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TRASA: 
Dolina Popradu – Dolina Dunajca – Kro�cienko – Nowy Targ - Zakopane 
ATRAKCJE: 
Zakopane – Gubałówka spacer na Butorowy Wierch, Sanktuarium M.B. Fatimskiej na 
Krzeptówkach, Krupówki  – czas wolny ok. 1h. 
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ZAKOPANE 
Zakopane nale�y do najbardziej znanych miejscowo�ci turystycznych Polski. Moda na 
Zakopane, zauwa�one w drugiej połowie XIX wieku, nie tylko nie ustaje, ale przyci�ga  
z roku na rok coraz to wi�cej turystów i wczasowiczów, którzy wyje�d�aj�c spod Tatr 
obiecuj� sobie cz�ste tu powroty. Miasto przyci�ga te� niepowtarzalnym klimatem,  
w którym obok siebie zgodnie współistniej� zarówno autentyczna ludowa kultura 
podhala�skich górali, jak i wymagaj�cy wyrobienia repertuar teatru "Witkacego" lub 
cz�sto tu grana muzyka Szymanowskiego. Przyci�ga te� wszystkim tym, co znajduje si� 
"pomi�dzy" - urokiem knajpek, koncertów w piwnicach, ulotnym spojrzeniem na góry, 
rozleniwionym, kolorowym tłumem Krupówek.  
Krupówki s� reprezentacyjn� ulic� w Zakopanem poło�on� w centrum miasta. Zaczynaj� 
si� u podnó�a kolei na Gubałówk� i ci�gn� ponad kilometrowym deptakiem na południe. 
S� przedłu�eniem ulicy Zamoyskiego. 
BUTOROWY WIERCH  
Jest to najwy�sze wzniesienie Pasma Gubałowskiego. B�d�c w Zakopanem warto 
odwiedzi� Butorowy Wierch w Ko�cielisku. Miejsce to jest idealne do pieszych w�drówek 
jak równie� wycieczek rowerowych podczas których mo�na podziwia� przepi�kn� 
panoram� Tatr. Dolna stacja znajduje si� 886 m n.p.m., górna 1158 m n.p.m.. Kolejka 
przewozi ok. 880 osób na godzin� a czas jazdy wynosi 18 minut. 
SANKTUARIUM MATKI BO�EJ FATIMSKIEJ 
Sanktuarium matki Bo�ej Fatimskiej jest wotum dzi�kczynnym za uratowanie �ycia 
Papie�a, który 13 maja 1981 roku padł ofiar� �miertelnego w swych zamiarach zamachu. 
Jest te� miejscem dalszej nieustaj�cej modlitwy za Ko�ciół i Ojca �wi�tego. Jego 
głównym elementem jest ko�ciół pw. Matki Bo�ej Fatimskiej wzniesiony w latach 1987-
1992. �wi�tynia została konsekrowana przez Jana Pawła II 7 czerwca 1997 w czasie VI 
pielgrzymki do Polski. 
Obok ko�cioła znajduje si� istniej�ca od lat 50. XX wieku kaplica. W niej umieszczona 
została figura Matki Bo�ej Fatimskiej ofiarowana przez prymasa Polski kard. Stefana 
Wyszy�skiego. 21 pa�dziernika 1987 została ona ukoronowana przez papie�a Jana 
Pawła II na placu �w. Piotra w Rzymie. 
 
 

 
CENA: 

Zgodnie z aktualnym programem 
W CENIE: 

Autokar turystyczny lub mikrobus 
pilot-przewodnik na trasie 

ubezpieczenie NNW w autokarze 
bilety na kolejki na Gubałówk� i Butorowy Wierch 

PRAKTYCZNE INFORMACJE: 
Na wycieczki prosimy ubiera� obuwie sportowe 

 
 


