
DOM HANDLOWY PERŁA II piętro 

Ul. Zdrojowa 35, KRYNICA-ZDRÓJ 

TEL. 18 471 23 24, +48 666 674 245 

www.maximkrynica.pl 

WYCIECZKI AUTOKAROWE/WCZASY 
Z WYJAZDEM Z KRYNICY, MUSZYNY, NOWEGO SĄCZA 

 

 

TERMIN 

WYCIECZKA -  IMPREZA 

TURYSTYCZNA 
CENA 

ŚRODA 
22.07.2020 

 13:30 - 21:00 

SŁOWACJA – VRBOV – KIEŻMARK 
Przejazd przez Muszynę, St. Lubovlę do miasta Kezmarok. 

Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od budynku Ratusza 
Kieżmarskiego, który góruje nad Rynkiem Głównym. Spacer 
Ulicą Zamkowa doprowadzi nas do Zamku Kieżmarskiego. 

Następnie zobaczymy Bazylika Św. Krzyża. Przejazd do Vrbova 
na baseny z prawdziwą wodą geotermalną, która dzięki 

zawartości ważnych składników mineralnych uważana jest za 
jedną z najlepszych wód mineralnych w Europie Środkowej. 

Zawiera ona minerały oddziałujące korzystnie na układ 
ruchowy, oddechowy, nerwowy, sercowo-naczyniowy i skórę. 

Temperatura bijącego źródła osiąga 59°C. W basenach 
utrzymywana jest temperatura od 26 do 38°C. Doskonały relaks 
zapewniają zamontowane w basenach dysze z prądami bieżącej 

wody, które pozwalają rozluźnić napięte mięśnie.(pobyt na 
basenach 3 h). Możliwość zakupów słowackich przysmaków. 

85 zł/os. dorosła 
75zł/os. senior, uczeń 

student 
 

 

PIĄTEK 
24.07.2020 

07:00 – 21:00 
 

ENERGYLANDIA 
W programie korzystanie z atrakcji Parku z wszystkich pięciu 

stref: 

 Bajkolandia 

 Strefa Familijna 

 Water Park & Tropical Fun 

 Strefa ekstremalna 

 Smoczy Gród 

195 zł/os. dorosła 
115 zł/klasa 0 

135 zł/klasa 1-6 
145 zł/klasa 7-8 
175 zł/student 

 

 

PIĄTEK 
24.07.2020 

07:00 – 21:00 
 

ZATORLAND 
W programie korzystanie z atrakcji Parku z wszystkich 

dostępnych stref: 

 Park Ruchomych Dinozaurów/ Edukacyjna Ścieżka 
Park Mitologii 

 Park Owadów 

 Luna Park 

120 zł/os. 

 

NIEDZIELA 
26.07.2020 

 05:00 - 23:45 

BUDAPESZT – pobyt na termalnym kąpielisku 
Przejazd przez Muszynę, Bardejov, Koszyce do miasta 

Budapeszt na Wyspę Małgorzaty (ok 400 km) Odpoczynek i 
rekreacja w jednym z najlepszych basenów w Budapeszcie. 

Kompleks basenów Palatinus Strand Baths. Otoczona wodami 
Dunaju Wyspa Małgorzaty to miejsce doskonałe na oddech od 

zgiełku miasta. Oaza zieleni oferuje swoim bywalcom masę 
atrakcji m.in. ogród japoński, wieżę ciśnień, kościół 

dominikanek, a przede wszystkim największe kąpielisko w 
Budapeszcie. Baseny kąpieliska zasilane są wodą termalnych 
źródeł. Skorzystamy z takich atrakcji jak: zjeżdżalnie, baseny 

pływackie, baseny z atrakcjami i baseny do plażowania, baseny z 
falami oraz baseny z leczniczą wodą termalną, boiska sportowe i 
place zabaw. W trakcie powrotu zatrzymamy się przy fontannie 

multimedialnej. 

