OŚRODEK „ZAMEK” PIWNICZNA ZDRÓJ
Urokliwa Dolina Popradu

TERMIN:
03.08 – 12.08.2022
CENA:
1 490 zł/os.
grupa 38-os.
CENA ZAWIERA:

* W przypadku braku możliwości wyjazdu
poza granice Polski w związku z COVID-19,
realizowany będzie alternatywny program
na terenie kraju.

Biuro Szczecin

tel. 91 487 07 20
a.wieczorek@floryntour.pl
biuro.szczecin@floryntour.pl

 transport,
 8 noclegów w pokoju z pełnym węzłem
sanitarnym,
 1 nocleg w Budapeszcie*,
 wyżywienie HB: śniadania i
obiadokolacje,
 wycieczki wymienione w programie,
 ubezpieczenie turystyczne,
 zwiedzanie na dojeździe i powrocie
wybranych miast na trasie przejazdu –
do ustalenia z Organizatorem.
Cena nie zawiera

biletów wstępów do zwiedzanych obiektów oraz obowiązkowej
opłaty miejscowej (w 2021 r. wynosiła 3,80 zł/os./doba).

Floryn-Tour Sp. z o.o.
ul. Lelewela 8A
71-154 Szczecin

PROGRAM WYCIECZKI „DOLINA POPRADU I WĘGRY PÓŁNOCNE”
Dzień 1
Zbió rka i wyjazd z miejsca zamieszkania. W drodze do Piwnicznej-Zdró j przejazd do Sandomierza. Zwiedzanie
miasteczka z doskonale zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym: ratusz, Brama Opatowska, a także
zamek kró lewski. Dalsza podró ż. Przyjazd do Piwnicznej-Zdró j, zakwaterowanie w domu wczasowym „Zamek”.
Obiadokolacja.
Dzień 2
Ś niadanie. Spotkanie organizacyjne – prezentacja programu. Wyjście na spacer do Piwnicznej-Zdrój: Rynek,
promenada zdrojowa, degustacja wody w pijalni wó d mineralnych, czas wolny. Powró t do domu wczasowego.
Obiadokolacja.
Dzień 3
Zabranie suchego prowiantu. Wyjazd na Węgry. Przejazd do Budapesztu. Spotkanie z przewodnikiem, spacer po
mieście: zwiedzanie Placu Bohateró w, przejazd na Gó rę Gelerta – panorama miasta spod Pomnika Zwycięstwa.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Rejs statkiem po Dunaju (koszt ok. 12 EUR/os.)
Dzień 4
Ś niadanie, wykwaterowanie i wyjazd z hotelu. Przyjazd do Egeru: spacer Doliną Pięknej Pani do jednej z licznych
winiarni – możliwość zrobienia zakupó w (do wyboru ok. 30 gatunkó w wina). Wyjazd do Miszkolca – Kąpielisko
Miskolc Tapolca Barlangfü rdo (koszt ok. 2500HUF/os.) Powró t do Piwnicznej-Zdró j, obiadokolacja.
Dzień 5
Ś niadanie. Przejazd Pętlą Zdrojową: Nowy Sącz – zwiedzanie pasieki Barć w Kamiannej z degustacją miodó w (koszt
ok. 7 zł/os.) – Krynica – Muszyna – Żegiestów. Powró t, obiadokolacja.
Dzień 6
Ś niadanie. Wyjazd na Słowację. Przejazd do Jaskini Vażeckiej (koszt ok. 5 EUR/os.) Po zwiedzeniu jaskini przejazd nad
Jezioro Szczyrbskie – spacer dookoła jeziora, czas wolny. Powró t do Piwnicznej-Zdró j. Obiadokolacja. Wieczorne
ognisko z kapelą gó ralską.
Dzień 7
Ś niadanie. Wyjazd do Lewoczy: zwiedzanie Staró wki oraz zabytkowego kościoła z XIV w. (koszt ok. 3 EUR/os.) Czas
wolny na Starym Mieście. Przejazd do Starej Lubowni – zwiedzanie zamku Lubomirskich (koszt ok. 6 EUR/os.).
Powró t, obiadokolacja.
Dzień 8
Ś niadanie. Przejazd do Niedzicy – rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyń skim (koszt ok. 20 zł/os.) Następnie pobyt w
kąpielisku termalnym w Wyżnych Rużbachach na Słowacji (koszt ok. 6 EUR/os./2h). Powró t, obiadokolacja.
Dzień 9
Ś niadanie. Wyjazd na Przełęcz Obidza (koszt ok. 8 zł/os., opcja uzależniona od warunkó w pogodowych).
Obiadokolacja. Wieczorek pożegnalny.
Dzień 10
Ś niadanie. Wykwaterowanie i wyjazd. Zwiedzanie Kazimierza Dolnego w drodze powrotnej: rynek, kośció ł farny,
Wzgó rze Trzech Krzyży, wzgó rze zamkowe, spacer nad Wisłą. Dalsza podró ż, zakoń czenie wycieczki.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.

