
 
 

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie 
Fijewo 73, 14-260 Lubawa, Tel (089) 645-54-27 Fax (089) 645-54-27 

 

 

Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału  

w organizowanej wycieczce do Zakopanego. 

 

TERMIN: 19 – 23 czerwca 2019 r. 

WYJAZD: 19 czerwca 2019 r. około godziny 6:00 (UG Lubawa, Fijewo 73) 

POWRÓT: 23 czerwca 2019 r. około godziny 24:00 (UG Lubawa, Fijewo 73) 

MIEJSCE ZAKWATEROWANIA: Willa Klimek w Białym Dunajcu  

 

PROGRAM:  

 

DZIEŃ I (19 czerwca 2019) 

- 06:00 – wyjazd z parkingu przy Urzędzie Gminy w Lubawie, Fijewo 73, 

- zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce,  

- przyjazd do Willy Klimek w Białym Dunajcu,  

- obiadokolacja + zakwaterowanie, 

 

DZIEŃ II (20 czerwca 2019)  

- śniadanie, 

- wyjazd na Krzeptówki na mszę świętą Bożego Ciała, 

- wjazd na Gubałówkę, 

- powrót do miejsca zakwaterowania + obiadokolacja, 

- Termy podhalańskie, 

 

DZIEŃ III (21 czerwca 2019)  

- śniadanie, 

- wjazd na Kasprowy Wierch,  

- spływ Dunajcem, 

- powrót do miejsca zakwaterowania + obiadokolacja, 

- wieczorek taneczny przy akompaniamencie kapeli góralskiej + dodatkowa kolacja, 

 

 

 

 



DZIEŃ IV (22 czerwca 2019)  

- śniadanie  

- zwiedzanie Zakopanego z przewodnikiem,  

- powrót do miejsca zakwaterowania + obiadokolacja,  

- Termy podhalańskie, 

- wieczorek taneczny przy akompaniamencie zespołu muzycznego + dodatkowa kolacja, 

 

DZIEŃ V (23 czerwca 2019)  

- śniadanie (po śniadaniu wyjazd), 

- Msza Święta w Wadowicach, 

- Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej, 

- powrót do domu około godziny 24:00 

 

CENA: 1.050,00 złotych/osoba, 

 

OBEJMUJE: 

- przejazd autokarem,  

- zakwaterowanie, 

- wyżywienie: śniadanie, obiadokolacja, 

- wieczorek integracyjny z kapelą góralską/ zespołem muzycznym (dodatkowa kolacja), 

- opłata przewodnika, 

- podstawowe ubezpieczenie NNW, 

- wszystkie wstępy. 

 

 

ZAPIS:  

Zapisy oraz informacje dostępne pod numerami tel. 89 645 54 27 lub 603 787 249. Ilość miejsc 

ograniczona. 

 

OPŁATY: 

Zaliczka w wysokości 200,00 zł płatna w ciągu 7 dni od zapisu. Dopłata do całości (850,00 zł) płatna 

do 30 kwietnia 2019 r. w biurze LZS w Lubawie, Fijewo 73, budynek D.  

 

 

 

  

 

www.lzs.gminalubawa.pl  e-mail: lzs@gminalubawa.pl 
 

http://www.lzs.gminalubawa.pl/