205 zł/os. dorosła 
195 zł/senior, student, 

dziecko (3-14 lat) 
 

 

NIEDZIELA 
26.07.2020 

 05:00 - 23:45 

BUDAPESZT Z REJSEM 
Zwiedzanie Budapesztu - Wzgórze Zamkowe, Kościół 

Koronacyjny Króla Macieja p.w. NMP, Baszta Rybacka, Stare 
kamieniczki Budy, Zamek Królewski - trzykrotnie niszczony 

i  odbudowywany. Przejście Mostem Łańcuchowym w kierunku 
PESZTU – dalsze zwiedzanie miasta – Plac Bohaterów, 
Parlament (zewnątrz), Bazylika św. Stefana - największa 

świątynia Budapesztu. W trakcie zwiedzania chwila czasu 
wolnego na posiłki oraz zakupy. Wyjazd na wzgórze Gellerta. 

Rejs statkiem po Dunaju. 

180 zł/os. 

tel:666674245


 

NIEDZIELA 
26.07.2020 

 08:30 - 20:00 

BIESZCZADZKA PRZYGODA: SOLINA – REJS – 

PRZEJAZD DREZYNAMI – WYTWÓRNIA PIWA 

Spacer po zaporze wodnej w Solinie. Następnie Rejs statkiem 

po Jeziorze Solińskim. Czas wolny na obiad, zakup pamiątek. 

Przejazd do miejscowości Uherce Mineralne skąd ze Stacji 

Głównej – dawna stacja PKP udamy się na przejażdżkę 

malowniczą trasą Bieszczadzkimi Drezynami Rowerowymi 

(Najlepszy Produkt Turystyczny w 2015r.). Trasa do 

Olszanicy – czas trwania przejazdu ok 1 h. (8,5 km). Na 

zakończenie wycieczki dla chętnych odwiedziny w 

Bieszczadzkiej Wytwórni Piwa Ursa Maior, możliwość 

spróbowania niezwykłych piw z serca Bieszczad, warzonych 

z sercem, uczuciem i zaangażowaniem. Możliwość zakupu 

lokalnych produktów. 

125 zł/os 
115 

zł/uczeń/student/senior 

 

ŚRODA 
29.07.2020 

 13:30 - 21:00 

SŁOWACJA – VRBOV – KIEŻMARK 
Przejazd przez Muszynę, St. Lubovlę do miasta Kezmarok. 

Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od budynku Ratusza 
Kieżmarskiego, który góruje nad Rynkiem Głównym. Spacer 
Ulicą Zamkowa doprowadzi nas do Zamku Kieżmarskiego. 

Następnie zobaczymy Bazylika Św. Krzyża. Przejazd do Vrbova 
na baseny z prawdziwą wodą geotermalną, która dzięki 

zawartości ważnych składników mineralnych uważana jest za 
jedną z najlepszych wód mineralnych w Europie Środkowej. 

Zawiera ona minerały oddziałujące korzystnie na układ 
ruchowy, oddechowy, nerwowy, sercowo-naczyniowy i skórę. 

Temperatura bijącego źródła osiąga 59°C. W basenach 
utrzymywana jest temperatura od 26 do 38°C. Doskonały relaks 
zapewniają zamontowane w basenach dysze z prądami bieżącej 

wody, które pozwalają rozluźnić napięte mięśnie.(pobyt na 
basenach 2,5h). Możliwość zakupów słowackich przysmaków. 

85 zł/os. dorosła 
75zł/os. senior, uczeń 

student 
 

 

PIĄTEK 
31.07.2020 
07:00-20:00 

ZAKOPANE W PEŁNEJ KRASIE 
W programie spacer nad Morskie Oko. Na trasie wycieczki 

znajduje się malowniczy wodospad Wodogrzmoty Mickiewicza. 
Po dotarciu do Morskiego Oka możemy pójść na spacer 

dookoła jeziora, a także udać się do położonego nieco wyżej 
Czarnego Stawu. Na trasie przewidziany 1 piętnastominutowy 

postój. Czas wolny. Przejazd do Zakopanego. Spacer 
po Krupówkach,  czas wolny na obiad oraz zakup pamiątek. 

