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Компанія “Travel Room” пропонує 
!!!Гарячу пропозицію у морозну зиму!!! 

«Лижний вікенд у Польщі!» 
Львів – Бялка Татранська – Закопане – Каспрів Верх – Краків – Львів 

14.12-17.12 
2 дні для катання: Бялка Татранська + Закопане 

можливість відвідати термальні басейни «Termy BUKOVINA», 
прогулятись вечірнім Краковом або відвідати шопінг-центр “Galeria Krakowska»

Вартість туру – 65 €  
Діти до 12 р – безкоштовно (при розміщенні з 2 батьками) 

 

Компанія «Travel Room» не несе відповідальності за роботу митних та прикордонних служб, корки на дорогах і 
погодні умови. Компанія «Travel Room» залишає за собою право вносити зміни в програмі туру без зменшення 
загальної кількості послуг. 

 

День 

1 

14.12 п’ятниця 

22:00 – Виїзд зі Львова.  

Проходження кордону. Переїзд по території Польщі. 

День 

2 

15.12 субота 

~ 08:00 - Зранку прибуття на курорт Бялка Татранська (Котельніца).  

Тут знаходиться 10 лижних підйомників, пропускна здатність яких 20000 осіб/ в 
годину. Загальна довжина трас - більш 17 000 м. Підйомники розташовані на 

схилах під різним кутом нахилу і довжини, тому приваблюють лижників із усіх 

куточків Європи. Вартість скі-пасу (~20€) 

Вільний час для катання.  

16:00 – Переїзд в Закопане – «зимову столицю Польщі». Поселення в готель.  

17:00 – Відвідання водного комплексу «Termy BUKOVINA» (25€)  
21:00 – Вечеря у національному ресторані (оплачується по меню). Ночівля в готелі. 

День 

3 

16.12 неділя 

Сніданок. Виселення з готелю. Вільний час в Закопане (пересування у вільний час 
відбувається на громадському транспорті або таксі).  

Для катання досвідченим лижникам рекомендуємо Каспрови Верх (1987м), а для 

початківців - чудово підійдуть схили Носаля (1206м). Вартість скі-пасу (~7€/2 год) 

Для відпочинку  рекомендуємо прогулятись пішохідною вуличкою Крупувкі, яка 

входить до п’ятірки найвідоміших вулиць Польщі. Її протяжність складає близько 1 
км. Тут Ви поринете у запальну атмосферу курорту. Всього за декілька монет Вас 

розсмішать клоуни, міми покажуть веселу мініатюру, вуличні музики заграють 

жвавих мелодій, а аромати з ресторанчиків спокушатимуть відвідати місцеву 

кухню. Саме на Крупувці варто спробувати національні продукти Татр – сири бунц 

і оскілок, а також теплий одяг з вовни, шкіряні вироби, сувеніри і багато іншого 

краму місцевих ремісників. 
16:00 - Виїзд з Закопане. Переїзд до Кракова.  

~18:30 - Вільний час в центрі Кракова, а для любителів шопінгу – відвідання 

супермаркету “Galeria Krakowska” 22:00 – Виїзд з Кракова. Повернення в Україну. 

День 

4 

17.12 понеділок 

Переїзд по території України. 

Прибуття у Львів орієнтовно 07:00. 

У вартість включено: 
- проїзд комфортабельним автобусом  
- трансфер від готелю до підйомників  
- проживання на курорті в Закопане в готелі-віллі 3* зі 
сніданком  
- супровід керівника групи 
- страхування 

 

У вартість не включено: 
- SKI PASS  
- Проїзд у громадському транспорті 
- Особисті витрати 
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