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Dolina Czarnej Orawy - Tatralandia

Andrzejki na Słowacji
1-2.12.2018r.
1 dzień sobota:
Godz. 7.00 wyjazd z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, godz. 7.20 wyjazd z Katowic (po
zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd na trasie Bielsko-Biała, Korbielów, Namiestow do Tvardosina
– zwiedzanie drewnianego kościoła pw. Wszystkich Świętych wpisanego na światową listę
UNESCO (koszt 1€). Przejazd doliną Czarnej Orawy do Dolnego Kubina – zwiedzanie miasta w
tym Dom Żupny (Galeria Oravska koszt: N-3€, U-2€). Przejazd do Liptowskiego Mikulasza do
restauracji Pivovaru Liptovar, czas na wytchnienie, degustacja piwa, następnie do Liptowskiego
Jana na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
Po kolacji „ANDRZEJKI” - wspólne WIECZORNE SPOTKANIE !
2 dzień niedziela:
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Liptowskiego Mikulasza (krótkie zwiedzanie, czas
wolny), przejazd do TATRALANDII na baseny termalne; w godzinach popołudniowych powrót
do Chorzowa przez Korbielów, Katowice, po drodze możliwość zrobienia zakupów.
Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00.

świadczenia:
•
•
•
•
•

•

Przejazd autokarem, opłaty parkingowe i autostradowe,
Nocleg w Hotelu LIMBA (pok. 2,3 os. z WC i łazienkami),
Pilot – przewodnik na całej trasie,
Obiadokolacja i śniadanie, Wieczór „ANDRZEJKOWY”,
Opłata klimatyczna,
Ubezpieczenie KL 10000€, NNW 7000 zł i bagaż 1000zł .

koszt wycieczki: 262 zł

koszt wycieczki z rabatem: 252 zł
(członkowie PTTK – skł. 2018r., Karta Turysty CCIiT)

Dodatkowo na baseny: wstęp na baseny termalne (cena grupowa pow. 20 os.):
www.tatralandia.sk

dorośli

uczniowie, studenci,
seniorzy

dzieci od 3 do 6 lat

Baseny Tatralandia cały dzień

26 € (25 €)

22 € (21 €)

18 €

Baseny Tatralandia 3h

24 € (23 €)

20 € (19 €)

17 €

do 3 lat

gratis
gratis

Wpisowe w wysokości 100 zł od uczestnika przy zapisie (zwrot zgodnie z OWU w imprezie dostępne w biurze),
pozostała kwota na dwa tygodnie przed wyjazdem.
Zapisy i informacji udziela biuro lub tel. kom. 0048 502 46 38 28
*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce
konto Deutsche Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Andrzejki”

