WYCIECZKI JEDNODNIOWE NA LATO
Z LICENCJONOWANYM PILOTEM/PRZEWODNIKIEM

CITiR TATRA TRAVEL, Zakopane, ul. Krupówki 4a, tel: +48 18 20 64 201, kom: +48 600 98 98 80
ZWIEDZAĆ KAŻDY MOŻE : ) ! RABAT 10% rezerwując jednocześnie 2 wycieczki,20% dla 3 wycieczek, 
Codziennie LAST MINUTE (wycieczka 15 zł taniej) w godz.17.30-18.30 w przeddzień wycieczki do wyczerpania miejsc

„PIENINY - SPŁYW PRZEŁOMEM DUNAJCA” – POLSKA / 1 DZIEŃ
•

W programie : Dębno(UNESCO), – drewniany kościół z XV w. ;Niedzica nad Jeziorem Czorsztyńskim (czas wolny
1h, ewentualna możliwość zwiedzenia zamku z XIV w. ,Parku Miniatur i zapory), Spływ Przełomem Dunajca (ok.
2h), Szczawnica-Zdrój – czas wolny ok. 1,5h przy przystani końcowej spływu, wody mineralne;

•

Wyjazd o godz. 9:10, powrót ok. godz. 17.30. Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika i opłatę za spływ tratwami i wstęp do
PPN cena zniżkowa dotyczy dzieci do lat 10

CODZIENNIE
Tratwa
99/95/75**zł
Ponton
110zł/105*/85**zł
**dzieci do lat 10

„WIEDEŃ” – AUSTRIA / 1 DZIEŃ

W programie: zwiedzanie z przewodnikiem Wiednia (UNESCO), -- 10:00 przyjazd do Wiednia; przejazd do pałacu i
ogrodów Schönbrunn; czas wolny w okolicy Stephenplatz; spacer po centrum z przewodnikiem przez Graben,
Kohlmarkt oraz Hofburg do Ratusza ;przejazd Ringiem wzdłuż najważniejszych zabytków miasta pod Dom
Hundertwassera; Belweder – panorama miasta widziana z ogrodów. Wyjazd o godz. 4:10, powrót ok. godz. 24.00.
•
Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika, przewodnika w Wiedniu, ubezpieczenie KL i NNW, lunch pakiet: sandwicz +
woda 0.5l.
•

„KRAKÓW– WIELICZKA” – POLSKA / 1 DZIEŃ w czwartki

„KOPALNIA SOLI WIELICZKA – POLSKA / 1 DZIEŃ w niedziele
•

•

•
•

•

•

W programie: Kraków (UNESCO) – miasto królów polskich. Zwiedzanie 3,5h: Wzgórze Wawelskie: Katedra,

Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie, krypta Pary Prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich, przejście „drogą
królewską”: ul. Kanonicza i Grodzka na Rynek Główny: Kościół Mariacki, Sukiennice, ul. Floriańska, Brama Floriańska
i Barbakan (czas wolny 1h). Wieliczka (UNESCO) – kopalnia soli z XII w. – zwiedzanie trasy turystycznej (2h).

Wyjazd o godz. 8.40, powrót ok. godz. 20.30/ Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika, przewodnika w Krakowie i Wieliczce,

•

NIEDZIELA

Cena:65/60/55zł
+ bilety wstępu

PONIEDZIAŁEK

,

W programie: spacer po kładce widokowej w Bachledovej Dolinie , Ścieżka w Koronach Drzew-drewniana kładka
o długości 1234m wśród koron drzew na wysokości 24m nad ziemią zakończona 32m wieżą widokową z
adrenalinowymi zakątkami(przezroczyste przejścia, chodzenie po elastycznej siatce,67m zjeżdżalnia rurowa);
Zdziar(czas wolny 1h)- zakupy, ,restauracja, skansen.
Wyjazd o godz. 08:00 i 14:00, powrót ok. godz. 13:30 i 19:30 / Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika, ubezpieczenie KL

