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SYLWESTROWA WYCIECZKA W TATRY                                                                                               

TERMIN: 28.12 – 01.01.2023 

1 DZIEŃ:  Wyjazd autokarem  - zbiórka: Błonie przy Centrum Kultury ul. Jana Pawła II godz. 5.30; 

Sochaczew  ul. Warszawska 119 godz. 6.00, Łowicz przy ul. Starorzecze godz. 6.30, Skierniewice godz. 

7.00. Ok. godz. 14.30 przyjazd do ośrodka Rewita w Kościelisku, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

2 DZIEŃ:  Śniadanie, wyjazd do CHOCHOŁOWSKICH TERM, które są największym kompleksem 

termalnym na Podhalu. Do dyspozycji gości: 8 basenów whirpool z wodą termalną o temperaturze 36 °C,            

1 basen whirpool z wodą solankową o temperaturze 36 °C, dwa baseny wewnętrzne termalne ze 

stanowiskami do masażu o temperaturze 36 °C, dwa baseny zewnętrzne termalne z atrakcjami wodnymi 

(rwąca rzeka, dysze wodne, etc.). Pobyt 3 godzinny na basenach ( wstęp do kompleksu płatny we własnym 

zakresie: pobyt 3 h: senior – 69 zł/os, bilet normalny 85 zł/os ). Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg.  

3 DZIEŃ:  Śniadanie, przejazd najstarszą ulicą Zakopanego – ulicą Kościeliską, gdzie co krok 

spotykamy zabytkowe domy i zagrody góralskie. Zapoznanie się z architekturą podhalańską oraz zwiedzanie 

Willi Koliba – pierwszego domu w stylu zakopiańskim wybudowanego według projektu Stanisława 

Witkiewicza; Stary Kościółek oraz Stary Cmentarz na Pęksowym Brzysku, gdzie spoczywają m.in. Kornel 

Makuszyński, Kazimierz P. Tetmajer, Stanisław Witkiewicz, J. K. Sabała, Tytus Chałubiński;  Jaszczurówka 

– zwiedzanie pięknej kaplicy w stylu zakopiańskim wg projektu Stanisława Witkiewicza; Skocznie 

Narciarskie m.in. Wielka Krokiew ( z zew ). Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg.  

4 DZIEŃ:  Śniadanie, wyjazd do Zakopanego – czas wolny na Krupówkach. Powrót do ośrodka, późny 

obiad. Dla chętnych Bal Sylwestrowy w cenie 350 zł/os lub dyskoteka sylwestrowa w cenie 50 zł/os. Nocleg.  

5 DZIEŃ:  Śniadanie, o godz. 11.00 wykwaterowanie z ośrodka, wyjazd w drogę powrotną.      

CENA: 1.380 zł/os    ( cena aktualna przy grupie min 30 osób )                                                                                                                                                                             

CENA OBEJMUJE: transport autokarem, 4 noclegi ze śniadaniami i obiadokolacjami w ośrodku Rewita                       

w Kościelisku, przewodnika tatrzańskiego  w trzecim dniu wycieczki, wstęp do Willi Koliba, ubezpieczenie NNW, 

podatek, Vat, składkę do TFG i TFP..   

CENA NIE OBEJMUJE: Balu  

Sylwestrowego – koszt 350 zł/os lub 

Dyskoteki Sylwestrowej – koszt 50 zł/s; 

biletów wstępu do Term Chochołowskich; 

dopłaty do pokoju jednoosobowego – 400 

zł/os, opłaty miejscowej – 1,50 zł/os/dzień 

płatnej na miejscu w ośrodku, dodatkowego 

ubezpieczenia od kosztów rezygnacji                    

z wyjazdu z przyczyn zachorowania – 82,80 

zł/os.  

Zaliczka 200 zł/os płatna do 

20.10.2022, pozostała kwota płatna do 

dnia 27.11.2022. W przypadku chęci uczestnictwa w balu lub dyskotece, opłata za uczestnictwo płatna razem 

z zaliczką. 


