
PIENINY – NOWY WIŚNICZ - WIELICZKA - KRAKÓW – ENERGYLANDIA - 5 dni 

 

Termin: 13-17/05/2019.  

Ilość osób: ok. 118 + 8 opiekunów 

Transport: 2 autokary  

Program wycieczki: 

1 dzień: 

 Wyjazd z Olsztyna o godz.7:00, przejazd do Białego Dunajca. Zakwaterowanie w 

Pensjonacie BOROWY. Obiadokolacja, nocleg. Pokoje 2-3-4 os. z łazienkami.  

2 dzień: 

 Śniadanie, przejazd do Dębna, zobaczymy niezwykle cenny Kościółek w Dębnie. 

XV wieczny drewniany kościółek jest zabytkiem o szczególnej wartości, wpisanym 

na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

 Wejście na Trzy Korony – 982 m. n.p.m. z przewodnikami (ok. 4 godz.)  

 Spływ tratwami po Dunajcu do Szczawnicy (ok. 1,5 godz.) – w trakcie spływu 

posłuchamy barwnych opowieści flisaków. Spacer po Szczawnicy. 

 Powrót do pensjonatu. Obiadokolacja, nocleg.  

3 dzień: 

 Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Nowego Wiśnicza, zwiedzanie Zamku 

Kmitów i Lubomirskich - jednej z najlepiej zachowanych barokowych rezydencji 

obronnych w Polsce. Zwiedzanie Bastionu VR - Wirtualna rzeczywistość pozwala 

na podróż w czasie, łączy ekscytującą zabawę z informacją o przeszłości. 

Prezentacja z wykorzystaniem urządzenia zwanego Occulus to swobodny lot przez 

XVII-wieczny wiśnicki zamek. Zobaczymy jego wnętrza i życie mieszkańców. To 

wyjątkowa możliwość, o realizm zadbano m.in. wykonując przestrzenny skaning 

laserowy budowli. Fakultatywnie dla chętnych; zwiedzanie Trasy Nietoperza.  

 Zobaczymy też dawny klasztor karmelitów bosych oraz XIX-w. drewniany dworek 

Koryznówka, w którym mieści się Muzeum Pamiątek po Janie Matejce. 

 Przejazd do Wieliczki, zwiedzanie Kopalni Soli z przewodnikami (2 trasy do 

wyboru: trasa turystyczna i trasa górnicza: Trasa górnicza to niezapomniana 

przygoda, fascynujące spotkanie z górniczymi tradycjami i obrzędami. Roboczy strój, kask, 

lampa – wyruszający pod ziemię otrzymują ekwipunek godny górników. Na Trasie górniczej 
przydadzą się również wygodne buty oraz cieplejsza odzież. Nad wyprawą czuwa 
doświadczony przewodnik zwany przodowym. Zna kopalnię od podszewki, jest dla grupy 
niedoświadczonych śleprów (początkujących w zawodzie górnika) najlepszym nauczycielem 
podziemnego fachu. Przodowy każdemu uczestnikowi ekspedycji przydzieli górniczy zawód 
oraz zadanie do wykonania.  

 Obiadokolacja w restauracji w podziemiach Kopalni.  
 Przejazd do Krakowa, zakwaterowanie w hotelu w Krakowie. Pokoje z łazienkami 

4 dzień: 

 Śniadanie, zwiedzanie Krakowa z przewodnikami, Wawel; dziedziniec zamkowy, 

katedra, Dzwon Zygmunta, Stare Miasto, Podziemia Rynku i Kazimierz – 

stara dzielnica żydowska, Kopiec Kościuszki 

 Obiadokolacja w trakcie zwiedzania, nocleg w Krakowie j/w. 

5 dzień: 

 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Zatoru 

 5 godz. pobyt w Parku Rozrywki Energylandia.  

https://www.polskieszlaki.pl/zamek-w-nowym-wisniczu.htm
https://www.polskieszlaki.pl/zamek-w-nowym-wisniczu.htm


 Obiadokolacja w trakcie przejazdu. Powrót do Olsztyna ok. godz. 23:00 

 

Cena: 760 zł/os. + bilet do Energylandii 49-59 zł 

 

Cena zawiera: transport komfortowymi autokarami, realizację programu, 4 x noclegi i 

wyżywienie: 4 x śniadania, 5 x obiadokolacje, opiekę profesjonalnych pilotów i 

przewodników, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, słuchawki audio guide, opłaty 

drogowe, parkingi. 

 
 

 

ZAPRASZAMY 

Biuro Turystyczne Marco 

10-162 Olsztyn, ul. Nowowiejskiego 1/lok.103 
Tel/fax 89/5213988, kom. 605975644 

e-mail: biuro@marco.olsztyn.pl 

www.marco.olsztyn.pl 

mailto:biuro@marco.olsztyn.pl
http://www.marco.olsztyn.pl/

