENSJONAT „TELIMENA”*** W ZAKOPANEM 
 
Obiekt Pensjonat Telimena położony jest w Zakopanem, tuż obok Doliny Białego. 

Wchodzi w skład pensjonatów pod nazwą Biały Potok, które stanowią jako trzy budynki, całość. 

W zespole budynków, można bezpłatnie korzystać z centrum rekreacyjnego z basenem, wanną z 

hydromasażem, siłownią i sauną. 

Pokoje dysponują łazienką z zestawem kosmetyków. W każdym z nich znajduje się także biurko.  

Są wyposażone w telewizor z dostępem do kanałów satelitarnych.  

W pomieszczeniach ogólnodostępnych można bezpłatnie korzystać z Wi-Fi.  

W recepcji dostępny jest sprzęt do prasowania i suszarka do włosów.  

Personel obiektu organizuje wycieczki rowerowe. 

Obiekt został zaprojektowany w typowym stylu tatrzańskim.  

W przypadku pobytu na co najmniej 2 noce obiekt oferuje bezpłatny wstęp do parku wodnego w 

Zakopanem (2h). 

Pensjonat usytuowany jest 1000 metrów od Krupówek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.ehotelsreviews.com/city-538221/pl/zakopane/pl/
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