W programie: Tatrzańska Łomnica – wjazd kolejką gondolową do Skalnego Jeziora 1751 m n.p.m. Dla chętnych
wjazd na Łomnicki Szczyt 2634 m n.p.m. – drugi co do wysokości szczyt w Tatrach(zapewniamy bilety).
Następnie zjazd kolejką gondolową ze Skalnego Jeziora do T. Łomnicy i przejazd kolejką wąskotorową do Starego
Smokowca - uzdrowisko Tatr, degustacja wód mineralnych (czas wolny 2 h – dla chętnych wjazd i zjazd kolejką na
Hrebienok 1285m n.p.m.).
Wyjazd o godz. 08.30, powrót ok. godz. 18.30 / Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika, ubezpieczenie KL i NNW

w poniedziałki: Wąwóz Sucha Bela; w czwartki: Wąwóz Pieczki, Klasztorysko, Przełom Hornadu
W programie: Słowacki Raj – jeden z najpiękniejszych parków narodowych w Europie, przejście piesze (ok. 4h)
szlakami górskimi dostępnymi dla każdego, średnio zaawansowanego turysty posiadającego trochę zręczności i
brak lęku wysokości. Szlak wiedzie wąwozami z wodospadami po drabinach i pniach.
Wyjazd o godz. 08.30, powrót ok. godz. 18.30 / Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika , ubezpieczenie KL i NNW

•

W programie: Jaskinia Lodowa Dobszyńska (UNESCO) – bogata, bajkowa szata lodowa, tunele lodowe, grubość
warstwy lodu dochodzi do 26m (40min), Spiska Kapituła(UNESCO)-tzw. „Słowacki Watykan ‘’,kościelne miasteczko
otoczone murem z XV w. ;Zamek Spiski (UNESCO) – największy średniowieczny kompleks zamkowy w Europie
Środkowej (50min), Lewocza (UNESCO) – perła architektury średniowiecznej z pięknym Rynkiem i kościołem św.
Jakuba, w którym znajduje się najwyższy na świecie drewniany ołtarz gotycki (czas wolny ok. 1h), „Siwa Broda” –
gejzer i wody mineralne (10 min).

„SŁOWACKI SPISZ I JASKINIA LODOWA” – SŁOWACJA / 1 DZIEŃ

Cena:45/40/35zł

PIĄTEK
Cena: 55/50/45zł
+ bilety wstępu

PONIEDZIAŁEK
Cena: 65/60/55zł

CZWARTEK
Cena: 75/70/65zł
+ bilety wstępu

SPÓJRZ NA TATRY Z GÓRY

PONIEDZIAŁEK
Cena: 65/60/55zł
CZWARTEK
Cena: 75/70/65zł
+ bilety wstępu

NIE TYLKO DLA ORŁÓW!

ŚRODA
Cena: 80/75/70 zł
+ bilety wstępu

4 X UNESCO! 

Wyjazd o godz. 08.00, powrót ok. godz. 19.30 / Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika, ubezpieczenie KL i NNW

„DOOKOŁA TATR” – SŁOWACJA / 1 DZIEŃ
W programie: Zamek Orawski – trzykondygnacyjny warowny zamek z XIII w., największy zabytek północnej Słowacji
(1,5h), Jaskinia Demianowska Wolności – bogata kolorowa szata naciekowa, uważana za jedną z najpiękniejszych w
Europie (1h zwiedzania),w soboty- Liptowski Mikulasz (czas wolny ok. 1,5h) ,a we wtorki- Kieżmarok – stare królewskie
miasto, drewniany artykularny kościół (UNESCO), (czas wolny ok. 1,5h).

•

CZWARTEK
Cena: 80/75/70 zł

„ŚCIEŻKA W KORONACH DRZEW” – SŁOWACJA / 1 DZIEŃ

Wyjazd o godz. 9:30, powrót ok. godz. 17.30/ Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika, przewodnika w Krakowie i Wieliczce,

•

•

+ bilety wstępu

DLA WYTRWAŁYCH
PODRÓŻNIKÓW ! 

SUPER PRZEWODNIK
W KRAKOWIE 

„SŁOWACKI RAJ” – SŁOWACJA / 1 DZIEŃ (wycieczka chodzona)

•

Cena:
230/220/210zł

W wycieczce Wieliczka –tylko kopalnia soli z XIIw(UNESCO) trasa turystyczna+muzeum żup krakowskich(3h)

„ŁOMNICA 2634 m n.p.m.” – SŁOWACJA / 1 DZIEŃ (rez. min.2 dni wcześniej)
•

ŚRODA

Wyjazd o godz. 08.00, powrót ok. godz. 19.00 / Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika, ubezpieczenie KL i NNW

WTOREK

Cena: 75/70/65zł

SOBOTA

Cena: 65/60/55zł
+ bilety wstępu

NIESAMOWITE WIDOKI !

