DATA

WYCIECZKA

Spływ Dunajcem
CODZIENNIE

CODZIENNIE

Jedna z największych atrakcji regionu. W skrócie: zawozimy na miejsce
rozpoczęcia spływu. Kupujemy bilety BEZ KOLEJEK !!! (chwila czasu
wolnego na przystani). Spływ kończy się w Szczawnicy i trwa
ok. 2h 15 min.

Transport do przełęczy Osice
Przejazd z centrum Szczawnicy do przełęczy Osice (668 m.n.p.m.) –
najwyższy punkt z jakiego można rozpocząć wędrówkę na Trzy
Korony, co sprawia, że jest to szlak najłagodniejszy.

GODZINA
8:30; 9:30;
10:30; 12:00;
14:00

CENA

54zł bilet +
11zł Transport
32zł bilet +
8zł Transport

dzieci do lat 10

8:30; 9:30;
10:30; 12:00;
14:00

7zł / os.

UWAGI DO CENNIKA: (N) – normalny; (S) – senior/student; (Dz) – dzieci do 12lat
CENY ZAWIERAJĄ BILETY WSTĘPÓW, KOSZTY TRANSPORTU ORAZ USŁUGĘ PRZEWODNICKĄ (oprócz basenów)

Słowacja: Wodospady Zimnej Wody

8:30 – 17:00

Urozmaicony teren polodowcowych dolin, tworzy przepiękne kaskady i katarakty, które są
szczególnie piękne po obfitych deszczach, kiedy poziom wody jest wysoki.

Zamek Niedzica + Rejs statkiem

9:30 – 14:00

niezwykle interesująca lekcja historii, ukazana poprzez dzieje pięknego obiektu: węgierskiego,
średniowiecznego ZAMKU "DUNAJEC”

PONIEDZIAŁKI

DWA ZAMKI: Niedzica + Czorsztyn

14:00 – 18:30

Zamek Dunajec– średniowieczna warownia z XIV w. (komnaty, dziedziniec, wozownia,
spichlerz, lochy). Przeprawa statkiem na drugą stronę jeziora czorsztyńskiego. Zwiedzanie
zamku w Czorsztynie.

Rezerwat Biała Woda + cerkiew

14:00 - 17:00

Nieforsowny spacer po uroczym zakątku, którego walory docenili twórcy serialu "Janosik",
kręcąc w tym miejscu wiele sekwencji.

Szaflary – Gorący Potok – baseny termalne

15:00 - 20:00

Termalna woda o właściwościach leczniczych. Do dyspozycji gości kompleks basenów z
„surową” wodą siarkową o temperaturze d 32°C-39°C.

NOWOŚĆ! Słowacja: Chodnik w koronach drzew

8:30 – 17:30

Najnowższa atrakcja Tatr, wyjątkowa ścieżka nad koronami drzew, 32 metrowa wieża
widokowa z przepiękną panoramą Tatr i Pienińskiego PN. Następnie muzeum tatrzańskiego PN
z ekspozycją tatrzańskiej przyrody, budową i historią Tatr. Zwiedzanie zakończone czasem
wolnym w Tatrzańskiej Łomnicy.

Słowacki Raj

8:30 – 17:00

Jeden z najpiękniejszych parków narodowych w Europie środkowej. Słynący z wodospadów,
wąwozów, przepaści i ok. 200 jaskiń

WTORKI

DWA ZAMKI: Niedzica + Czorsztyn

9:30 – 14:00

Zamek Dunajec– średniowieczna warownia z XIV w. (komnaty, dziedziniec, wozownia,
spichlerz, lochy). Przeprawa statkiem na drugą stronę jeziora czorsztyńskiego. Zwiedzanie
zamku w Czorsztynie.

Słowacja: Czerwony Klasztor

14:00 – 17:00

pozostałości po bogatej historii kartuzów i kamedułów, ekspozycję etnograficzną regionu
Zamagurza, wystawę archeologiczną i pracownię XVIII w.

