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SZILVESZTER LENGYELORSZÁGBAN  
K R A K K Ó- Z A K O P A N E 

AUTÓBUSSZAL SZOLNOKI INDULÁSSAL 
2018.12.29-2019.01.01-ig (3 éj / 4 nap) 

Részvételi díj: 49.900 Ft / fő 
 

Utazási irodánk ismét visszatér Lengyelországba, hogy kellemes környezetben, egy kedves kisvárosban 
Sucha Beskidzkában  immár ötödször búcsúztassa utasaival az óévet. A szálloda Krakkó és Zakopane között 
található. Kategóriáját tekintve kétcsillagos hotel, amely az ottani vendéglátó főiskola tanszállodája. A szálloda 
kulturált, kellemes, saját fürdőszobás szobákkal, étteremmel, pezsgő-fürdővel, szaunával fitness teremmel, 
biliárddal (melyek térítés ellenében vehetők igénybe), bőséges ellátással és fergeteges élőzenés szilveszteri 
bulival várja vendégeit. Lift a szállodában nincs. 

 
Ellátás: félpanzió, bőséges reggeli és vacsora 
Utazás: 49 férőhelyes nyugati típusú autóbusszal 
Elhelyezés: 2-3-4 ágyas fürdőszobás szobában 
Szilveszteri program: 
Kb. 21 órától hajnalig GÁLAVACSORA bőséges szilveszteri menü,  
élő zene, programok, bálkirály-választás, stb… 
Költsége a helyszínen külön kötelezően fizetendő 200 PLN / fő. 
 
Az ár tartalmazza a szállást az adott szobatípusban 3 éjszakára, félpanziós ellátást és az utazás költségét, 
csoportkísérőt az út teljes időtartamára. 
Az ár nem tartalmazza a szilveszteri programot (200 PLN / fő, kötelezően fizetendő), a fakultatív programok 
árát, a múzeumi belépőket (kb. 50 zl/fő), az italfogyasztást az étkezések alkalmával, az utazásképtelenségre 
vonatkozó biztosítást (kötelező, az alapár 2%-a), és az utasbiztosítást (565 Ft / fő / nap). 1 PLN (lengyel zlotyi) 
= kb. 80 Ft. 
 
Részletes programleírás 

1. nap 
04:00-kor találkozó a szolnoki Pelikán Szálló parkolójában. 04:10-kor indulás Lengyelországba Szlovákián keresztül, 
pihenőkkel. Érkezés Zakopánéba a kora délutáni órákban. Szabadprogram, sétáló utca, lengyel piac. Érkezés a 
szállodába az esti órákban. Szobaelosztás, vacsora, szabad program. 
2. nap 
08:00-től reggeli a szállodában. 09:00-kor fakultatív kirándulás Krakkóba, ára: 40 Zl/ fő. Városnézés helyi 
idegenvezetőnkkel. Este szabad program, illetve ismerkedés a városkával, vacsora. A fakultatív program minimum 20 fő 
részvételével indul! 
3. nap 
Reggeli a szállodában. Fakultatív lovas szán kirándulás a 15 km –re lévő Zawoja faluba. Hagyományos lovas 
szánokkal megyünk fel a hegyre, ahol forralt bor, sült virsli és lengyel népi zenekar vár bennünket, ára: 160 Zl/ fő. 
Vacsora a szállodában. Szilveszteri program 21.30-tól gazdag vacsorával, élőzenével. Tánc kifulladásig! A fakultatív 
program minimum 20 fő részvételével indul! 
4. nap 
Kései reggeli a szállodában 11:00-tól. 12:00-kor indulunk Magyarországra. Érkezés Szolnokra az esti órákban.  
Felszállási lehetőségek: Szolnok, Jászberény, Hatvan, Salgótarján útvonalon díjmentesen 

 
Minimum létszám: 35 fő 

A programok sorrendje a helyi viszonyok függvényében változhat! 


