
KRYNICA ZDRÓJ

BESKID S¥DECKI

dodatkowe op³aty i informacje:

œwiadczenia zawarte w cenie:

 9 
od 59 z³

program wycieczki:

BUTRYN TRAVEL  Biuro Podró¿y Jaros³aw Butryn
82-200 Malbork, ul. T. Koœciuszki 5e; tel./fax. 55 2720808, 2720809, 6473525; mail: biuro@butryntravel.com

www.Autowakacje.pl

orientacyjne ceny:

699 przy 30 osobach p³ac¹cych i 2 miejscach gratis 
599 przy 42 osobach p³ac¹cych i 3 miejscach gratis 
 

wycieczka szkolna autokarowa 5-dniowa

Kolejnoœæ zwiedzania mo¿e ulec zmianie.  
Cena nie obejmuje biletów wstêpów w Polsce i na S³owacji – ok. 70 
z³, pozosta³ych posi³ków w trakcie przejazdu. 
Wycieczki realizujemy w terminach podanych przez zamawiaj¹cego. 
Podane ceny dotycz¹ wyjazdu z Gdañska, Malborka, Elbl¹ga, Kwidzyna 
i Tczewa.  
W przypadku wyjazdu z innych miejscowoœci cena mo¿e ulec zmianie. 

Jaworzyna – Tylicz – Bardejów – Nowy i Stary S¹cz 

1 dzieñ:  
Wyjazd autokarem turystycznym z Malborka ok. godz. 5.oo. 
Przejazd do Krynicy  w godz. 20.00 na nocleg w oœrodku wczasowym, 
obiadokolacja. 
 
2 dzieñ:  
Po œniadaniu, spacer po g³ównym deptaku Krynicy, pijalnie wód, Góra 
Parkowa – wjazd kolejk¹ szynow¹, Muzeum Nikifora Krynickiego, 
wycieczka na Jaworzynê Krynick¹ – spacer na szczyt i zjazd kolejk¹ 
gondolow¹ ze szczytu, obiadokolacja i nocleg. 
 
3 dzieñ:  
œniadanie, wycieczka autokarowa do Tylicza, Kamiannej (Muzeum 
Apiterapii ks. Ostacha), Nowy S¹cz, Stary S¹cz, Piwniczna, przejazd 
trasa widokow¹ wzd³u¿ Popradu. Powrót do Krynicy, obiadokolacja, 
nocleg. 
 
4 dzieñ:  
po œniadaniu ca³odniowa wycieczka autokarowa na S³owacjê: 
Bardejów zwiedzanie miasta i baseny k¹pielowe oraz Betlejem 
S³owackie, powrót na obiadokolacjê do oœrodka, nocleg. 
 
5 dzieñ:  
œniadanie, po œniadaniu wykwaterowanie i wyjazd autokarem do 
Malborka. Planowany powrót w godzinach wieczornych. 

- przejazd wygodnym autokarem turystycznym,  
- opieka pilota na ca³ej trasie,  
- 3 noclegi w Krynicy w pokojach 2-3 osobowych z ³azienkami i TV.  
- 4 œniadania i 3 obiadokolacje,  
- przewodnika na wycieczkê po Beskidzie Œl¹skim. 
- opieke pilota na ca³ej trasie 
- podatek vat i op³aty miejscowe 
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