Biuro Usług Turystycznych

TRAMPIK
ul. Urszulańska 16

33-100 Tarnów

czynne: p, w, ś, pi - 1000- 1500

tel/fax. 14 621-55-10

czwartek - 1200- 1700

trampik@trampik.okay.pl

http://www.trampik.okay.pl

Beskid Śląski
Propozycje programowe (do uzgodnienia):
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Bielsko-Biała – wyjazd kolejką gondolową na Szyndzielnię – przejście przez Klimczok do
Szczyrku
Bielsko-Biała – zwiedzanie Studia Filmów Rysunkowych
Szczyrk – wyjazd kolejką krzesełkową na Skrzyczne – zejście na Przełęcz Salmopolską
Wisła – zwiedzanie mi.in. Galeria „Sportowe Trofea Adama Małysza”, Muzeum Narciarstwa,
Aleja Gwiazd Sportu, Zamek Rezydencja Prezydenta RP, Muzeum Beskidzkie
Skocznia Narciarska im. Adama Małysza w Wiśle Malince
Pętla Cieńkowska – ścieżka spacerowa: wyjazd kolejką linową Cieńków na Cieńków Niżni –
przejście do skoczni Małysza – zjazd kolejką do dolnej części skoczni – powrót ścieżką nad
potokiem Malinka do dolnej stacji kolejki Cieńków
Wisła–Czarne – przejście ścieżką przyrodniczą doliną Białej Wisełki do Kaskad Rodła.
dla ambitnych wycieczka na Baranią Górę: Wisła-Czarne – przejście Doliną Białej Wisełki do
Kaskad Rodła – przejście na Baranią Górę – Polana Przysłop (schronisko) – zejście Doliną
Czarnej Wisełki do Wisły-Czarne
Koniakowa – Muzeum Koronki
Ustroń – wyjazd koleją linową na Czantorię – przejście na Wielką Czantorię – zejście do
Ustronia
Ustroń – Leśny Park Niespodzianek

Świadczenia w cenie:
•
•
•
•
•
•
•

transport autokarem turystycznym
opłaty drogowe i parkingowe
pilot-przewodnik na całej trasie
noclegi
wyżywienie HB
ubezpieczenie NNW
podatek VAT

Koszt:
1 dzień

2 dni

3 dni

70 zł/os.

151 zł/os.

242 zł/os.

Informacje dodatkowe
•
•
•
•

Kalkulacji dokonano dla grup wyjeżdżających z Tarnowa minimum 44-os.
Dla grup młodzieżowych 3 miejsca dla opieki gratis.
Poniżej 44 osób płacących, ale nie mniej niż 34 osoby, cena wzrasta o 2% za każda jedną brakującą
osobę.
Plan wycieczki ustalany jest na podstawie propozycji programowych naszego biura po uwzględnieniu
indywidualnych życzeń Klienta.

Z turystycznym pozdrowieniem
BUT „Trampik”