Przejazd pod słynną Wielką Krokiew. 

85 zł /dorosła 
75 zł/uczeń, student 

 

PIĄTEK 
31.07.2020 

13:30 – 20:00 
 

SŁOWACJA – SPŁYW DUNAJCEM 
Przejazd przez Muszynę, St. Lubovlę do Majere  (ok 100 km) 

Spływ tratwami Pienińskim Przełomem Dunajca, gdzie 
jednocześnie podziwiamy jeden z najpiękniejszych regionów 

polsko-słowackich. Spacer wzdłuż Przełomu Leśnickiego 
Potoku zakończony czasem wolnym w Regionalnej Karczmie 

„Chata Pieniny”, możliwość degustacji słowackich smakołyków 
i ewentualne zakupy za złotówki. 

95 zł/os. dorosła 
85zł/dziecko do 14 lat 
0 zł/dziecko do 4 lat 

 

ŚRODA 
05.08.2020 

 13:30 - 21:00 

SŁOWACJA – VRBOV – KIEŻMARK 
Przejazd przez Muszynę, St. Lubovlę do miasta Kezmarok. 

Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od budynku Ratusza 
Kieżmarskiego, który góruje nad Rynkiem Głównym. Spacer 
Ulicą Zamkowa doprowadzi nas do Zamku Kieżmarskiego. 

Następnie zobaczymy Bazylika Św. Krzyża. Przejazd do Vrbova 
na baseny z prawdziwą wodą geotermalną, która dzięki 

zawartości ważnych składników mineralnych uważana jest za 
jedną z najlepszych wód mineralnych w Europie Środkowej. 

Zawiera ona minerały oddziałujące korzystnie na układ 
ruchowy, oddechowy, nerwowy, sercowo-naczyniowy i skórę. 

Temperatura bijącego źródła osiąga 59°C. W basenach 
utrzymywana jest temperatura od 26 do 38°C. Doskonały relaks 
zapewniają zamontowane w basenach dysze z prądami bieżącej 

wody, które pozwalają rozluźnić napięte mięśnie.(pobyt na 
basenach 2,5h). Możliwość zakupów słowackich przysmaków. 

85 zł/os. dorosła 
75zł/os. senior, uczeń 

student 
 

 

PIĄTEK 
07.08.2020 

13:30 – 20:00 
 

SŁOWACJA – SPŁYW DUNAJCEM 
Przejazd przez Muszynę, St. Lubovlę do Majere  (ok 100 km) 

Spływ tratwami Pienińskim Przełomem Dunajca, gdzie 
jednocześnie podziwiamy jeden z najpiękniejszych regionów 

polsko-słowackich. Spacer wzdłuż Przełomu Leśnickiego 
Potoku zakończony czasem wolnym w Regionalnej Karczmie 

„Chata Pieniny”, możliwość degustacji słowackich smakołyków 
i ewentualne zakupy za złotówki. 

95 zł/os. dorosła 
85zł/dziecko do 14 lat 
0 zł/dziecko do 4 lat 



 

SOB. – NDZ. 
08-09.08.2020 

WROCŁAW W PIGUŁCE 
W PROGRAMIE M.IN.: 

 Zwiedzanie z przewodnikiem: Stare Miasto, Rynek, 
Ratusz, Ostrów Tumski, Archikatedra, Uniwersytet 
Wrocławski, Ossolineum, Park Szczytnicki, Hala 

Stulecia, Ogród Japoński, Fontanna Multimedialna 
 Zoo I Afrykarium 

 Panorama Racławicka 
 Sky Tower 

 Wrocławskie Krasnale 

320 zł 

 

NIEDZIELA 
09.08.2020 

 05:00 - 23:45 

BUDAPESZT Z REJSEM 
Zwiedzanie Budapesztu - Wzgórze Zamkowe, Kościół 

Koronacyjny Króla Macieja p.w. NMP, Baszta Rybacka, Stare 
kamieniczki Budy, Zamek Królewski - trzykrotnie niszczony 

i  odbudowywany. Przejście Mostem Łańcuchowym w kierunku 
PESZTU – dalsze zwiedzanie miasta – Plac Bohaterów, 
Parlament (zewnątrz), Bazylika św. Stefana - największa 

świątynia Budapesztu. W trakcie zwiedzania chwila czasu 
wolnego na posiłki oraz zakupy. Wyjazd na wzgórze Gellerta. 

