
Wycieczki jednodniowe 

Ferie zimowe 2019  

Rezerwacja: Pomian Travel, Zakopane ul. Zaruskiego 2, tel. 18 20 152 04 

Tatry Słowackie  - Słowacja                                                   wtorek, sobota 
                                                                                                                               

 

W programie:  Jaskinia Bielańska – najpiękniejsza 
jaskinia tatrzańska, Szczyrbskie Jezioro – najwyżej 
położona miejscowość w Tatrach Słowackich nad 
jeziorem o tej samej nazwie. Przejazd kolejka 
panoramiczną do Starego Smokowca – najstarsze 
uzdrowisko tatrzańskie, czas wolny. Dla chętnych wjazd i 
zjazd kolejką linowo - terenową na Hrebienok  1285 m. 

 

                     Cena: 90 zł / 85 zł / 75 zł 
 

Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika, ubezpieczenie KL i NNW 
Dodatkowo płatne bilety wstępu 
Wyjazd o godz. 8:00, powrót ok. godz. 18:00 
 

Podtatrze - Słowacja                                                                          piątek                                                                         
 

W programie: Zamek Orawski – największy zabytek 
północnej Słowacji, Jaskinia Demianowska Wolności – 
bogata szata naciekowa, uważana za jedną z 
najpiękniejszych  w  Europie,   Liptowski   Mikulasz     –  

największe miasto nad jeziorem Liptowskie Morze - 

miejsce stracenia legendarnego zbójnika Janosika. 

      

                    Cena: 95 zł / 90 zł / 80 zł                                           
 

Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika, ubezpieczenie KL i NNW 
Dodatkowo płatne bilety wstępu. 
Wyjazd o godz. 8:30, powrót ok. godz. 18:00  
 

Ścieżka w koronach drzew i Tatry - Słowacja          czwartek, niedziela 
 

W programie: Bachledowa Dolina - wjazd kolejką 

gondolową na szczyt Magury Spiskiej, spacer po Ścieżce 

w Koronach Drzew - wspaniałe widoki  Tatr Bielskich z 
wieży. Szczyrbskie Jezioro - najwyżej położona 
miejscowość w Tatrach Słowackich nad jeziorem o tej 
samej nazwie. 
 

                               Cena: 85 zł /80 zł / 70 zł 
 

Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika, ubezpieczenie KL i NNW 
Dodatkowo płatne bilety wstępu. 
Wyjazd o godz. 9:00, powrót ok. godz. 17:00  



 
 
 
 

Aqua Park Tatralandia - Słowacja                                                                     piątek 

                                                                                                            
W programie: Zamek Orawski – największy zabytek 
północnej Słowacji, ok. 3,5 godzinny pobyt w 
największym w Europie Środkowej termalnym parku 
wodnym Tatralandia – 10 odkrytych i krytych basenów, 
zjeżdżalnie, Świat Saun, Tropikalna Hala, Wyspa 
Piratów z Karaibów i wiele innych atrakcji. 

 

                                                                                 Cena: 80 zł  / 75 zł / 65 zł 
 

Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika, ubezpieczenie KL i NNW 
Dodatkowo płatne bilety wstępu. 
Wyjazd o godz. 8:30, powrót ok. godz. 18:00  
 

Kraków - Wieliczka                                                                                         środa 
 

W programie: Kraków - miasto królewskie, jedno z najpiękniejszych w Polsce. Zwiedzanie z 
przewodnikiem: Wzgórze Wawelskie -  Katedra, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie, 
krypta Lecha i Marii Kaczyńskich, Dziedzińce. Przejście drogą królewską: ul. Kanoniczna i 
Grodzka na  Rynek Główny: Kościół Mariacki, Sukiennice, Brama Floriańska i Barbakan.  
Wieliczka – podziemny cud. Zwiedzanie z przewodnikiem kopalni soli z XII w. - zabytku 
wpisanego na listę UNESCO (trasa turystyczna). 
 

                                                       Cena: 110 zł  / 105 zł / 95 zł 
 

Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika, przewodników lokalnych. 
Dodatkowo płatne bilety wstępu. 
Wyjazd o godz. 8:30, powrót ok. godz. 21:00 
 
 
 

 


