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POGÓRZE KARPACKIE- BESKIDY
TARNÓW · BIECZ · KRYNICA-ZDRÓJ · SROMOWCE WYŻNE · PRZEŁOM
DUNAJCA · SZCZAWNICA ·
STARA LUBOWLA · PIWNICZNA-ZDRÓJ · NOWY SĄCZ
PROGRAM RAMOWY /5 DNI/
DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników w Pile – plac Zwycięstwa. Przejazd do Tarnowa – jednego z
najpiękniejszych przykładów renesansowego układu architektonicznego polskich miast. Spacer
po Starym Mieście. Zobaczymy ratusz, wspaniałe kamienice przy Rynku, monumentalne
nagrobki w katedrze oraz ruiny zamku na Górze św. Marcina. Przejazd do Biecza, tzw. małego
Krakowa. Spacer po mieście. Tutejszy rynek jest największym w Polsce w stosunku do reszty
miasta i zajmuje około 1/8 powierzchni Biecza. Góruje nad nim 58-metrowa renesansowa
wieża ratuszowa udekorowana techniką sgraffito. Zobaczymy również m.in.: muzeum
aptekarstwa oraz późnogotycki kościół parafialny pw. Bożego Ciała – jeden z cenniejszych
zabytków miasta. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 2
Śniadanie, po którym udamy się do „perły polskich uzdrowisk” – Krynicy. W latach swej
świetności była ona modnym uzdrowiskiem, miejscem pobytu i spotkań wielu sławnych
Polaków. Krynica-Zdrój jest obecnie dużym ośrodkiem lecznictwa uzdrowiskowego i
sanatoryjnego. W mieście znajdują się także liczne odwierty, pijalnie i rozlewnie wód
mineralnych oraz leczniczych. Spacer po parku zdrojowym, zobaczymy Stary Dom Zdrojowy,
Nowy Dom Zdrojowy, Pijalnię Główną, Willę Patria, degustacja wód mineralnych. Wjazd
kolejką na Górę Parkową, gdzie można podziwiać wiele gatunków flory i fauny rodzimego i
obcego pochodzenia. Piękna panorama okolicy. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd w okolice Sromowców Wyżnych. Udamy się na przystań flisacką, skąd
rozpoczniemy spływ Dunajcem. Najpiękniejsze zakątki Pienin będziemy podziwiać płynąc
przełomem Dunajca na oryginalnych tratwach. W trakcie spływu, oglądać będziemy wapienne
urwiska dochodzące do 300 metrów wysokości oraz bogatą faunę i florę Pienińskiego Parku
Narodowego. Zobaczymy również wieś Czerwony Klasztor, za którą roztacza się jeden
z najpiękniejszych widoków na masyw Trzech Koron. Spływ zakończymy w Krościenku nad
Dunajcem. Przejazd do Szczawnicy. Spacer po mieście, obejrzymy zabudowę uzdrowiskową i
stary park zdrojowy. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd na Słowację do Starej Lubowli – jednego z najstarszych miast na terenie
Spisza położonego w dolinie Popradu. Zwiedzanie zamku, którego ekspozycja obejmuje dzieje
zamku, historię polskiego panowania na Spiszu, pamiątki po Lubomirskich i Zamoyskich (m.in.
meble, obrazy, dokumenty) oraz wystawę z dziejów rzemiosła. Odwiedzimy również muzeum,
skansen oraz rynek. Przejazd do Piwnicznej- -Zdroju – uzdrowiska słynnego z leczniczych
kwaśnych wód mineralnych. Zwiedzimy zachowany układ urbanistyczny z czasu założenia
miasta, pijalnię wód. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd do Nowego Sącza – spacer po starówce. Zobaczymy, największy po
krakowskim, rynek w Małopolsce, Dom Gotycki, basztę Kowalską, bazylikę kolegiacką św.
Małgorzaty – perłę sądeckiej architektury i sztuki – unikatowe polichromie i rzeźby. Czas
wolny. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych .
TERMIN: 07-11.08.2018
CENA: 830 ZŁ
ZAPEWNIAMY:
· przejazd komfortowym autokarem
· 4 noclegi w hotelu **/*** lub pensjonacie, pokoje 2-3 os. z łazienkami
· 4 śniadania, 4 obiadokolacje
· opiekę i informację turystyczną pilota
· ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 10 000 € i NNW do 2000
€, do 10 000 zł w
RP
UWAGI:
· program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
· dokument niezbędny: dowód osobisty lub paszport
· na bilety wstępu, przewodników lokalnych, parkingi i inne wydatki programowe należy
przeznaczyć
programowe 110 zł + 10 euro
Zgłoszenia w Oddziale PTTK w Pile do czasu wolnych miejsc w autokarze.
Przydział miejsc w autokarze zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Organizatorem wycieczki jest Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe „Frater”
z Bydgoszczy.

Serdecznie zapraszamy.