Rejs statkiem po Dunaju. 

180 zł/os. 

 

NIEDZIELA 
09.08.2020 

 05:00 - 23:45 

BUDAPESZT pobyt na termalnym kąpielisku 
Przejazd przez Muszynę, Bardejov, Koszyce do miasta 

Budapeszt na Wyspę Małgorzaty (ok 400 km) Odpoczynek i 
rekreacja w jednym z najlepszych basenów w Budapeszcie. 

Kompleks basenów Palatinus Strand Baths. Otoczona wodami 
Dunaju Wyspa Małgorzaty to miejsce doskonałe na oddech od 

zgiełku miasta. Oaza zieleni oferuje swoim bywalcom masę 
atrakcji m.in. ogród japoński, wieżę ciśnień, kościół 

dominikanek, a przede wszystkim największe kąpielisko w 
Budapeszcie. Baseny kąpieliska zasilane są wodą termalnych 
źródeł. Skorzystamy z takich atrakcji jak: zjeżdżalnie, baseny 

pływackie, baseny z atrakcjami i baseny do plażowania, baseny z 
falami oraz baseny z leczniczą wodą termalną, boiska sportowe i 
place zabaw. W trakcie powrotu zatrzymamy się przy fontannie 

multimedialnej. 

205 zł/os. dorosła 
195 zł/senior, student, 

dziecko (3-14 lat) 
 

 

NIEDZIELA 
9.08.2020 

05:30 – 22:00 

WĘGRY - TOKAJ - WINO - BASENY 
W programie spacer po Tokaju: pomnik Bachusa, kościół z 

Czarną Madonną, punkt widokowy na rzekę Cisa i wpadającą 
do niej rzekę Bodrog. Relaks na basenach w Sarospatak. Baseny 

są oddalone od granicy słowackiej zaledwie 12 km. W 
kompleksie znajdują się baseny o różnej temperaturze i 

zróżnicowanej głębokości. Z pewnością każdy znajdzie coś dla 
siebie. Głównym punktem naszego wyjazdu 

jest DEGUSTACJA 4 gatunków WIN w tokajskiej piwnicy. 
Degustacji tokajskich skarbów poprzedzona będzie spacerem 

po piwnicy. Podczas degustacji win podawane 
będą GOLONKI peklowane i zapiekane w chlebach. W jednym 
półmetrowym chlebie znajduje się kilka golonek, co sprawia, że 

nikt z degustacji nie wyjdzie głodny. 

185 zł/os.+ bilety wstępu 
(2200 Ft/os.) 

175 zł/ dziecko + bilety 
wstępu (2000 Ft/dziecko, 

student , emeryci) 
 

 

ŚRODA 
12.08.2020 

 13:30 - 21:00 

SŁOWACJA – VRBOV – KIEŻMARK 
Przejazd przez Muszynę, St. Lubovlę do miasta Kezmarok. 

Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od budynku Ratusza 
Kieżmarskiego, który góruje nad Rynkiem Głównym. Spacer 
Ulicą Zamkowa doprowadzi nas do Zamku Kieżmarskiego. 

Następnie zobaczymy Bazylika Św. Krzyża. Przejazd do Vrbova 
na baseny z prawdziwą wodą geotermalną, która dzięki 

zawartości ważnych składników mineralnych uważana jest za 
jedną z najlepszych wód mineralnych w Europie Środkowej. 

Zawiera ona minerały oddziałujące korzystnie na układ 
ruchowy, oddechowy, nerwowy, sercowo-naczyniowy i skórę. 

