
Floryn-Tour Sp. z o.o.
ul. Lelewela 8A

71-154 Szczecin

OŚRODEK „ZAMEK” PIWNICZNA ZDRÓJ
Urokliwa Dolina Popradu

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

na terenie kraju.
Cena nie zawiera 
biletów wstępów do zwiedzanych obiektów oraz obowiązkowej 
opłaty miejscowej (w 2021 r. wynosiła 3,80 zł/os./doba). 

Biuro Szczecin
tel. 91 487 07 20

a.wieczorek@floryntour.pl
biuro.szczecin@floryntour.pl

           CENA ZAWIERA:
 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.

TERMIN:
03.08 – 12.08.2022

CENA:
1 490 zł/os.
grupa 38-os. 

mailto:biuro.szczecin@floryntour.pl
mailto:a.wieczorek@floryntour.pl


PROGRAM WYCIECZKI „DOLINA POPRADU I WĘGRY PÓŁNOCNE”

Dzień 1
Zbió� rka  i  wyjazd  z  miejsca  zamieszkania.  W  dródze  dó  Piwnicznej-Zdró� j  przejazd  dó  Sandomierza.  Zwiedzanie
miasteczka z dóskónale zachówanym s�redniówiecznym układem urbanistycznym: ratusz, Brama Opatówska, a takz"e
zamek  kró� lewski.  Dalsza  pódró� z" .  Przyjazd  dó  Piwnicznej-Zdró� j,  zakwaterówanie  w  dómu  wczasówym  „Zamek”.
Obiadókólacja. 

Dzień 2
Ś'niadanie.  Śpótkanie  órganizacyjne  –  prezentacja  prógramu.  Wyjs�cie  na  spacer  dó  Piwnicznej-Zdrój:  Rynek,
prómenada  zdrójówa,  degustacja  wódy  w  pijalni  wó� d  mineralnych,  czas  wólny.  Pówró� t  dó  dómu  wczasówegó.
Obiadókólacja.

Dzień 3
Zabranie  suchegó  prówiantu.  Wyjazd  na  Węgry.  Przejazd  dó  Budapesztu.  Śpótkanie  z  przewódnikiem,  spacer  pó
mies�cie:  zwiedzanie  Placu  Bóhateró� w,  przejazd  na  Gó� rę  Gelerta  –  panórama  miasta  spód  Pómnika  Zwycięstwa.
Zakwaterówanie w hótelu, óbiadókólacja. Rejs statkiem pó Dunaju (kószt ók. 12 EUR/ós.)

Dzień 4
Ś'niadanie, wykwaterówanie i wyjazd z hótelu. Przyjazd dó Egeru: spacer Dóliną Pięknej Pani dó jednej z licznych
winiarni  –  móz" liwós�c�  zróbienia  zakupó� w (dó wybóru  ók.  30 gatunkó� w wina).  Wyjazd dó  Miszkolca –  Kąpieliskó
Miskólc Tapólca Barlangfu; rdó (kószt ók. 2500HUF/ós.) Pówró� t dó Piwnicznej-Zdró� j, óbiadókólacja.

Dzień 5
Ś'niadanie. Przejazd Pętlą Zdrójówą: Nowy Sącz – zwiedzanie pasieki Barc�  w Kamiannej z degustacją miódó� w (kószt
ók. 7 zł/ós.) – Krynica – Muszyna – Żegiestów. Pówró� t, óbiadókólacja. 

Dzień 6
Ś'niadanie. Wyjazd na Śłówację. Przejazd dó Jaskini Vażeckiej (kószt ók. 5 EUR/ós.) Pó zwiedzeniu jaskini przejazd nad
Jezioro Szczyrbskie –  spacer  dóókóła  jezióra,  czas  wólny.  Pówró� t  dó Piwnicznej-Zdró� j.  Obiadókólacja.  Wieczórne
ógniskó z kapelą gó� ralską.

Dzień 7
Ś'niadanie. Wyjazd dó Lewoczy: zwiedzanie Śtaró� wki óraz zabytkówegó kós�cióła z XIV w. (kószt ók. 3 EUR/ós.) Czas
wólny na Śtarym Mies�cie.  Przejazd  dó  Starej  Lubowni –  zwiedzanie  zamku Lubómirskich  (kószt  ók.  6  EUR/ós.).
Pówró� t, óbiadókólacja.

Dzień 8
Ś'niadanie. Przejazd dó  Niedzicy – rejs statkiem pó Jeziórze Czórsztyn� skim (kószt ók. 20 zł/ós.) Następnie póbyt w
kąpielisku termalnym w Wyżnych Rużbachach na Śłówacji (kószt ók. 6 EUR/ós./2h). Pówró� t, óbiadókólacja.

Dzień 9
Ś'niadanie.  Wyjazd  na  Przełęcz  Obidza (kószt  ók.  8  zł/ós.,  ópcja  uzalez"nióna  ód  warunkó� w  pógódówych).
Obiadókólacja. Wieczórek póz"egnalny. 

Dzień 10
Ś'niadanie.  Wykwaterówanie i  wyjazd.  Zwiedzanie  Kazimierza Dolnego  w dródze pówrótnej:  rynek,  kós�ció� ł  farny,
Wzgó� rze Trzech Krzyz"y, wzgó� rze zamkówe, spacer nad Wisłą. Dalsza pódró� z" , zakón� czenie wycieczki.

Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.


