
 

2018.december 14-16. (3 nap 2 éjszaka) 
Találkozás: 7.30 órakor a Magasraktár parkolójában (X. ker Gyömrői út- Kőér utcasarok) 

Parkolási lehetőség van. 

Indulás: 7.45 órakor  

Autóbusz útvonala: Budapest- Ipolyság- Donovály- Zakopane- Sucha Beskidska- Wadowice- 
Kalwaria Zebrzydowska- Zakopane- Donovaly- Ipolyság Budapest. 

Tervezett autóbusz km: 900  km 

Szállás: Zakopanéban az Ami panzió 2-3-4 ágyas fürdőszobás szobáiban 

Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora)  

Program: 

2018.december 14.– péntek – 1. nap 
Utazás Ipolyságra rövid egészségügyi pihenő után, folytatjuk utunkat Donovályba ahol egy kicsit 
hosszabb pihenőt tartunk. A pihenőt követően Zakopanéba utazunk és elfoglaljuk a szállást. 
Szabadprogram, majd este vacsora a panzió éttermében. 

2018.december 15.–szombat - 2. nap 

Reggeli 8.00 órakor, indulás 8.30 órakor. utazás Scuha Beskideska-ba ahol megnézzük a 
Komorowski várkastélyt és parkját valamint a kastélyban levő múzeumot. Utazás Wadowice- be  és 
felkeressük a bazilikát, valamint II. János Pál pápa szülőházát. Utazás Kalwaria  Zebrydowska-ba 
a Beszkidek vonulatai között elterülő Európa Jeruzsáleme zarándokhelyre, amely a világörökség 
része. Utazás Zakopane-ba szállás, vacsora. 

2018. december 16. – vasárnap – 3. nap 

Reggeli 8.00 órakor, indulás 8.30 órakor. Városnézés Zakopane-ban: Krupowki sétálóutca, sajt 
piac, Fatimai Szent Szűz templom,Villa Koliba Múzeum Lovas szánnal vagy kocsival utazás a 
Morskie Oko (halasto)-hoz. Utazás rövid egészségügyi megállókkal Budapestre 

Öltözködés: az időjárásnak megfelelő réteges turista öltözet kényelmes túrabakancs. 

Hazaérkezés: kb 20 órára a magasraktár parkolójába 

Részvételi díj: 36.000 Ft/fő, biztosítás 1.500 Ft/fő 

A részvételi díj tartalmazza: a szállásköltséget, a félpanziós ellátást, az autóbusz költségét 
az út és autópálya díjakat, a napidíjakat, az idegenvezető díját. 

A részvételi díj NEM tartalmazza: a belépőjegyek árát, a parkolási díjakat külön fizetendők a 
helyszínen.  

Jelentkezés: Kiss László túravezetőnél a 06-30-993-24-85-ös mobilszámon,  
 Maczák Sándor túravezetőnél a 06-20-459-43-03-as- mobilszámon,  

Befizetés: Maczák Sándor túravezetőnél 2018. november 10. ig. Telefonon egyeztetett 
helyen. 

A túrán mindenki a saját felelősségére vesz részt. 
A túravezetők a programváltoztatás jogát fenntartják a helyi körülményeknek megfelelően. 

  

                                    Kiss László és ̀ tvéö~ föÇwÉÜ 

 túravezetők 


