
Zakopane – Kościelisko 

Nasze ferie zimowe  

11-18 lutego 2017 r.  

Prezentację  
  przygotował:  
          Kuba Marfiany  



Wyjazd z Jeleniej Góry  
i przyjazd na miejsce! 

Pierwszy dzień:  

• Wyjazd z Czarnego o godzinie 8:00. 

• Droga minęła nam szybko i bez nudy. 

• W pensjonacie byliśmy ok. godz. 19. 

• Czekała tam na nas obiadokolacja. 

• Po poczęstunku zaczęło się rozpakowywanie.  





Niedziela! 

   W niedzielę pobudkę mieliśmy o godzinie 8:00. 
Śniadanie odbyło się o 9:00, następnie odbyła 

się piesza wycieczka do sanktuarium Matki 
Boskiej Fatimskiej w Zakopanym.  

Po zakończeniu Eucharystii wróciliśmy  
do pensjonatu. Potem o godz. 14:00 był obiad.  

Popołudniu wyszliśmy na narty. Po nartach 
wróciliśmy na kolację która odbyła się  

o godzinie 18:30. 



Sanktuarium  
Matki Boskiej Fatimskiej 
Krzeptówki  



Poniedziałek  

  W poniedziałek po śniadaniu wybraliśmy się  
na skocznię o nazwie Wielka Krokiew.  

Piękne widoki z góry na miasto. W drodze 
powrotnej przechodziliśmy przez Krupówki,  
gdzie był czas wolny, następnie odebrał nas  
pan kierowca Krzysztof. W sam raz na obiad,  
po ciepłym posiłku wybraliśmy się na narty. 

Później przyjechał nasz kochany ksiądz Proboszcz, 
pani Małgosia oraz Piotr, bratanek Księdza. 



Piękne Widoki na miasto  



Wtorek 

 We wtorek po pysznym posiłku, po godz. 10 
wyruszyliśmy do Doliny Kościeliskiej  

z przewodnikiem, który opowiadał nam  
o różnych ciekawostkach na jej temat.  

W przerwach zjedliśmy smakowite kanapki.  

Na koniec odwiedziliśmy odnowione schronisko. 

Dzień skończył się cudownie! 



 Ciekawostki  



Środa 

  W środę z rana byliśmy na stoku, z którego 
pięknie było widać krzyż na Giewoncie. Potem 

w planie dnia było zwiedzanie starego 
cmentarzu, na którym został pochowany 

miedzy innymi Kornel Makuszyński.  

Następnie był czas wolny, a wieczorem,  
jak każdego dnia, wspólne śpiewanie piosenek 

religijnych i turystycznych  
oraz podsumowanie dnia.  





Czwartek 

 

W czwartek wybraliśmy się  
na Polanę Rusinową, a następnie byliśmy na 
Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Boskiej 

Królowej Tatr. Po powrocie byliśmy na nartach.  

 

Dzień był cudowny !!!!!!!!!!!!!! 



Rusinowa Polana – odpoczynek  



Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr 



Piątek 

W piątek czekała na nas Gubałówka. 

Kolej była super i spacer z tego pięknego miejsca 
do naszego pensjonatu.  

Po obiedzie wyjechaliśmy do Term – Chochołów. 
Po basenie kolacja, a później ostatnie 

śpiewogranie i podsumowanie naszego wyjazdu. 

Wieczorem zaczęliśmy się pakować, pakować  
i pakować…  



Polecamy! 
Smaczna kuchnia  

i miłe panie!  

Nasz pensjonat  
„Pokoje u Kasi”  

ul. Czajki 65  
w Kościelisku 



Sobota  

• Pobudka o godzinie 7:30  
• Śniadanie 8:30 
• Pani z oscypkami i zakupy do domu 
• Wyjazd o 10:00 
• Postój w Wadowicach na kremówki (godz. 12:30) 
• Dalsza trasa 13:05  
• Przerwa w McDonald 15:15 
• Dalsza trasa 16:00 
• Przerwa w Bolkowie i …  
• Dom 