Temperatura bijącego źródła osiąga 59°C. W basenach 
utrzymywana jest temperatura od 26 do 38°C. Doskonały relaks 
zapewniają zamontowane w basenach dysze z prądami bieżącej 

wody, które pozwalają rozluźnić napięte mięśnie.(pobyt na 
basenach 2,5h). Możliwość zakupów słowackich przysmaków. 

85 zł/os. dorosła 
75zł/os. senior, uczeń 

student 
 

 

PIĄTEK 
14.08.2020 

13:30 – 20:00 
 

SŁOWACJA – SPŁYW DUNAJCEM 
Przejazd przez Muszynę, St. Lubovlę do Majere  (ok 100 km) 

Spływ tratwami Pienińskim Przełomem Dunajca, gdzie 
jednocześnie podziwiamy jeden z najpiękniejszych regionów 

polsko-słowackich. Spacer wzdłuż Przełomu Leśnickiego 
Potoku zakończony czasem wolnym w Regionalnej Karczmie 

„Chata Pieniny”, możliwość degustacji słowackich smakołyków 
i ewentualne zakupy za złotówki. 

95 zł/os. dorosła 
85zł/dziecko do 14 lat 
0 zł/dziecko do 4 lat 



 

SOBOTA 
15.08.2020 

07:00 – 19:30 
 

MAGICZNA SŁOWACJA 
Przejazd przez Muszynę, Leluchów na Słowację do Jaskini 
Bielańskiej (ok 100 km) Zwiedzanie zaczniemy od Jaskini 

Bielańskiej położonej na północnym stoku Kobylego Wierchu 
nad Tatrzańską Kotliną. Zwiedzenie trwa około 75 min., do 

pokonania jest trasa około 1km. Panująca temperatura od 5°C 
do 6,3°C. Następnie przejazd do najbardziej urokliwego miejsca 
w Tatrach Wysokich - Szczyrbskiego Jeziora, otoczonego lasem 
świerkowym. Podczas spaceru wokół będzie można podziwiać 
urzekającą panoramę Kotliny Liptowskiej i Popradzkiej oraz 

Niżnych Tatr. Przejazd do Starego Smokowca - urokliwy, 
zabytkowy kurort z XIX w. stanowiący centralny punkt Tatr 

Wysokich. Wyjedziemy kolejką linowo - terenową na Hrebienok 
1285 m n.p.m., spacer nad Wodospady Zimnej Wody. 

(wymagane turystyczne obuwie) 

145 zł/os. dorosła 
135 zł/senior, uczeń, 

student 
 

 

NIEDZIELA 
16.08.2020 

 17:00 - 20:00 

BIESZCZADZKA PRZYGODA: SOLINA – REJS – 

PRZEJAZD DREZYNAMI – WYTWÓRNIA PIWA 

Spacer po zaporze wodnej w Solinie. Następnie Rejs statkiem 

po Jeziorze Solińskim. Czas wolny na obiad, zakup pamiątek. 

Przejazd do miejscowości Uherce Mineralne skąd ze Stacji 

Głównej – dawna stacja PKP udamy się na przejażdżkę 

malowniczą trasą Bieszczadzkimi Drezynami Rowerowymi 

(Najlepszy Produkt Turystyczny w 2015r.). Trasa do 

Olszanicy – czas trwania przejazdu ok 1 h. (8,5 km). Na 

zakończenie wycieczki dla chętnych odwiedziny w 

Bieszczadzkiej Wytwórni Piwa Ursa Maior, możliwość 

spróbowania niezwykłych piw z serca Bieszczad, warzonych 

z sercem, uczuciem i zaangażowaniem. Możliwość zakupu 

lokalnych produktów. 

125 zł/os 
115 

zł/uczeń/student/senior 

 

ŚRODA 
19.08.2020 

 13:30 - 21:00 

SŁOWACJA – VRBOV – KIEŻMARK 
Przejazd przez Muszynę, St. Lubovlę do miasta Kezmarok. 

Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od budynku Ratusza 
Kieżmarskiego, który góruje nad Rynkiem Głównym. Spacer 
Ulicą Zamkowa doprowadzi nas do Zamku Kieżmarskiego. 

Następnie zobaczymy Bazylika Św. Krzyża. Przejazd do Vrbova 
na baseny z prawdziwą wodą geotermalną, która dzięki 

zawartości ważnych składników mineralnych uważana jest za 
jedną z najlepszych wód mineralnych w Europie Środkowej. 

Zawiera ona minerały oddziałujące korzystnie na układ 
ruchowy, oddechowy, nerwowy, sercowo-naczyniowy i skórę. 

Temperatura bijącego źródła osiąga 59°C. W basenach 
utrzymywana jest temperatura od 26 do 38°C. Doskonały relaks 
zapewniają zamontowane w basenach dysze z prądami bieżącej 

wody, które pozwalają rozluźnić napięte mięśnie.(pobyt na 
basenach 2,5h). Możliwość zakupów słowackich przysmaków. 

85 zł/os. dorosła 
75zł/os. senior, uczeń 

student 
 

 

PIĄTEK 
21.08.2020 

DINO PARK I ZOO AQUA PARK 
W programie zwiedzanie ZOO i Dino Parku w Koszycach, 

gdzie w jednym miejscu możesz spotkać wspaniałe żywe 
zwierzęta i wymarłe mezozoiczne stworzenia. Przejazd do 
kąpieliska Vegardo Furdo Sarospatak na Węgrzech, gdzie 

czekać nas będzie kilku godzinne szaleństwo w termalnych 
wodach aquaparku. Teren liczy 6 basenów z temperaturą wody 

od 27 – 36 stopni C. Powrót w godzinach wieczornych. 

135 zł/os. + bilety wstępu 
do Dino Parku + Zoo (7 

Euro/os. dorosła, 4 
Euro/dzieci oraz bilety 
wstępu na baseny (2000 
HUF/os dorosła, 1800 

HUF/dzieci/studenci/em
eryci 200 HUF/ dzieci 

poniżej 4 lat 
 

 

PIĄTEK 
21.08.2020 

07:00 – 21:00 
 

ZATORLAND 
W programie korzystanie z atrakcji Parku z wszystkich 

dostępnych stref: 

 Park Ruchomych Dinozaurów/ Edukacyjna Ścieżka 
Park Mitologii 

 Park Owadów 

 Luna Park 

120 zł/os. 

 

PIĄTEK 
21.08.2020 

07:00 – 21:00 

ENERGYLANDIA 
W programie korzystanie z atrakcji Parku z wszystkich pięciu 

stref: 

 Bajkolandia 

 Strefa Familijna 

 Water Park & Tropical Fun 

 Strefa ekstremalna 

 Smoczy Gród 

195 zł/os. dorosła 
115 zł/klasa 0 

135 zł/klasa 1-6 
145 zł/klasa 7-8 
175 zł/student 

 



 

PIĄTEK 
21.08.2020 

13:30 – 20:00 
 

SŁOWACJA – SPŁYW DUNAJCEM 
Przejazd przez Muszynę, St. Lubovlę do Majere  (ok 100 km) 

Spływ tratwami Pienińskim Przełomem Dunajca, gdzie 
jednocześnie podziwiamy jeden z najpiękniejszych regionów 

polsko-słowackich. 
Spacer wzdłuż Przełomu Leśnickiego Potoku zakończony 
czasem wolnym w Regionalnej Karczmie „Chata Pieniny”, 
możliwość degustacji słowackich smakołyków i ewentualne 

zakupy za złotówki. 