„ORAVICE – BASENY TERMALNE” – SŁOWACJA
•

W programie: ok. 7 godziny pobyt na starym kąpielisku termalnym w Oravicach (2 odkryte baseny, 32-37ºC) lub w
nowym termalnym Aqua Parku Meander (2 kryte i 3 odkryte baseny z wodą o temperaturze 36-38ºC). z wieloma
atrakcjami. Lecznicza woda sprzyja leczeniu chorób reumatycznych, narządów ruchu ,kręgosłupa i choroby kobiece
.Wyjazd o godz. 9.30, powrót ok. godz. 19.30 / Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika ,

„AQUA PARK TATRALANDIA” – SŁOWACJA / 1 DZIEŃ
•

W programie: ok. 6 godzinny pobyt w największym w Europie Środkowej termalnym parku wodnym Tatralandia - 14
odkrytych i krytych basenów z termalną wodą (26-38ºC), 30 zjeżdżalni, Saunowy Świat, Wyspa Piratów, kompleks
tropikalny, Westernowe Miasteczko.

•

Wyjazd o godz. 9.30, powrót ok. godz. 19.30 / Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika, ubezpieczenie KL i NNW

•

W programie: Auschwitz/Birkenau – 3,5 godz. zwiedzanie obozu koncentracyjnego który stał się dla świata
symbolem terroru, ludobójstwa i Holocaustu, Wadowice – czas wolny 1,5h w mieście urodzin Papieża Jana Pawła
II (możliwość zwiedzenia, Bazyliki Mniejszej i konsumpcji słynnej „kremówki JP II”),

„OŚWIĘCIM – BRZEZINKA - WADOWICE” – POLSKA / 1 DZIEŃ

•

Wyjazd o godz. 08.40, powrót ok. godz. 20.30/Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika ,

„SPŁYW PRZEŁOMEM DUNAJCA” – SŁOWACJA / 1 DZIEŃ
•

W programie:, Spływ Przełomem Dunajca (ok. 1,5 h) – jedna z większych atrakcji turystycznych Europy, trasa
spływu wiedzie przez cały przełom pieniński od Trzech Koron po Sokolą Skałę; Zamek Lubowiański- dawny zamek
polski z XIVw. ,miejsce przechowywania insygniów królewskich w czasie „potopu szwedzkiego ,pokazy sokolników

•

Wyjazd o godz. 9>00, powrót ok. godz. 17.30 /Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika, opłatę za spływ i wstęp do PPN,
ubezpieczenie KL i NNW,

•

„BUDAPESZT ” – WĘGRY / 1 DZIEŃ
•

•
•

W programie: zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem (4h + 1,5h czas wolny) – Wzgórze Gellerta i Zamkowe ,
Zamek Królewski, Kościół Macieja, Baszty Rybackie, Most Łańcuchowy, Parlament, Bazylika św. Stefana, Aleja
Andrassego (UNESCO), Plac Bohaterów, godzinny rejs statkiem po Dunaju,
Wyjazd o godz. 04.10, powrót ok. godz. 24.00
Cena zawiera: transport pilota/przewodnika ,przewodnika w Budapeszcie ,ubezpieczenie KL i NNW, drożdżówka lub kanapka+ woda

•

„TATRY SŁOWACKIE” – SŁOWACJA / 1 DZIEŃ

ŚRODA
Cena: 35 zł

+ bilety wstępu

ŚRODA
Cena: 55 zł

+ bilety wstępu

ŚRODA ,PIĄTEK
Cena: 90/85/80zł
+ bilety wstępu

MIEJSCA W KTÓRYCH
WARTO BYĆ !

WTOREK,
Cena:95/90/85zł
SOBOTA
Cena:85/80/75zł
+ bilety wstępu

SPRAWDŹ KIM BYŁ LATAJĄCY
MNICH

PIĄTEK

Cena:210/200/190 zł
+ bilety wstępu

DLA WYTRWAŁYCH
PODRÓŻNIKÓW ! 

NIEDZIELA

Cena: 55/50/45 zł

•

W programie: Przełęcz Zdziarska panorama Tatr Bielskich; w niedzielę: Jaskinia Bielska – najpiękniejsza jaskinia
tatrzańska (1h) a w czwartki :Ścieżka w Koronach Drzew w Bachledowej Dolinie , następnie Szczyrbskie Jezioro Cena:65/60/55zł
najwyżej położona miejscowość w Tatrach ,spacer nad jezioro , przejazd kolejką wąskotorową do Starego Smokowca + bilety wstępu
najstarsze uzdrowisko tatrzańskie (czas wolny 2h –degustacja wód mineralnych-jedyne jej miejsce występowania
ODWIEDŹ NAJPIĘKNIEJSZĄ
w Tatrach, możliwość wjazdu kolejką na Hrebienok 1285 m n.p.m. i spacer do Wodospadów Zimnej Wody).

