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PLAN TRASY 

XII TATRZAŃSKIEGO ZLOTU POJAZDÓW ZABYTKOWYCH 
 

27.04.2012 – piątek 
godz. 13.00 –  rozpoczęcie przyjmowania załóg zlotowych w Pałacu w Kurozwękach (www.kurozweki.com),   
                      zwiedzanie pałacu, safari wśród bizonów i inne atrakcje. 
godz. 16.00 –  obiad w pałacu. 
godz. 18.30 –  wyjazd do miejsca zakwaterowania w Krzyżanowicach [58 km], zakwaterowanie w OSW  
                   „Zacisze”, Krzyżanowice Dolne 13 (www.oswzacisze.pl). 
godz. 20.30 –  odprawa uczestników zlotu i ognisko integracyjne w plenerze (opcjonalnie sala OSW). 
 

28.04.2012 – sobota  
godz. 09.00 –  śniadanie w OSW „Zacisze” w Krzyżanowicach.  
godz. 09.30 –  wyjazd z Krzyżanowic do Pińczowa (www.pinczow.com.pl) [6 km].  
godz. 10.00 –  pokaz samochodów, konkurs elegancji na rynku w Pińczowie,  
godz. 13.00 –  obiad w restauracji „Tawerna” w Pińczowie (www.tawerna.pinczow.org)   
godz. 14.00 –  wyjazd do Bochni [98 km].  
godz. 17.30 –  przyjazd do Bochni na parking pod szyb kopalni „Campi” przy ul. Campi. 
godz. 18.00 –  kolacja w restauracji „Grota”. 
godz. 19.15 –  zjazd do kopalni soli w Bochni, zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni (www.kopalniasoli.pl),  

nocleg w kopalni lub alternatywnie w hotelu. 
 

29.04.2012 - niedziela 
godz. 08.00 –  śniadanie w Kopalni Soli w Bochni.  
godz. 09.30 –  wyjazd na rynek w Bochni, (www.bochnia.pl). 
godz. 10.00 –  konkurs elegancji na rynku w Bochni, prezentacja pojazdów zlotowych. 
godz. 13.30 –  obiad w Restauracji Hotelu „Sutoris” Kopalni Soli w Bochni.  
godz. 15.00 –  wyjazd do Kluszkowców, [100 km]. 
godz. 18.00 –  przyjazd do Kluszkowców, kolacja w „Karczmie pod Wulkanem” wyjazd na górę Wdżar. 
godz. 20.00 –  Wyjazd do Białki Tatrzańskiej, 
godz. 20.30 –  Przyjazd do Białki Tatrzańskiej, zakwaterowanie w „Zajeździe Białczańskim”,  
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30.04.2012 - poniedziałek 
godz. 09.00 –  śniadanie w Białce Tatrzańskiej, odprawa uczestników zlotu.  
godz. 10.00 –  wyjazd na parking pod Bukovina Therma Hotel SPA do Bukowiny Tatrzańskie [6 km]. 
godz. 11.00 –  postój na parkingu, dla uczestników wstęp na Baseny Termalne (www.bukovina.pl).  
godz. 14.00 –  obiad w restauracji „Zbójecki Łygodnik” w Bukowinie Tatrzańskiej.  
godz. 15.00 –  wyjazd do Zakopanego [25 km], zakwaterowanie Hotel „Grand Nosalowy Dwór”,  

(www.grand-nosalowy-dwor-zakopan.pl). 
godz. 19.00 –  Bal Komandorski, bankiet w DW „Jasny Pałac” (www.jasnypalac.pl) – wyjazd busami,  

powrót od 23.00 również busami podstawionym przez organizatora. 
 

01.05.2012 - wtorek 
godz. 09.00 –  śniadanie w Hotel „Grand Nosalowy Dwór”, odprawa uczestników zlotu. 
godz. 10.00 –  wyjazd kolumną na parking pod Gubałówką – pokaz samochodów, konkurs elegancji.  
godz. 14.30 –  przejazd samochodów z Parkingu pod Gubałówką na Plac pod Gubałówką,  
godz. 15.00 –  pokaz samochodów podczas akcji „Do Hymnu”. 
Godz. 17.00 – wyjazd na obiadokolację do restauracji „Dwór Ślebody” (www.dwor-slebody.pl/ ) 
godz. 18.30 –  przejazd ulicami Kościeliska i Zakopanego.  
godz. 19.30 –  powrót do Hotelu „Grand Nosalowy Dwór” 
 

02.05.2012 - środa 
godz. 09.00 –  śniadanie. 
godz. 10.00 –  wyjazd na ul. Bulwary Słowackiego.  
godz. 10.30 –  Msza Św. w intencji uczestników zlotu w kościele oo. Bernardynów. 
godz. 12.00 –  czas wolny. 
godz. 15.00 – zbiórka pod Hotelem „Grand Nosalowy Dwór”. 
godz. 15.30 – wyjazd pod Wielką Krokiew. 
godz. 16.00 – zwiedzanie skoczni, pokaz samochodów na placu pod Wielką Krokwią. 
godz. 17.30 – kolacja w restauracji Hotelu „Rysy” (www.hotelrysy.pl). 
godz. 18.15 – wyjazd do Hotelu „Grand Nosalowy Dwór”. 
godz. 19.30 – nocny pokaz samochodów pod Hotelem „Grand Nosalowy Dwór” – wielka gala. 
 

03.05.2012 - czwartek 
godz. 09.00 –  śniadanie 
godz. 10.30 –  pożegnanie uczestników zlotu, zakończenie imprezy. 


