
 

Dzień I 19.06.2021 sobota 
Zbiórka w godzinach wczesno porannych. Wyjazd w stronę Zakopanego. Pod 
drodze odwiedzimy Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. Przyjazd 
do ZAKOPANEGO. Odwiedzimy Sanktuarium Narodowe Matki Bożej 
Fatimskiej na Krzeptówkach, które jest obecnie największym kościołem w 
Zakopanem. Zostało wybudowane na pamiątkę zamachu na Papieża Jana Pawła 
II. Msza Święta.  Spacer po Krupówkach - reprezentacyjnej ulicy w Zakopanem, 
czas wolny. Przejazd do malowniczej miejscowości Gliczarów – Górny, 
zakwaterowanie w obiekcie gdzie rozciąga się przepiękny widok na całą 
panoramę Tatrzańską, obiadokolacja, nocleg.  
Przejazd na Termy w Szaflarach dla osób chętnych (około dwugodzinny pobyt). 

Dzień II 20.06.2021 niedziela 
Po śniadaniu dla chętnych wjazd kolejką na KASPROWY WIERCH skąd 
rozpościerają się niesamowite widoki na Tatry, czas wolny. Wracając 
odwiedzimy pustelnię św. Brata Alberta.  Przejazd pod Wielką Krokiew – 
kompleks skoczni narciarskich oraz do Kościółka na Pęksowym Brzyzku, czas 
na zwiedzanie. Msza Święta w Kościele św. Rodziny. Następnie przejazd 
zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego w przewodnikiem. Czas na obiad we 
własnym zakresie na Krupówkach. Powrót do Tarnowa w godzinach 
wieczornych. 

CENA ZAWIERA : 
- przejazd komfortowym autokarem/busem 
- 1 nocleg   
- wyżywienie śniadanie, obiadokolacja 
- opieka pilota 
- ubezpieczenie NNW 10000 zł, OC 20000 zł 
- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy 
- tourguidy 
- bilety wstępu oraz opłaty za oprowadzanie po Sanktuariach 

 
CENA NIE ZAWIERA:  
- dopłata do pokoju 1 osobowego – 80 ZŁ/NOC 
- 80 zł - fakultatywnie wjazd kolejką na Kasprowy Wierch 
- 40 zł – fakultatywny wyjazd na Termy do Szaflar 
 

Dodatkowe ubezpieczenie : 
 
OD KOSZTÓW REZYGNACJI W PRZYPADKU :  
 
– zachorowania nagłego –  15 zł  
   -  z rozszerzeniem na COVID 19 – 22 zł 
                -  z rozszerzeniem na COVID 19 i kwarantanną – 27  zł 

 -  zachorowania z  powodu chorób przewlekłych – 22 zł  
                 - z rozszerzeniem na COVID 19– 27zł 
                 - z rozszerzeniem na COVID 19 i kwarantanną –  35 zł  

 


