ADVENT ZAKOPÁNEBAN
2022.november 26-27. szombat – vasárnap (2 nap 1 éjszaka.)

Zakopane a Magas-Tátra lengyel részének legfontosabb városa. Lengyelország téli
központja, és egyben a határ mindkét oldalának legnagyobb olyan városa, amely közvetlenül
szomszédos a Tátra ívével. A város a Zakopanei-barázda alján található, délről a mészköves
Tátra erdősége, északról a Gubalówka hegyvonulata zárja.
Zakopane a legmagasabban fekvő lengyel város, központja - a Krupówki és a Kościuszko utca
kereszteződése - a tengerszinttől számítva 838 méter magasan van. A városba három főút,
valamint egy vasútvonal vezet. A téli időszakban a hófödte hegyek és falvak között

csodálatos élményben lehet részünk az utazás során is. Érsekujvár, Besztercebánya
és Zolyőm városain keresztül vezet utunk, ha esetleg hosszabb időre mennénk,
ezeket a gyönyörű helyeket is érdemes megnézni és bebarangolni.
Zakopane híres bevásárló utcáján temérdek látványos épület, bolt és étterem vár
minket! A több, mint egy kilométer hosszú utcán érdemes végig sétálni, bejárni az
üzleteket, és betérni egy étterembe megkóstolni a golonkát. Ez a helyi specialitás
nem más, mint omlós csülök, fűszeres, ropogós kéregben! Bármelyik étterembe
látogatunk el, megtaláljuk hatalmas adagokban.
Híressége a vásárnak az Oscypek, mely a különleges füstölt sajt neve! Különböző
ízekben és formákban találkozhatunk vele. Ezt a sajtot máshol nem is készítik, csak
ezen a vidéken. Különlegessége, hogy sózott juhtejből készült, és füstölt. Másik
fontos eleme a vásárnak a bőr – irhakabátok, és a gyapjúruházat. A Tátra különleges
fából készült ajándéktárgyait, és a és a vidékre jellemző kézműves termékeket mind
megtalálhatjuk a vásárban az általános szuvenírekkel együtt..
A vásár mellett közvetlenül megtalálható a sikló, mely az 1122 méteren lévő
Gubalówkára visz fel, háromszáz méteres szintkülönbséget megtéve.

A kilátás csodálatos a hegyről, így ha tiszta az idő, látni lehet a Tátra magaslatait is.
Igazi téli központ, több étterem áll rendelkezésre a síelőknek, idelátogatóknak,
hiszen a Hóesésben nagyon jól tud esni egy forralt bor, meleg tea.

Zakopane felett
Program:
1.nap: Folyamatos utazás rövid technikai szünetekkel. Megállás a Donovaly (Slovákia
)síparadicsomban.(séta vásárlási lehetőség stb.) Érkezés a szálláshoz a délutáni órákban.
Központi szálláshely - a sétáló utca 8-10 percre van
A szállás elfoglalása un indulás Krupowski sétáló utcába. Itt már egyéni program, vásárlás,
lesz ehetőség vacsorázni. Rengeteg étterem található.
2.nap: Reggeli után a csomagok bepakolása a buszba és közös indulás a sétáló utca északi
részén a Gubalowka felvonóhoz. A Sikló az 1123m magas hegyre visz fel. Alsó állomása a
híres Zakopánei -piac
Fent a hegyen télen nyáron nyitott éttermek, bazár van és gyönyörű a kilátás a városra. A
felvonó aljában található piacon lehetőség lesz vásárolni sajtot, lekvárt, bőrárut és sok
mindent stb.
Ezt követően 1 óra időtartamú kocsikázás/szánkózásra lesz lehetőség.
Lehetőség lesz egy jó ebédre is.
Hazaindulás: a délutáni órákba a szálloda parkolójából Érkezés a késő esti órákban.
Költségek: Autóbusz költség 25 000-Ft/fő
Elhelyezés: 3 csillagos 2 ágyas fürdőszobás szobákban. 155 PLN/fő
Ellátás: Önellátás
Lovas szánkózás vagy kocsikázás: 60PLN (szabadon választható program autóbuszon kell
fízetni)
Gubalowka felvonó: felnőt 24 PLN 65 év felett 19 PLN (a buszon kell fizetni)
Idegenforgalmi adó: 5PLN
INDULÁS: 2022.november 26. 7ó 00p a „GÖDÖR „ melletti KREATIV bolt elöl.
Fontos: Szlovákiában a mosdó használatáét fizetni kell ezért EURÓ is szűkséges!!!
Jelentkezési Határidő. 2022 nov.

8.án fogadó órán a buszköltség és a
szállásdíj befizetésével. A kirándulás csak 20 fő esetén indul!!!!

