
 

 
 

 
 
 

KOLONIA LETNIA  
w  

BIAŁYM DUNAJCU  
 
 

 
Biały Dunajec: malownicza miejscowość położona ok. 10 km od centrum Zakopanego. 
Doskonałe położenie umożliwia z jednej strony spokój od wielkomiejskiego gwaru Zakopanego, 
z drugiej stanowi dobrą bazę wypadową na szlaki turystyczne Tatrzańskiego Parku 
Narodowego.  
 
Noclegi: 9 noclegów w pensjonacie góralskim w Białym Dunajcu; pokoje 3, 4, 5 osobowe  
z łazienkami. Pensjonat położony ok. 10 km od centrum Zakopanego; do dyspozycji kolonistów 
stołówka, świetlica, dużo terenu zielonego do zabaw na powietrzu (boisko do piłki nożnej, 
siatkówki), miejsce na ognisko.  
 
Program pobytu: obejmuje – zajęcia autorskie, zajęcia sportowe i rozrywki kulturalne oraz  
piesze wycieczki turystyczne (wybrane pod względem bezpieczeństwa oraz stopnia trudności), 
a także wycieczki autokarowe do Zakopanego, Krakowa oraz na Słowację.  
 
Wyżywienie: podczas pobytu w Białym Dunajcu 4 x dziennie (śniadania, obiady, podwieczorki 
wydawane przy obiedzie, kolacje) oraz zamiennie suchy prowiant podczas wycieczek 
terenowych. Pobyt zaczyna się obiadokolacją. 
 
Ubezpieczenie: NWI + KL (na Słowację) w Signal Iduna S.A. 
 
Kadra: kierownik kolonii + opiekunowie (1 na max 15 uczestników), lekarz w ośrodku 
zdrowia.  
 
Transport: autokar klasy turystycznej z DVD, barkiem, klimatyzacją. 
 
 
 

Termin: 31.07 - 10.08.2016    
Cena: 1.180,00 zł  

 
 
DODATKOWO PŁATNE: bilety wstępu lokalni przewodnicy  180 zł + 20 euro. 
 

UWAGA: WSZYSCY UCZESTNICY MUSZĄ POSIADAĆ DOWÓD LUB PASZPORT 
 

 
 



 
RAMOWY PROGRAM KOLONII w Białym Dunajcu: 

 
dzień 1  
Zbiórka uczestników w ustalonym miejscu. Msza święta. Wyjazd grupy na kolonię  
o 20.00. Całonocny przejazd do Krakowa.  

 
dzień 2  
Przyjazd do Krakowa w godzinach rannych, wizyta  
w Parku Wodnym (2 godz.), następnie przejazd do Wieliczki –
zwiedzanie kopalni z przewodnikiem, przejazd do Białego 
Dunajca – zakwaterowanie, spotkanie organizacyjne, 
poznawanie okolicy. Msza święta. 
 
dzień 3  
Msza święta. Wycieczka do centrum Zakopanego; zwiedzanie 

miasta: cmentarz na Pęksowym Brzyzku – „Zakopiański Panteon”, kościół M.B. Fatimskiej na 
Krzeptówkach, zabytkowa kaplica na Jaszczurówce,  Wielka, Średnia i Mała Krokiew; wejście 
na Gubałówkę spacer pasmem Gubałówki do Butorowego Wierchu, zjazd kolejką krzesełkową 
z Butorowego Wierchu; wieczorem dyskoteka.  
 
dzień 4  
Msza święta. Piesza wycieczka w góry – np. Dolina Roztoki; wieczorem  zabawa i konkurs 
karaoke.  
 
dzień 5  
Msza święta. Wycieczka autokarowa na Słowację – zwiedzanie: Belianska jaskyňa, Poprad – 
pobyt na basenie termalnym, wieczorem dyskoteka. 
 
dzień 6 
Msza święta. Piesza wycieczka w góry – u stóp Tatr 
Wysokich (Rusinowa Polana – wizyta w szałasie pasterskim, 
kapliczka M.B. „Gaździny Tatr” na Wiktorówkach); pogodny 
wieczór – przygotowanie ślubów i chrztów kolonijnych.  
 
dzień 7  
Msza święta. Olimpiada Kolonijna – dzień sportu, chrzest 
kolonijny, „Dunajeckie podchody” i takie tam atrakcje..;).   
 
dzień 8  
Msza święta. Przejazd do Wadowic – zwiedzanie domu rodzinnego Jana Pawła II, Na koniec 
dnia wizyta w Kalwarii Zebrzydowskiej - ośrodku ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium 
pasyjno-maryjnego oo. bernardynów, który w 1999 r. został wpisany na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO jako jedyna kalwaria na świecie i Europie.  
 

dzień 9  
Msza święta. Piesza wycieczka w góry – spacer  
do Morskiego Oka; wieczorem pobyt na Basenach 
Termalnych w Szaflarach.  
 
dzień 10  
Msza święta. Wycieczka autokarowa do Zakopanego – 
„miejskie podchody”; spacer po Krupówkach – czas na zakup 
pamiątek; zakończenie kolonii – wręczenie dyplomów oraz 
upominków.  

dzień 11  
Msza święta. Po śniadaniu odbiór suchego prowiantu, wyjazd w drogę powrotną do domu; 
postój w Dinozatorlandzie – Parku Dinozaurów (ok. 2 godz.); obiad na trasie; powrót  
do w godzinach nocnych.  
 

 


