
Wycieczki jednodniowe 

  weekend majowy 2019 
Rezerwacja: Pomian Travel, Zakopane ul. Zaruskiego 2, tel. 18 20 152 04 

SPŁYW DUNAJCEM 
CODZIENNIE (27.04 - 05.05) 

 

 

 

 

 

 

Wyjazd z Zakopanego, ul. Kościuszki 19a o godz. 09:00. 
Powrót do Zakopanego ok. godz. 17:30. 

W programie: Dębno - drewniany kościół z XV w. (UNESCO); Spływ  Przełomem Dunajca 
- najpiękniejszym przełomem rzecznym Europy. ); Niedzica nad jeziorem Czorsztyńskim. 
- czas wolny ok. 2 godzin. Powrót do Zakopanego. 
 

                      Cena: 99 zł / 74 zł *(tratwa tradycyjna)  *dzieci do lat 10 
 

                                     Cena: 109 zł / 84 zł *(ponton)   *dzieci do lat 10                                  
Cena zawiera: 

 bilety na spływ Dunajcem lub rafting, 
 opiekę pilota, 
 transport. 

Dodatkowo płatne: 

 Zamek w Niedzicy: 19 zł - dorośli, 14 zł - uczniowie, studenci, emeryci i renciści, 
 Park Miniatur zabytków Orawy, Podhala i Spiszu - 12 zł 



 

ŚCIEŻKA W KORONACH DRZEW 

PONIEDZIAŁEK (29.04), ŚRODA (01.05), PIĄTEK (03.05) 

 

 

 

 

 

 

Wyjazd z Zakopanego, ul. Kościuszki 19a o godz. 08:00. 
Powrót do Zakopanego ok. godz. 18:00. 

W programie: Spacer po kładce widokowej w Bachledowej Dolinie wśród koron drzew 
na wysokości 24 m nad ziemią. Czas wolny. Szczyrbskie Jezioro, spacer nad brzeg 
jeziora, czas wolny (ok.1h);  Stary Smokowiec - czas wolny (ok. 1,5h) - możliwość wjazdu 
kolejką na Hrebienok oraz spacer do Wodospadów Zimnej Wody. Powrót do 
Zakopanego. 

Cena: 65 zł / 60 zł * 
 

*dzieci/studenci/młodzież/emeryci (za okazaniem legitymacji); 
 

Cena zawiera:  
 

•  Opiekę wykwalifikowanego pilota;  
•  Transport komfortowym autokarem;  
•  Ubezpieczenie KL i NNW. 
 

Dodatkowo płatne:  

• Kolej gondolowa: 11€ - dorośli, 9€ - dzieci 3-14 lat/emeryci 65+, 27 € - bilet rodzinny 
(2+2; dopłata za kolejne dziecko 7€);  
• Ścieżka w koronach drzew: 10€- dorośli, 7,5€- dzieci 3-14 lat/emeryci 65+, GRATIS- 
dzieci do 3 lat, 25 € - bilet rodzinny (2+2; dopłata za kolejne dziecko 6€);  
• Ścieżka + gondola: 20€ - dorośli, 16€ - dzieci 3-14lat/senior powyżej 65r.ż., 49€ - bilet 
rodzinny (2+2, dopłata za kolejne dziecko 13€); 
• Kolejka na Hrebienok:11€ - dorosły, 9€ - junior/senior, 8€ - dzieci 7-12 lat. 
 

Wymagany ważny paszport lub dowód osobisty dla każdego uczestnika wycieczki bez 
względu na wiek. 



 

SŁOWACKI SPISZ 
WTOREK (30.04), SOBOTA (04.05) 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjazd z Zakopanego, ul. Kościuszki 19a o godz. 08:00. 
Powrót do Zakopanego ok. godz. 18:00. 

W programie: Jaskinia Bielska - najpiękniejsza jaskinia tatrzańska, Spiska Kapituła , 
Zamek Spiski (UNESCO) - największy średniowieczny kompleks zamkowy w Europie. 
Lewocza - perła architektury średniowiecznej. Powrót do Zakopanego. 
 

Cena: 75 zł / 70 zł * 
 

*dzieci/studenci/młodzież/emeryci (za okazaniem legitymacji); 
 

Cena zawiera:  
 

• Transport komfortowym autokarem;  
• Opieka wykwalifikowanego pilota na całej trasie wycieczki,  
• Ubezpieczenie NNW i KL.  
 

Dodatkowo płatne:  
 

• Zamek Spiski: 8€- dorośli, 6€- studenci, emeryci, 4€- dzieci 6-18 lat, GRATIS- dzieci do 6 
lat;  
• Jaskinia Bielska: 8€- dorośli, 7€- uczniowie, studenci, osoby powyżej 60 lat, 4€- dzieci 
6-15 lat, niepełnosprawni powyżej 15 roku życia, GRATIS- dzieci do 6 lat;  
• Jaskinia: foto/video - 10€. 
 

Wymagany ważny paszport lub dowód osobisty dla każdego uczestnika wycieczki bez 
względu na wiek. 
 



 
 

DOOKOŁA TATR 
CZWARTEK (2.05) 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjazd z Zakopanego, ul. Kościuszki 19a o godz. 08:30. 
Powrót do Zakopanego ok. godz. 18:30. 

W programie: Zamek Orawski – największy zabytek północnej Słowacji, Jaskinia 
Demianowska Wolności – bogata szata naciekowa, Liptowski Mukulasz – czas wolny. 
Powrót do Zakopanego. 

 

Cena: 70 zł / 65 zł * 
 

*dzieci/studenci/młodzież/emeryci (za okazaniem legitymacji); 
 

Cena zawiera:  
 

• Przejazd komfortowym autokarem;  
• Opiekę wykwalifikowanego pilota;  
• Ubezpieczenie NNW, KL.  
 

Dodatkowo płatne:  
 

• Bilet do Jaskini Demianowskiej: 8 € dorośli, 7 € studenci/emeryci/renciści, 4 € dzieci w 
wieku 6-15 lat; 10 € fotografowanie/kamera (dla chętnych);  
• Bilet do Zamku Orawskiego: 7 € dorośli, 3,5 € studenci/emeryci/renciści/dzieci, dzieci 
do lat 6 gratis; 3 € fotografowanie/5 € kamera (dla chętnych). 
 

Wymagany ważny paszport lub dowód osobisty dla każdego uczestnika wycieczki bez 
względu na wiek. 
 
                                                 