95 zł/os. dorosła 
85zł/dziecko do 14 lat 
0 zł/dziecko do 4 lat 

 

SOBOTA 
22.08.2020 

05:30 – 24:00 
 

WĘGIERSKIE BASENY I ZOO 
Przejazd przez Muszynę, Bardejów, Koszyce do miejscowości 

Nyiregyhaza (ok 300 km) 
 Naszą pierwszą zwiedzaną atrakcją będzie ZOO SOSTO 

położone w naturalnym dziewiczym środowisku, w głębi lasu 
dębowego. Na 30 hektarowej powierzchni żyje ponad 500 
gatunków zwierząt i ponad 5000 osobników. Dodatkowo 

zwiedzimy jedyny w swoim rodzaju obiekt zarówno na 
Węgrzech jak i w Europie Środkowej jakim jest Zielona 

Piramida wraz z Oceanarium i Lasem Deszczowym. W Zielonej 
Piramidzie na podziemnym poziomie pojawia się świat fauny i 

flory Oceanu Indyjskiego. Następnie na dużej scenie Pokaz 
Papug oraz Pokaz Fok. Czas wolny. Po zakończeniu zwiedzania 
ZOO udamy się na relaks do Tiszaujvaros - kąpielisko termalne 
z plażą. Kompleks basenowy oferuje m. in.. baseny rekreacyjne, 

basen pływacki, basen ze zjeżdżalniami, brodzik dla dzieci, 
basen z falą oraz zdrowotne baseny wewnętrzne. Każdy  

znajdzie  coś dla siebie (3 godzinny pobyt). 

190 zł/os. dorosła 
175zł/senior, student, 

dziecko od 5 lat 
 

 

 
NIEDZIELA 

23.08.2020 
 05:00 - 23:45 

BUDAPESZT Z REJSEM 
Zwiedzanie Budapesztu - Wzgórze Zamkowe, Kościół 

Koronacyjny Króla Macieja p.w. NMP, Baszta Rybacka, Stare 
kamieniczki Budy, Zamek Królewski - trzykrotnie niszczony 

i  odbudowywany. Przejście Mostem Łańcuchowym w kierunku 
PESZTU – dalsze zwiedzanie miasta – Plac Bohaterów, 
Parlament (zewnątrz), Bazylika św. Stefana - największa 

świątynia Budapesztu. W trakcie zwiedzania chwila czasu 
wolnego na posiłki oraz zakupy. Wyjazd na wzgórze Gellerta. 

Rejs statkiem po Dunaju. 

180 zł/os. 

 

NIEDZIELA 
23.08.2020 

 05:00 - 23:45 

BUDAPESZT pobyt na termalnym kąpielisku 
Przejazd przez Muszynę, Bardejov, Koszyce do miasta 

Budapeszt na Wyspę Małgorzaty (ok 400 km) Odpoczynek i 
rekreacja w jednym z najlepszych basenów w Budapeszcie. 

Kompleks basenów Palatinus Strand Baths. Otoczona wodami 
Dunaju Wyspa Małgorzaty to miejsce doskonałe na oddech od 

zgiełku miasta. Oaza zieleni oferuje swoim bywalcom masę 
atrakcji m.in. ogród japoński, wieżę ciśnień, kościół 

dominikanek, a przede wszystkim największe kąpielisko w 
Budapeszcie. Baseny kąpieliska zasilane są wodą termalnych 
źródeł. Skorzystamy z takich atrakcji jak: zjeżdżalnie, baseny 

pływackie, baseny z atrakcjami i baseny do plażowania, baseny z 
falami oraz baseny z leczniczą wodą termalną, boiska sportowe i 
place zabaw. W trakcie powrotu zatrzymamy się przy fontannie 

multimedialnej. 

205 zł/os. dorosła 
195 zł/senior, student, 

dziecko (3-14 lat) 
 

 

ŚRODA 
26.08.2020 

 13:30 - 21:00 

SŁOWACJA – VRBOV – KIEŻMARK 
Przejazd przez Muszynę, St. Lubovlę do miasta Kezmarok. 

Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od budynku Ratusza 
Kieżmarskiego, który góruje nad Rynkiem Głównym. Spacer 
Ulicą Zamkowa doprowadzi nas do Zamku Kieżmarskiego. 