Wąwóz Homole

14:00 - 17:00

Jeden z najpiękniejszych wąwozów w Pieninach, w którym możemy podziwiać piękne, prawie
pionowe wapienne ściany, dochodzące do 120 m wysokości

Słowacja: Aquacity Poprad – baseny termalne

15:00 – 23:30

Basen olimpijski rozmiarów 50 m, baseny z wodą termalną (zewnętrzne – 280C i 350C),
zjeżdżalnie, atrakcje dla dzieci, pokaz świateł laserowych. (pobyt na basenach: 4 godz.)

Jaskinia Lodowa + Poprad

8:30 – 17:00

Podziemny lodowiec ma ponad 120 tysięcy m3objętości i zwiedza się go w temp. ok. -3,5oC.
W drodze do jaskini zabytkowa część Popradu – „Spiska Sobota”. Po zwiedzaniu spacer po
starówce w Popradzie czas wolny.

Słowacja: Skalnate Pleso + Wodospady

8:30 – 17:30

Wyjazd kolejką gondolową pod Łomnicki Staw na wysokość 1751 m n.p.m.
Następnie przejście do Wodospadów Zimnej Wody tworzących nie wysokie lecz
potężne siklawy. Zjazd kolejką szynową do Starego Smokowca.

Zamek Niedzica + Rejs statkiem
ŚRODA

9:30 – 14:00

niezwykle interesująca lekcja historii, ukazana poprzez dzieje pięknego obiektu: węgierskiego,
średniowiecznego ZAMKU "DUNAJEC”

Rezerwat Biała Woda + cerkiew

14:00 - 17:00

Nieforsowny spacer po uroczym zakątku, którego walory docenili twórcy serialu "Janosik",
kręcąc w tym miejscu wiele sekwencji.

Trzy Korony z przewodnikiem

14:00 – 19:30

Wejście na najbardziej znany szczyt Pienin, z którego można sycić się wspaniałym widokiem na
przełom pieniński, wijący się Dunajec, Czerwony Klasztor oraz Tatry.

Chochołowskie Termy

15:00 – 21:00

Chochołowskie Termy to największy kompleks aquaparkowy na Podhalu!
8 basenaów z wodą termalną o temperaturze 36°C, 1 basen z wodą solankową o temperaturze
36°C, 2 baseny wewnętrzne termalne ze stanowiskami do masażu, dwa baseny zewnętrzne z
atrakcjami wodnymi (rwąca rzeka, dysze wodne), basen pływacki.

Słowacja: Jaskinia Bielska + jezioro Szczyrbskie

8:30 – 17:00

Jedna z największych i najpiękniejszych jaskiń krasowych na Słowacji, przejazd drogą wolności
do jeziora Szczyrbskiego, Kieżmark.

Węgry – Miszkolc + Koszyce

8:30 – 23:30

Niezwykle ciekawe kąpielisko termalne w naturalnych grotach skalnych. Po drodze Koszyce,
zwiedzanie katedry św. Elżbiety, spacer starówką i grające fontanny.

CZWARTKI

DWA ZAMKI: Niedzica + Czorsztyn
Zamek Dunajec– średniowieczna warownia z XIV w. (komnaty, dziedziniec, wozownia,
spichlerz, lochy). Przeprawa statkiem na drugą stronę jeziora czorsztyńskiego. Zwiedzanie
zamku w Czorsztynie.

9:30 – 14:00

105zł (N)
95zł (S)
80zł (Dz)
60zł (N)
55zł (S)
50zł (Dz)
60zł (N)
55zł (S)
50zł (Dz)
18zł (N)
15zł (S)
12zł (Dz)
70zł (N)
65zł (S)
55zł (Dz)
110zł (N)
99zł (S)
89zł (Dz)
70zł (N)
65zł (S)
55zł (Dz)
60zł (N)
55zł (S)
50zł (Dz)
40zł (N)
35zł (S)
25zł (Dz)
18zł (N)
15zł (S)
12zł (Dz)
113zł (N)
99zł (S)
89zł (Dz)
99zł (N)
89zł (S)
69zł (Dz)
165zł (N)
145zł (S)
120zł (Dz)
60zł (N)
55zł (S)
50zł (Dz)
18zł (N)
15zł (S)
12zł (Dz)
40zł (N)
35zł (S)
30zł (Dz)
95zł (N)
85zł (S)
70zł (Dz)
99zł (N)
89zł (S)
69zł (Dz)
150zł (N)
140zł (S)
130zł (Dz)
60zł (N)
55zł (S)
50zł (Dz)

