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ZAKOPANE
W programie: Zakopane – wyjazd I zjazd na Gubałówkę - kościół MB Fatimskiej, Cmentarz na Pęksowym Brzysku, czas wolny –
Krupówki ok. 1,5 godziny.
Zakopane
Pierwsze wzmianki o Zakopanem pochodzą z 1605 roku. Przywilej lokacyjny
nadany przez Stefana Batorego pochodzi z 1578 roku. Nazwa wywodzi się (jak
mówi podanie) z przeprowadzonej próby urodzajności gleby. W którą wkopano
kilka ziaren zboża. Turystyczną wegetację miasta przerwało powstanie
Towarzystwa Tatrzańskiego w roku 1873. Jego współzałożycielem był Tytus
Chałubiński- lekarz, przyrodnik i pionier taternictwa, aktywnie promujący
Zakopane. Trzy lata później miejscowość uzyskała statut uzdrowiska. Kiedy w
1889r nabył ją Władysław Zamoyski, posiadała juz ponad 3000 mieszkańców.
Dalszy rozwój miasteczka stał się możliwy dzięki wybudowaniu drogi do
Nowego Targu oraz doprowadzeniem linii kolejowej z Chabówki. Łatwiejsza
dostępność Zakopanego zaowocowała wyraźnym wzrostem liczby gości. Na
początku XX wieku powstało wiele sanatoriów i pensjonatów. Przybywał tu
świat artystyczny z całej Polski, między innymi Stanisław Witkiewicz.
Wprowadził on pojęcie "stylu zakopiańskiego", który szczególnie przyjął się w
budownictwie willowym i do dziś jest znakiem firmowym Podhala. Dynamiczny
rozwój Zakopanego trwał nieprzerwanie również w latach międzywojennych.
Zbudowano skocznię pod Krokwią i dwukrotnie (1929r i 1939r) odbyły się tu
Narciarskie Mistrzostwa Świata FIS. W 1933 roku Zakopane otrzymało prawa
miejskie.
Gubałówka
Gubałówka jest to jedno z najczęściej odwiedzanych i najpopularniejszych
miejsc w Zakopanem. Budowa kolejki rozpoczęła się w lipcu 1938 r a
zakończona w grudniu 1938r. Po całkowitej modernizacji w 2001r. kolejka na
Gubałówkę stała się jedną z najnowocześniejszych kolei linowo-terenowych.
Stacja dolna znajduje się 823 m n.p.m., stacja górna mieści się na wysokości
1122 m n.p.m. Kolejka przewozi ok. 2000 osób na godzinę, jednorazowo
zabiera 120 osób, a średni czas jazdy wynosi ok. 3,5 minuty. Na górnej polanie
Gubałówki na turystów czeka wiele atrakcji, można tu podziwiać przepiękną
panoramę Tatr i Zakopanego ale to nie wszystko. Latem można skorzystać ze
zjeżdżalni grawitacyjno – wózkowej, jej długość wynosi 750m, różnica
wysokości 45m. Dla najmłodszych turystów jest plac zabaw, piaskownica i
letnia ślizgawka. Zimą otwarty jest wyciąg orczykowy Górna Polana o długości
300m. Każdy może skorzystać ze ski-serwisu, wypożyczalni sprzętu
narciarskiego, jak również ze szkoły narciarskiej.

Czas trwania ok. 12,5 godz.
Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie.

