
                                                                     

 
   

                         
 
 
 
 
 
 
    
 
 

        KOLONIE LETNIE 

                ZAKOPANE 
               ENERGYLANDIA! 

       wycieczka na Słowację 
            

   07.07 - 16.07.2020 
 
Wyjazd w godzinach wieczornych i przejazd do Parku Rozrywki ENERGYLANDIA! 
 

ENERGYLANDIA MEGA HIT !!! to całodzienny pobyt w Parku Rozrywki /bilet we własnym zakresie/.  
Niesamowity dzień w najnowocześniejszym, największym, pierwszym, prawdziwym Parku  Rozrywki  
w Polsce z atrakcjami na światowym poziomie, czeka na Was kilkadziesiąt różnego rodzaju 
nowoczesnych atrakcji, z których  będziecie mogli korzystać przez cały dzień bez limitu i do woli. 
Obiadokolacja i nocleg  w Krakowie lub okolicy. 
 

Po śniadaniu przejazd do miejscowości Poronin, położonej przy Zakopanem , blisko szlaków 
turystycznych, z pięknymi widokami na panoramę Tatr.   
 

Wypoczynek w bardzo ładnie położonym pensjonacie góralskim „Baca” www.bacaporonin.pl 
połączony z bogatym programem zwiedzania. 
 

 WIELKA KROKIEW  wjazd kolejką na szczyt skoczni, aby poczuć się jak Kamil Stoch tuż przed 
startem 

 UROKI KRUPÓWEK zakupowe szaleństwo na najsłynniejszym deptaku dla wszystkich 
poszukiwaczy pamiątek 

 WYCIECZKA PIESZA SZLAKIEM TURYSTYCZNYM do DOLINY KOŚCIELISKIEJ z przewodnikiem 
górskim 

 ZDOBYCIE GUBAŁÓWKI  wejście na szczyt Gubałówki, a potem jeszcze zejście to wyprawa dla 
odważnych 

 ZWIEDZANIE ZAKOPANEGO  Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, Kaplica na 
Jaszczurówce i inne 

 EKSPLORACJA JASKIŃ TARZAŃSKICH  wejście z przewodnikiem do wybranych jaskiń, gdzie progi 
i ślepe korytarze nas nie odstraszą m.in. dzięki latarkom, które należy zabrać ze sobą 

 SPOTKANIE z GAZDĄ na LUZIE ! ciekawe miejsca i ekscytujące opowieści opowiadane oryginalną 
gwarą góralską 
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http://www.bacaporonin.pl/


 WIZYTA w BACÓWCE  obserwacja wyrobu oscypków, możemy dokonać zakupu świeżutkich 
oscypków 

 WYCIECZKA na SŁOWACJĘ do najpiękniejszej w Tatrach JASKINI BIELAŃSKIEJ jedynej 
udostępnionej jaskini w Tatrach Wysokich, należy ona do pierwszych jaskiń w Europie 
oświetlonych światłem elektrycznym  

 TABU, ALIBI, KALAMBURY i KARAOKE - zabawne gry towarzyskie, podczas których nie da się 
pozostać poważnym 

 WYCIECZKA PIESZA do DOLINY i POLANY STRĄŻYSKIEJ z przewodnikiem i dojście do Wodospadu 
Siklawicy 

 Udział w regionalnych imprezach kulturalnych i wieczorkach biesiadnych  
 TAŃCE w rytmie ZUMBY! w profesjonalnie wyposażonej sali tanecznej z lustrami 
 Kąpiele w basenie na terenie ośrodka 
 AEROBIK i inne ćwiczenia w basenie przy ośrodku  
 DZIEŃ ZABAW I SPORTU - zabawa w węzeł gordyjski oraz przeciąganie liny, gra w dwa ognie  

i kometkę, mecz kolonistów w piłkę siatkową oraz BALONIADA.  
 WIECZOREM DYSKOTEKI w PROFESJONALNEJ SALI, wybory Miss i Mistera kolonii oraz bal 

przebierańców 
 

W dniu wyjazdu do południa korzystanie z atrakcji ośrodka, po obiedzie wyjazd w drogę powrotną. 
Przyjazd do Słupska następnego dnia w godzinach rannych. 
 
 

Świadczenia w cenie:                                1299 zł 
 

 przejazd autokarem, który pozostaje na miejscu do dyspozycji uczestników 

 noclegi w  pokojach z łazienkami , w  pensjonacie góralskim z basenem w Poroninie 

 pełne całodzienne wyżywienie - śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje 
 /bardzo dobra  kuchnia domowa/  

 prowiant na drogę powrotną 

 opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej  

 ubezpieczenie KL i NNW Warta 
 podatek Vat 

 
Uwaga! Dodatkowo płatne: bilety wstępu, atrakcje i  przewodnicy górscy - 191 zł/os 
              oraz wycieczka na Słowację - 69 zł/os. 
                                                                           

  


