ZAKOPANE W „PEŁNEJ KRASIE”
„Tradycje regionalne, gwara, muzyka, rzemiosło…. Podtatrze kultywuje swoje tradycje regionalne –
wszystko to, co jest dziedzictwem tego rejonu. W dalszym ciągu zachowała się śpiewna gwara
góralska, piękne stroje ludowe i zwyczaje . W karczmach grają kapele góralskie, stąd pochodzą
również dobrze znane zespoły, kultywujące tradycje muzyki góralskiej i czerpiące z niej
natchnienie, takie jak „Krywań”, „Trebunie Tutki”, czy „Zakopower”.

PROGRAM:

Cena: 79 zł

Wyjazd z Krynicy- Zdrój o godz. 09:00. Przejazd przez Nowy- Sącz, Szaflary, Biały Dunajec aż do
Zakopanego. Zwiedzanie Zakopanego zaczniemy od wyjazdu kolejką na wzniesienie Gubałowskie
zwane Gubałówką (1126m)- Dla chętnych. Przy dobrej pogodzie będąc na szczycie ujrzymy całe
Tatry, Zakopane i okolice. Kolejno po nacieszeniu oka pięknym pejzażem zjedziemy kolejką drogą
powrotną, aby przespacerować się przez słynny deptak zwany Krupówki, gdzie będziemy mieć czas
wolny 1 h. Po zwiedzeniu Krupówek przy wyjściu zwiedzimy neoromański Kościół św. Rodziny
wzniesiony w 1896 roku, a obok najstarszy cmentarz na Pęksowym Brzyzku. Następnie udamy się do
najnowszej atrakcji Zakopanego na ulice 3 maja do „Domku do Góry Nogami”. Zobaczymy słynne
Muzeum Tatrzańskie, w którym zobaczymy zbiory związane z Tatrami i folklorem oraz kulturę górską.
Następnie autokarem udamy się na Krzeptówki – dzielnicy Zakopanego w której dominują zabudowania
ludowe, znajduje się tutaj słynne Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej – powstałej na pamiątkę
zamachu na Jana Pawła II. Kolejno pojedziemy do urokliwej dzielnicy Zakopanego oddalonej o 4km od
centrum miasta Jaszczurówki, zobaczymy tam Kaplicę pod wezwaniem Najświętszego Serca
Jezusowego zaprojektowaną przez Stanisława Witkacego. Ostatnią atrakcją jaką odwiedzimy jest
słynna Wielka Krokiew nieodzownie związana z postaciami skoczków narciarskich. Chętni mogą wyjść
na sam szczyt i choć trochę wcielić się w role naszych mistrzów. Powrót do Krynicy ok. godz. 20:00.

CENA ZAWIERA:

przejazd autokarem, usługę pilota – przewodnika, ubezpieczanie NNW, biletu wstępu na cmentarz

CENA NIE ZAWIERA:

Wyjazd i zjazd na Gubałówkę. Cena: 22PLN normalny, 18PLN ulgowy
Wejścia do „Domku do góry nogami”, Cena: 9PLN normalny, 7PLN dzieci do 12 lat
Wejścia do muzeum. Cena: 7PLN normalny, 5,5 PLNulgowy,

TERMINY: 27.07.2017, 3.08.2017, 17.08.2017, 31.08.2017
ZAPRASZAMY!
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