Biuro podróży Hawrań Travel
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług !!!
Jesteśmy w pełni legalnym i profesjonalnym biurem podróży.
Posiadamy wszelkie niezbędne zezwolenia, zaświadczenia oraz
ubezpieczenie, ale przede wszystkich wieloletnie doświadczenie.

Biuro turystyczne Hawrań Travel to firma, która zajmuje się
dostarczaniem Państwu maksymalnej ilości rozrywki w minimalnych
cenach. Posiadamy wszelkie potrzebne certyfikaty pozwalające nam
organizować jednodniowe wycieczki pełne folkloru, niezapomnianych
wrażeń, wiedzy przekazywanej z przymrużeniem oka, a także
ekstremalnych doznać, które na długo zapadną Wam w pamięć. Nie macie
się jednak czego obawiać, naszym priorytetem bowiem, jest zapewnienie
Państwu i Państwa bliskimi pełnego bezpieczeństwa. W skład naszej oferty
wchodzą wycieczki po Zakopanem i okolicach, po Pienińskim Parku
Narodowym oraz Tatrach wysokich na Słowacji z Doliną Bachledową
włącznie.

Zarezerwuj wycieczkę:
e-mail : biuro@hawrantravel.pl
tel: +48 696-636-136
tel: +48 606-286-379

SŁOWACKI SPŁYW PRZEŁOMEM
DUNAJCA

Program wycieczki:
1. Wyjazd z Zakopanego i okolic – odbywa się z ustalonych punktów odbioru.
Po wcześniejszym ustaleniu jest możliwość odbioru bezpośrednio spod miejsca zakwaterowania.
2. Zabytkowy Kościółek w Dębnie – czas zwiedzana ok. 20 - 30 min.
Zwiedzanie zabytkowego kościoła, który w 2003 roku został wpisany na listę światowego
dziedzictwa UNESCO.
3. Niedzica - czas wolny na zaporze ok. 1,5h – 2h
Proponowane atrakcje:
* zwiedzenia sztucznej zapory na Dunajcu wraz ze spektakularnym malowidłem wykonanym w
technice 3D
* zwiedzania gotyckiego zamku w Niedzicy
* park linowy i park miniatur
* obiad w Karczmie Zadyma
4. Spływ Przełomem Dunajca po stronie Słowackiej - czas ok. 1,5h - 2h
Rozpoczyna się w miejscowości Majere. Odbywa się wzdłuż granicy polsko – słowackiej i kończy w
miejscowości Leśnica.
5. Punkt widokowy – z panoramą na Tatry Zachodnie od Strony Słowackiej

Cennik:

Dzieci do 4 lat - gratis
4-10 lat – cena 75 zł
Osoba dorosła - 100 zł
Czas trwania : około 9-10 h

W pakiecie:
Klimatyzowany autobus
Opieka pilota/ kierowcy
Bilety na spływ
Ubezpieczenie NNW + KL (koszty leczenia)

SPACER W KORONACH DRZEW –
SŁOWACJA

Program wycieczki:
1. Wyjazd z Zakopanego i okolic – odbywa się z ustalonych punktów odbioru.
Po wcześniejszym ustaleniu jest możliwość odbioru bezpośrednio spod miejsca zakwaterowania.
2. Spacer w koronach drzew – czas zwiedzana 2 h
Ścieżka w Koronach Drzew Bachledka to specjalna platforma widokowa o długości ponad 600
metrów, która znajduje się na wysokości aż 24 metrów nad ziemią i wije się pośród koron rosnących
tutaj sosen.
Na trasie znajdują się liczne tablice z ciekawostkami na temat okolicznej przyrody oraz ekosystemu.
Spacer w koronach drzew zakończony jest efektowną wieżą widokową, która wznosi na wysokość aż
32 metrów
3. Szczyrbskie Jezioro - czas wolny ok. 1,5h – 2h
Jezioro znajduje się na wysokości 1345m n.p.m i zalicza się do najbardziej znanych i najczęściej
odwiedzanych jezior górskich w Wysokich Tatrach. Dookoła jeziora prowadzi ścieżka rekreacyjna,
przy której usytuowane są drewniane sprzęty do ćwiczeń, ławeczki, latarnie i inne elementy
infrastruktury turystycznej. Przy jego południowym brzegu znajduje się wypożyczalnia łódek.

Cennik:
Dzieci do 3 lat - gratis
3-10 lat – cena 60 zł plus 16 euro (wstęp na ścieżkę oraz wjazd kolejką)
Osoba dorosła - 65 zł plus 20 euro (wstęp na ścieżkę oraz wjazd kolejką)
Bilet rodzinny 2+1 lub 2+2 to 49 euro
Czas trwania : około 8-9 h

W pakiecie:

Klimatyzowany autobus
Opieka pilota/ kierowcy
Ubezpieczenie NNW + KL (koszty leczenia)