Wąwóz Homole

14:00 - 17:00

Jeden z najpiękniejszych wąwozów w Pieninach, w którym możemy podziwiać piękne, prawie
pionowe wapienne ściany, dochodzące do 120 m wysokości

Słowacja: Stara Lubowla – zamek + skansen

14:00 – 19:30

Pamiątka 360-letniej obecności polskiej administracji na Spiszu. Potężna twierdza strzegąca
granicy polsko-węgierskiej, siedziba polskich starostów z tak znamienitych rodów jak
Lubomirscy, czy Poniatowscy, niezdobyta przez Szwedów.

Słowacja: Vrbov – Kąpielisko z wodą siarkową

15:00 – 21:30

6 basenów z ciepłą, termalną wodą o właściwościach leczniczych (m.in. zapalenia narządów
ruchu, systemu nerwowego, układu sercowo-naczyniowego).

Jaskinia Lodowa + Poprad

8:30 – 17:00

Podziemny lodowiec ma ponad 120 tysięcy m3objętości i zwiedza się go w temp. ok. -3,5oC.
W drodze do jaskini zabytkowa część Popradu – „Spiska Sobota”. Po zwiedzaniu spacer po
starówce w Popradzie czas wolny.

Słowacki Raj

8:30 – 17:00

Jeden z najpiękniejszych parków narodowych w Europie środkowej. Słynący z wodospadów,
wąwozów, przepaści i ok. 200 jaskiń

Słowacja: Czerwony Klasztor

9:30 – 12:30

pozostałości po bogatej historii kartuzów i kamedułów, ekspozycję etnograficzną regionu
Zamagurza, wystawę archeologiczną i pracownię XVIII w.

PIĄTKI

Wąwóz Homole

14:00 - 17:00

Jeden z najpiękniejszych wąwozów w Pieninach, w którym możemy podziwiać piękne, prawie
pionowe wapienne ściany, dochodzące do 120 m wysokości

Zamek Niedzica + Rejs statkiem

14:00 – 18:30

niezwykle interesująca lekcja historii, ukazana poprzez dzieje pięknego obiektu: węgierskiego,
średniowiecznego ZAMKU "DUNAJEC”

Szaflary – Gorący Potok – baseny termalne

15:00 - 20:00

Termalna woda o właściwościach leczniczych. Do dyspozycji gości kompleks basenów z
„surową” wodą siarkową o temperaturze d 32°C-39°C.

NOWOŚĆ! Słowacja: Chodnik w koronach drzew

8:30 – 17:30

Najnowższa atrakcja Tatr, wyjątkowa ścieżka nad koronami drzew, 32 metrowa wieża
widokowa z przepiękną panoramą Tatr i Pienińskiego PN. Następnie muzeum tatrzańskiego PN
z ekspozycją tatrzańskiej przyrody, budową i historią Tatr. Zwiedzanie zakończone czasem
wolnym w Tatrzańskiej Łomnicy.

Słowacja: Jaskinia Bielska + jezioro Szczyrbskie

8:30 – 17:00

Jedna z największych i najpiękniejszych jaskiń krasowych na Słowacji, przejazd drogą wolności
do jeziora Szczyrbskiego, Kieżmark.

Trzy Korony z przewodnikiem

9:30 – 15:00

Wejście na najbardziej znany szczyt Pienin, z którego można sycić się wspaniałym widokiem na
przełom pieniński, wijący się Dunajec, Czerwony Klasztor oraz Tatry.
Przejście najłagodniejszą trasą z przełęczy Osice, zejście do Krościenka.