Następnie zobaczymy Bazylika Św. Krzyża. Przejazd do Vrbova 
na baseny z prawdziwą wodą geotermalną, która dzięki 

zawartości ważnych składników mineralnych uważana jest za 
jedną z najlepszych wód mineralnych w Europie Środkowej. 

Zawiera ona minerały oddziałujące korzystnie na układ 
ruchowy, oddechowy, nerwowy, sercowo-naczyniowy i skórę. 

Temperatura bijącego źródła osiąga 59°C. W basenach 
utrzymywana jest temperatura od 26 do 38°C. Doskonały relaks 
zapewniają zamontowane w basenach dysze z prądami bieżącej 

wody, które pozwalają rozluźnić napięte mięśnie.(pobyt na 
basenach 2,5h). Możliwość zakupów słowackich przysmaków. 

85 zł/os. dorosła 
75zł/os. senior, uczeń 

student 
 

 

ŚR. – CZW. 
26-28.08.2020 

SPŁYW KAJAKAMI I PRZEMYŚL - HOTEL ZE SPA 
W programie przejazd do Radawy, gdzie czeka nas spływ 

kajakami i wspólne wiosłowanie wśród różnorodnej, czystej 
przyrody. Trasa spływu: Ignasze – Radawa – odcinek liczy 

około 4 km – czas trwania spływu 1,5-2 godz. 
W hotelu korzystanie ze strefy wodnego relaksu (basen, sauna 

fińska, sauna parowa, jacuzzi). 
Zwiedzanie Przemyśla z przewodnikiem: Stare Miasto - rynek, 

Zamek Kazimierzowski, katedra rzymskokatolicka, katedra 
grekokatolicka, kościół franciszkanów, kościół karmelitów, Plac 

na Bramie, Dworzec Kolejowy. 

365 zł/os. + bilety wstępu 
do Zamku 

Kazimierzowskiego oraz na 
spływ kajakami + 80 zł/os. 

 



W cenie wycieczki: transport autokarem, ubezpieczenie NNW, 
1 noclegi w hotelu, 1 śniadanie, usługę pilota. 

 

PIĄTEK 
28.08.2020 

13:30 – 20:00 
 

SŁOWACJA – SPŁYW DUNAJCEM 
Przejazd przez Muszynę, St. Lubovlę do Majere  (ok 100 km) 

Spływ tratwami Pienińskim Przełomem Dunajca, gdzie 
jednocześnie podziwiamy jeden z najpiękniejszych regionów 

polsko-słowackich. 
Spacer wzdłuż Przełomu Leśnickiego Potoku zakończony 
czasem wolnym w Regionalnej Karczmie „Chata Pieniny”, 
możliwość degustacji słowackich smakołyków i ewentualne 

zakupy za złotówki.  

95 zł/os. dorosła 
85zł/dziecko do 14 lat 
0 zł/dziecko do 4 lat 

 

NIEDZIELA 
30.08.2020 

 17:00 - 20:00 

BIESZCZADZKA PRZYGODA: SOLINA – REJS – 

PRZEJAZD DREZYNAMI – WYTWÓRNIA PIWA 

Spacer po zaporze wodnej w Solinie. Następnie Rejs statkiem 

po Jeziorze Solińskim. Czas wolny na obiad, zakup pamiątek. 

Przejazd do miejscowości Uherce Mineralne skąd ze Stacji 

Głównej – dawna stacja PKP udamy się na przejażdżkę 

malowniczą trasą Bieszczadzkimi Drezynami Rowerowymi 

(Najlepszy Produkt Turystyczny w 2015r.). Trasa do 

Olszanicy – czas trwania przejazdu ok 1 h. (8,5 km). Na 

zakończenie wycieczki dla chętnych odwiedziny w 

Bieszczadzkiej Wytwórni Piwa Ursa Maior, możliwość 

spróbowania niezwykłych piw z serca Bieszczad, warzonych 

z sercem, uczuciem i zaangażowaniem. Możliwość zakupu 

lokalnych produktów. 

125 zł/os 
115 

zł/uczeń/student/senior 

 

 


