SPACER W CHMURACH- SŁOWACKI RAJ-SŁOWACKIE JASKINIE
3 dni
Słowacja ma oficjalnie 21 regionów turystycznych jednym z nich są . Najbardziej
znane z nich to: stolica Bratysława i jej otoczenie, majestatyczne Tatry, Spisz z
jednym z największych zamków na świecie, Orawa i Liptów z tradycyjnym folklorem i niezapomniany
niezwykły raj przyrodniczy – Słowacki Raj.

Dzień 1
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Doliny Bachledzkiej i
spacer wśród koron drzew. Ścieżka w Koronach Drzew Bachledka to
całoroczna atrakcja turystyczna w Tatrach Bielskich na Słowacji w
Pienińskim Parku Narodowym, która spodoba się zarówno miłośnikom
drzew, gór, oraz tym, którzy potrzebują dawki adrenaliny.
Zwieńczeniem trasy jest 32 metrowa wieża widokowa z przepiękną
panoramą Tatr i Pienińskiego Parku Narodowego. Czas trwania spaceru
ok. 3 godzin. Po spacerze zakwaterowanie w hotelu. Wieczorem
zaprosimy Państwa na integracyjną obiadokolację.
Dzień 2
Śniadanie przejazd do Słowackiego Raju (Slovenský raj), słynnego na
całą Europę regionu turystyczny we wschodniej części Słowacji, który
od 1988 stanowi park narodowy. Gdzie w ciągu tysięcy lat wytworzyły
się charakterystyczne dla regionu wąwozy z wodospadami i liczne formy
krasowe. Trasa ok 3-4 godzin w zależności od preferencji grupy.
Następnie przejazd i zwiedzanie Zamku Spiskiego – administracyjnej
stolica dawnego Spiszu. Malownicze ruiny wznoszące się ponad Kotliną
Spiską stanowią jeden z największych zespołów zamkowych w Europie
Środkowej i zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Powrót do hotelu, obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 3
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd Doliny Demianowskiej i
zwiedzanie
Demianowskiej
Jaskini
Wolności.
Zwiedzanie
najciekawszych korytarzy i sal Demianowskiego Systemu Jaskiniowego.
Po zwiedzaniu wyruszymy w drogę powrotną, w drodze powrotnej
obiad.

Świadczenia:
- transport komfortowym autokarem
- 2 noclegi w hotelu
- wyżywienie: 2 śniadania, 2x obiadokolacja, 1 x obiad.
- opieka pilota i lokalnego przewodnika
-ubezpieczenie TU EVR (KL- 20 000 euro, NW – 20 000 PLN)
- bilety wstępu (PN Słowacki Raj, Zamek Spisz, Spacer w koronach drzew, Jaskinia Demianowska )
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