
AGAT Biuro Usługowo Handlowe
ul. Mikulińska 37, Mikulin

23-200 Kraśnik
tel.: 81 884 01 37

*** ZAKOPANE ***  wiosna 2022
Dzień 1 
Wyjazd z Kraśnika w godz. porannych. Przejazd do Zakopanego. 
Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie: Wielka Krokiew, XIX- wieczny cmentarz na Pęksowym
Brzyzku,  gdzie  pochowani  są  znani  Polacy  m.in.:  Kornel  Makuszyński,  Władysław  Hasior  i
Stanisław  Witkiewicz. Następnie  wejście  lub  wjazd  kolejką  na  położoną  1129  m
n.p.m. Gubałówkę– słynne wzniesienie, z którego rozciąga się najpiękniejsza panorama na Tatry,
Podhale, Pieniny i Zakopane. 
Spacer najsłynniejszym zakopiańskim deptakiem - Krupówki. 
Przejazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2
Śniadanie, całodzienna wycieczka w góry z przewodnikiem tatrzańskim.
Trasy do wyboru:
Morskie  Oko  - to  największe  jezioro  w  polskich  Tatrach,  malowniczo  położone  u  stóp
Mięguszowieckich  Szczytów.  Znajduje  się  na  wysokości  1395  m  n.p.m.  Droga  prowadząca  do
Morskiego Oka to jeden z najsłynniejszych szlaków górskich w Polsce, po drodze można również
zobaczyć słynne wodospady Wodogrzmoty Mickiewicza. 
Dolina Pięciu Stawów - schowana wysoko w górach dolina należy do najbardziej malowniczych
miejsc w Tatrach. To tutaj znajduje się Wielki Staw – najgłębsze tatrzańskie jezioro, Kozi Wierch (2
291 m n.p.m.) – najwyższa góra znajdująca się w całości po naszej stronie Tatr oraz Siklawa –
największy polski wodospad. Przy odrobinie szczęścia można zobaczyć charakterystyczne dla tego
miejsca  zwierzęta  np. kozice  i  świstaki.  Odpoczynek  przy  górskim  schronisku  PTTK.  Następnie
przejście niebieskim szlakiem przez Świstówkę, skąd rozciąga się panorama na całą Dolinę Pięciu
Stawów i stamtąd docieramy nad Morskie Oko. 
Dolina Strążyska - Polana Strążyska - Wodospad Siklawica - Czerwona Przełęcz - Sarnia Skała
- Dolina Sucha - Dolina Białego,  podczas której  zobaczymy piękne widoki,  wodospady, potoki,
strumyki, groty skalne, szałasy pasterskie.
Powrót do ośrodka w godzinach wieczornych. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3
Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem. 
Przejazd do  Doliny Kościeliskiej - to miejsce cieszące się największą popularnością wśród osób
odwiedzających polską stronę Tatr.  Spokojna  trasa  przejścia  liczy  kilka  kilometrów i  po  drodze
podziwiać  można  m.in.:  Niżnią  Kościeliską  Bramę,  Wyżnią  Kirę  Miętusią,  Kończystą  Turnię,
Zbójnickie Okna, Cudakową Polanę, kapliczkę zbójnicką oraz Bramę Kraszewskiego. Spacer doliną
zakończymy wizytą w Jaskini Mroźnej, której nazwa pochodzi od stale utrzymującej się w jaskini
temperatury 6 stopni, nawet w najgorętsze dni w roku.
W  godzinach  popołudniowych  wyjazd  w  drogę  powrotną.  Przyjazd  na  miejsce  w  godzinach
wieczornych.

Cena zawiera: przejazd komfortowym autokarem, opłaty drogowe i parkingowe, opieka pilota na 
całej trasie, opieka miejscowego przewodnika tatrzańskiego wg programu, 2 noclegi w pensjonacie 
(pokoje z łazienkami), wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie NNW, składkę na 
TFG i TFP, bilety wstępu do TPN 
Cena nie zawiera: ewentualnego wjazdu kolejką na Gubałówkę

Cena przy grupie min.  50 osób 

475 zł /os 

Biuro Podróży AGAT – Organizator wycieczek w Polsce i całej Europie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Programy dopasowane do grupy, komfortowe autokary, ciekawe wycieczki, sprawdzeni piloci. Rezerwuj na

www.agattravel.pl oraz www.agat.eu ZAPRASZAMY


