
Vysoké Tatry a NP Pieniny 
Termín: 06.10 – 10.10. 2014 

Program: 

1. Den:  Odjezd ve večerních hodinách z Plzně (cca ve 22.00 hod.) 
 

2. Den: Příjezd do Tatranské Lomnice, kde nás čeká výjezd lanovkou na Skalnaté Pleso (1751 
m), odkud si budete moci vyjet i na Lomnický štít (2.632 m). Po zbytek dne se můžete těšit na 
turistickou vycházku ve Vysokých Tatrách (trasy podle počasí). Ubytování, večeře. 

 
3. Den: Po snídani odjezd do Pieninského národního parku , který i přes  svou malou rozlohu 

k nejkrásnějším a nejcennějším územím střední Evropy. Prohlídka gotického kostela Sv. 
Antona s klášterem kartuziánů (národní památka). Podle času možnost návštěvy i bylinné 
lékárny v Červeném Kláštorci, dále nás čeká plavba na tradičních pltích největším 
kaňonem střední Evropy. Večeře, noclech. 

 
4. Den: Po snídani odjezd směr Spišský hrad – monumentální zřícenina jednoho z největších 

hradů Evropy. Poté přejezd do Levoči (UNESCO) s uceleným souborem památek vysoké 
hodnoty. Cestou zastávka ve Vrbově – termální koupaliště s celoročním provozem. Večer 
odjezd zpět do ČR. 

 
5. Den: V ranních hodinách příjezd do Plzně. 

 
Změna programu vyhrazena. 

 

Cena 3.990,- Kč/ osoba zahrnuje: dopravu zahraničním autobusem, 2x ubytování, 2x snídaně, 2 x 
večeře, drobné občerstvení cestou,  průvodce (kromě muzeí, galerií, interiérů či areálů), zákonné 
pojištění pořadatele, komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu. 

Cena nezahrnuje: vstupy do interiérů či areálů a plavbu lodí na pltích 

Orientační výše vstupů: 
 
Lanovka Tatranská Lomnice – Skalnaté Pleso  cca 18 EUR/ zpáteční 
Lanovka Skalnaté Pleso – Lomnický Štít   cca 26 EUR/ zpáteční 
Pltě na Dunajci     cca 6 EUR/ os. 
Spišský hrad     cca 4 EUR 
Červený Kláštor     cca 1 EUR 
Termální koupaliště Vrbov    cca 9 EUR/ na 2,5 hod.    
      cca 11.50 EUR/ na 4 hod.    
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