
 
  

 

Kraków, Zakopane, Kopalnia Soli Bochnia 

 
1-3 czerwca 2022 
 
Program wycieczki: 
 

Dzień 1 

Zbiórka uczestników, wyjazd z Piaseczna o godz. 7.00. 

Przejazd do Krakowa. 

Kraków – zwiedzania miasta „szlakiem Młodej Polski”. Zwiedzanie rozpocznie się pod Wawelem gdzie uczestnicy 

będą mogli wykonać sesję zdjęciową z posągiem smoka wawelskiego oraz panoramą zamku. Następnie 

przewodnik poprowadzi grupę wzdłuż Traktu Królewskiego ulicą Kanoniczą i Grodzką do Pawilonu 

Wyspiańskiego i Bazyliki Franciszkanów z dziełami Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera. Kolejne punkty 

programu to Rynek Główny z Sukiennicami i Bazyliką Mariacką – zwiedzanie wnętrz bazyliki w której znaleźć 

można słynny ołtarz dłuta Wita Stwosza oraz witraże zaprojektowane przez Wyspiańskiego i Mehoffera, ulica 

Floriańska z „Jamą Michalika”, gmach teatru im. Juliusza Słowackiego (z zewnątrz), Rydlówka – Muzeum Młodej 

Polski. 

Przejazd do Zakopanego Murzasichla. 

Zakwaterowanie w pensjonacie Szarotka, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 2  

Śniadanie 

Tatrzański Park Narodowy – wędrówka z przewodnikiem górskim szlakiem do Morskiego Oka – jednego z 

najpiękniejszych zakątków w polskich Tatrach Wysokich. Po drodze Wodogrzmoty Mickiewicza oraz 

niezapomniane widoki na górskie szczyty. Docierając do celu uczestnicy otrzymają czas na odpoczynek w 

schronisku, a dla chętnych (jeśli czas i siły pozwolą) istnieje możliwość podejścia pod Czarny Staw pod Rysami.  

Zejście do Palenicy Białczańskiej i powrót do pensjonatu. 

Zakopane – cmentarz zasłużonych na „Pęksowym Brzyzku” gdzie znajdują się m.in. groby Jana Kasprowicza i 

Kazimierza Przerwy-Tetmajera (jednych z czołowych artystów Młodej Polski), Krupówki i góralskie targowisko. 

Obiadokolacja, nocleg. 

 

 

 



 
  

 

Dzień 3 

Śniadanie 

Przejazd do Bochni 

Kopalnia Soli Bochnia – zwiedzanie zabytkowej kopalni soli w Bochni. Zwiedzając podziemną trasę turystyczną, 

dzięki ekspozycji multimedialnej, uczestnicy „przeniosą się w czasie” do czasów Bolesława Wstydliwego i 

Świętej Kingi, a przewodnikom w opowiadaniu o historii pomogą polscy królowie, żupnicy genueńscy, a także 

duch Cystersa – mnicha z którego zakonem wiąże się powstanie kopalni w Bochni. Niewątpliwą atrakcją będzie 

także rejs łodzią po podziemnej rzece. 

Wyjazd w drogę powrotną. 

Przerwa na posiłek (we własnym zakresie lub fakultatywny obiad). 

Zakończenie wycieczki pod szkołą ok. godz. 20.00 (godzina orientacyjna). 

Fakultatywnie proponujemy:  

- obiad trzeciego dnia wycieczki – dodatkowo płatny 35 zł/osoba 

- suchy prowiant drugiego dnia wycieczki – dodatkowo płatny 20 zł/osoba 

- ubezpieczenie kosztów rezygnacji – dodatkowo płatne od 3% ceny wycieczki 

 

 

Cena: 655 zł/osoba (dla grupy 46-55 uczestników + 4 opiekunów gratis) 

655 zł/osoba (dla grupy 40-45 uczestników + 3 opiekunów gratis) 

690 zł/osoba (dla grupy 35-39 uczestników + 3 opiekunów gratis) 

745 zł/osoba (dla grupy 30-34 uczestników + 3 opiekunów gratis) 

815 zł/osoba (dla grupy 25-29 uczestników + 2 opiekunów gratis) 

925 zł/osoba (dla grupy 20-24 uczestników + 2 opiekunów gratis) 

 

Cena zawiera: 
 zakwaterowanie 
 wyżywienie zgodnie z programem 
 przejazd autokarem 
 opiekę pilota na całej trasie wycieczki 
 usługi przewodników lokalnych 
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i realizację programu 



 
  

 

 opłaty parkingowe i drogowe 
 ubezpieczenie NNW do kwoty 10 000 zł w wersji standard 
 podatek vat 
 miejsca gratis dla opiekunów 

 

Cena nie zawiera: 
 wydatków własnych 
 punktów programu proponowanych jako fakultatywne  
 zapewnienia specjalistycznej diety (typu np. wegetariańska, bezglutenowa itp.) 

 

Zakwaterowanie: 
 Pensjonat Szarotka w Murzasichlu, pokoje z łazienkami 

 
Uwagi: 

 program jest ramowy (kolejność zwiedzania może ulec zmianie) 
 prosimy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro 

Podróży RAFA oraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (dostępne na www.bprafa.pl w zakładce 
„ważne dokumenty”)  

 zgłoszenia specjalnych diet podczas wycieczki (np. wegańskich, bezglutenowych itp.) przyjmujemy 
najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Zapewnienie diety wiąże się z dodatkową opłatą 20 
zł/osoba za każdą dobę pobytu 

 zachęcamy do wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji które na wypadek np. choroby 
uniemożliwiającej udział w wyjeździe gwarantuje zwrot 100% ceny wycieczki. Istnieje możliwość 
rozszerzenia ochrony o ryzyko kwarantanny i zachorowania na COVID. 

 w cenę wycieczki wliczone są wstępy do następujących obiektów: Bazylika Mariacka, Rydlówka – 
Muzeum Młodej Polski, cmentarz na „Pęksowym Brzyzku”, Tatrzański Park Narodowy, Kopalnia Soli 
Bochnia. 