SOBOTY

Rezerwat Biała Woda + cerkiew

14:00 - 17:00

Nieforsowny spacer po uroczym zakątku, którego walory docenili twórcy serialu "Janosik",
kręcąc w tym miejscu wiele sekwencji.

DWA ZAMKI: Niedzica + Czorsztyn

14:00 – 18:30

Zamek Dunajec– średniowieczna warownia z XIV w. (komnaty, dziedziniec, wozownia,
spichlerz, lochy). Przeprawa statkiem na drugą stronę jeziora czorsztyńskiego. Zwiedzanie
zamku w Czorsztynie.

Słowacja: Aquacity Poprad – baseny termalne

15:00 – 23:30

Basen olimpijski rozmiarów 50 m, baseny z wodą termalną (zewnętrzne – 280C i 350C),
zjeżdżalnie, atrakcje dla dzieci, pokaz świateł laserowych. (pobyt na basenach: 4 godz.)

Węgry – Miszkolc + Koszyce

8:30 – 23:30

Niezwykle ciekawe kąpielisko termalne w naturalnych grotach skalnych. Po drodze Koszyce,
zwiedzanie katedry św. Elżbiety, spacer starówką i grające fontanny.

Jaskinia Lodowa + Poprad

8:30 – 17:00

Podziemny lodowiec ma ponad 120 tysięcy m3objętości i zwiedza się go w temp. ok. -3,5oC.
W drodze do jaskini zabytkowa część Popradu – „Spiska Sobota”. Po zwiedzaniu spacer po
starówce w Popradzie czas wolny.

NIEDZIELE

Słowacki Raj

8:30 – 17:00

Jeden z najpiękniejszych parków narodowych w Europie środkowej. Słynący z wodospadów,
wąwozów, przepaści i ok. 200 jaskiń

Zamek Niedzica + Rejs statkiem

9:30 – 14:00

niezwykle interesująca lekcja historii, ukazana poprzez dzieje pięknego obiektu: węgierskiego,
średniowiecznego ZAMKU "DUNAJEC”

Wąwóz Homole

14:00 - 17:00

Jeden z najpiękniejszych wąwozów w Pieninach, w którym możemy podziwiać piękne, prawie
pionowe wapienne ściany, dochodzące do 120 m wysokości

18zł (N)
15zł (S)
12zł (Dz)
65zł (N)
55zł (S)
45zł (Dz)
85zł (N)
75zł (S)
65zł (Dz)
99zł (N)
89zł (S)
69zł (Dz)
70zł (N)
65zł (S)
55zł (Dz)
40zł (N)
35zł (S)
25zł (Dz)
18zł (N)
15zł (S)
12zł (Dz)
60zł (N)
55zł (S)
50zł (Dz)
70zł (N)
65zł (S)
55zł (Dz)
110zł (N)
99zł (S)
89zł (Dz)
99zł (N)
89zł (S)
69zł (Dz)
40zł (N)
35zł (S)
30zł (Dz)
18zł (N)
15zł (S)
12zł (Dz)
60zł (N)
55zł (S)
50zł (Dz)
113zł (N)
99zł (S)
89zł (Dz)
150zł (N)
140zł (S)
130zł (Dz)
99zł (N)
89zł (S)
69zł (Dz)
70zł (N)
65zł (S)
55zł (Dz)
60zł (N)
55zł (S)
50zł (Dz)
18zł (N)
15zł (S)
12zł (Dz)

ZAMÓW WYCIECZKĘ ONLINE:
http://www.pieninskiecentrumturystyki.pl/wycieczki/
PIENIŃSKIE CENTRUM TURYSTYKI
Godziny otwarcia:
8:00 – 20:00 (poniedziałek – niedziela)
SZCZAWNICA, ul. GŁÓWNA 1, tel. 602 612 585 lub 18 262 23 32