•

Wyjazd o godz. 08.00, powrót ok. godz. 18.00 / Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika, ubezpieczenie KL i NNW

CZWARTEK

„ENERGYLANDIA” – POLSKA / 1 DNIA

o

W programie: Energylandia- ok. 5h pobyt w największym w Polsce rodzinnym parku rozrywki; Wadowice – czas
wolny 1,5h w mieście urodzin Papieża Jana Pawła II (możliwość zwiedzenia, Bazyliki Mniejszej, Domu Papieskiego
i konsumpcji słynnej „kremówki JP II”),

•

Wyjazd o godz. 08.40, powrót ok. godz. 20:30/Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika

•

W programie: Slanická Osada nad Jeziorem Orawskim – rejs statkiem w przepięknej przyrodniczej

„ ORAWA” – SŁOWACJA / 1 DZIEŃ
scenerii na Slanicką Wyspę, Orawska Leśna- przejażdżka wąskotorową kolejką zwrotnicową z początków XX
w.- jedna z dwóch w Europie, ,Zamek Orawski – trzykondygnacyjny warowny zamek z XIII w., największy
zabytek północnej Słowacji (1,5h),

•

Wyjazd o godz. 8:00, powrót ok. godz. 18.00 / Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika, ubezpieczenie KL i NNW

STRONĘ TATR ! 

ŚRODA, PIĄTEK
Cena: 55/50/45 zł
+ bilety wstępu

HEJ Z GÓRY NA PAZURY

PIĄTEK
Cena:70/65/60zł
+ bilety wstępu

I POCIĄGIEM I STATKIEM

NOWOŚĆ

WYCIECZKI DLA KONESERÓW(perełki Słowacji)
„ SŁOWACJA ŚRODKOWA” – SŁOWACJA / 1 DZIEŃ
•

•

W programie: Jaskinia Harmanecka –śnieżno biała jaskinia kalcytowa z wysokimi pagodami ,jeziorkami i
bogatą szatą naciekową(60 min zwiedzania), Zamek Bojnice- najczęściej odwiedzany zamek w europie środkowej
przypominający te z filmów Disneya i z nad Loary a w podziemiach swoich posiada prawdziwą jaskinię
Wyjazd o godz. 7:30, powrót ok. godz. 20.00 / Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika, ubezpieczenie KL i NNW

„JANOSIKOWY SZLAK” – SŁOWACJA/ 1 DZIEŃ (wycieczka chodzona)
•

•

W programie: przejście piesze przez Janosikowe Dziury w górach Małej Fatry(ok.2h,bramy skalne, wodospady
,kładki ,drabinki), Dolina Vratna - wjazd kolejką gondolową pod Chleb-1520 mnpm i dla chętnych wejście piesze
na najwyższy szczyt Małej Fatry Wielki Krywań-1709 mnpm (1,5h w dwie strony) skąd widoczne są pasma
górskie najwyższych gór Słowacji: Tatry Wysokie, Zachodnie i Niskie, Mała i Wielka Fatra; Terchova miejscowość urodzenia słynnego zbójnika Janosika z 8m pomnikiem Janosika
Wyjazd o godz. 09.00, powrót ok. godz. 19:00

Cena zawiera: transport, pilota/przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW i KR

WTOREK
Cena: 120/115/110
+ bilety wstępu

BAJKOWY ZAMEK

NOWOŚĆ

SOBOTA

Cena:100/95/90 zł
+ bilety
JANOSIK BYŁ SŁOWAKIEM
– PRZEKONAJ SIĘ ! 

*Cena wycieczki: dorośli/emeryci, studenci ,młodzież od 15do 26 lat/dzieci do 15 lat (cena nie obejmuje biletów wstępu i przejazdu wyciągami lub

kolejkami).

* Wyjazdy odbywają się z parkingu autokarowego „Łukaszówki” przy Alei 3-go Maja (dolne) poniżej LIDL’a w pobliżu Ronda Solidarności

*Wymagana frekwencja z wycieczek zwykłych min. 16 osób a z wycieczek dla koneserów min. 8 osób, za wyjątkiem Wiednia i
Budapesztu gdzie minimalna frekwencja wynosi 24 osoby

