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Biuro Pienińskie Centrum Turystyki kontynuuje działalność Biura
Obsługi Ruchu Turystycznego (BORT), które działało przy Oddziale
Pienińskim PTTK w Szczawnicy przez dziesiątki lat. Zorganizowaliśmy
setki wycieczek – zarówno krajowych jak i zagranicznych co
pozwoliło nam nabyć niezbędnego doświadczenia w turystyce.
Zapewniamy
maksymalne
bezpieczeństwo
transportowe,
współpracujemy z najlepszymi przewodnikami, a przede wszystkim –
regularnie rozbudowujemy program wycieczek tak, by idealnie
odpowiadał potrzebom naszych Klientów.
Wiemy, jak ważny w turystyce jest dziś wybór. Staramy się
dostosować naszą ofertę do konkretnych potrzeb naszych Klientów.
Oferujemy wycieczki do najciekawszych miejsc Pienin, północnej
Słowacji, Węgier i nie tylko. Dbamy o to by wszystkie wyjazdy
łączyło jedno – nasze zaangażowanie.
Planujesz wyjazd firmowy, szkolny, rodzinny? Skontaktuj się z nami, a
chętnie przedstawimy szczegóły oferty lub dostosujemy nasze
rozwiązania do Twoich konkretnych potrzeb.
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W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarówno krótkie
(kilkugodzinne), jak również całodniowe wyjazdy do ciekawych
przyrodniczo lub historycznie miejsc:
Propozycje wyjazdów kilkugodzinnych:
- Spływ Dunajcem / Kuligi z pochodniami
- Zwiedzanie Wąwozu Homole lub Rezerwatu Białej Wody
- Zamki w Niedzicy i Czorsztynie
- Rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim
- Czerwony Klasztor (Słowacja)
- Wystawy przyrodnicze / muzea
Wyjazdy Całodniowe:
- Zakopane, Kraków, Krynica, Lewocza, Poprad,
- Tatry Wysokie (Jaskinie, Wodospady, wycieczki piesze)
- Zamki (Stara Lubowla, Oravsky, Spiski…)
- Słowacki Raj
Ponadto wyjazdy na Baseny Termalne (Terma Bania, Termy
Bukovina, Gorący Potok, Chochołowskie Termy, AquaCity Poprad,
Vrbov, Tatralandia …) na narty (Kotelnica Białczańska, Czorsztyn Ski,
Bachledowa Ski, Tatrzańska Łomnica, Jasna Chopok…)
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Nasza firma posiada trzydziestoletnie doświadczenie w oferowaniu
usług transportowych nieustannie się rozwijając i rozszerzając flotę
pojazdów tak, aby zapewnić naszym klientom jak najwyższy poziom
usług. Aktualnie dysponujemy autokarami oraz busami od 8 do 60
miejsc. Wszystkie posiadają ważne koncesje i pozwolenia na
przewożenie turystów na trasach krajowych i zagranicznych.
Na potrzeby grup zorganizowanych, na dowolną trasę,
podstawiamy transport własny, bądź pośredniczymy w podnajęciu
pojazdów od innych, zaufanych, firm transportowych mogąc
jednocześnie przewieźć nawet do 500 osób.
Realizujemy:









transfery lotniskowe
wycieczki objazdowe zarówno krótkie jak i wielodniowe
wyjazdy firmowe
wyjazdy integracyjne
wycieczki szkolne
wyjazdy narciarskie
obsługa koncertów
imprezy okolicznościowe, takie jak śluby, wesela itp.

WIĘCEJ O USŁUGACH TRANSPORTOWYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1
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Jesteś zainteresowany wynajęciem przewodnika po Szczawnicy lub
okolicach? Zadzwoń do nas... pomożemy ustalić program
zwiedzania. Nasi przewodnicy posiadają ważne i aktualne
uprawnienia do świadczenia usług przewodnickich na terenie
Beskidów
oraz
niezbędne
doświadczenie
praktyczne
w
prowadzeniu wycieczek pieszych i autokarowych. Świadczymy
usługi przewodnickie na najwyższym poziomie!

WIĘCEJ O USŁUGACH PRZEWODNICKICH W ZAŁĄCZNIKU NR 2

5|Strona

Posiadamy bogato rozbudowaną bazę noclegową, w zależności
od indywidualnych potrzeb klienta oraz jego preferencji pomożemy
znaleźć idealne miejsce na wypoczynek









hotele
pensjonaty
apartamenty
sanatoria
domki góralskie
schroniska
pola namiotowe/campingi
domy wypoczynkowe

Oferujemy obiekty o różnych standardach i lokalizacji. Idealne dla
rodzin, grup lub osób pragnących odpocząć od tłoku miasta.
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WIECZORKI PRZY KAPELI GÓRALSKIEJ (LUB CYGAŃSKIEJ) - Kapela zadba o
doskonałą zabawę na cały wieczór. Nie obędzie się bez wspólnego śpiewu i
tańca. Nie zabraknie też góralskiego humoru i opowieści oraz pokazu gry na
różnych instrumentach.
NAPAD ZBÓJNICKI - Scenka rodzajowa przedstawiająca napad zbójników na
"Ceprów" (wiązanie linami, zakucie w dyby, pasowanie na zbójnika). Pojmani
przechodzą próby ognia, wody, męstwa (próby zbójeckie), w kolejnej części
programu konkursy tańca, śpiewu góralskiego, jedzenie oscypka, wiązania
kierpcy itp.
OGNISKA /GRILL- Dla naszych gości organizujemy ogniska z pieczeniem
kiełbasy lub barana, zorganizujemy biesiadę grill-ową w góralskiej wiacie.
INTEGRACJA GRUPOWA - imprezy integracyjne outdoor w postaci gier
terenowych typu paintball, survival, czy scenariuszowych gier przygodowych
dopasowanych do konkretnej pory roku to świetna rozrywka dla dzieci
i dorosłych. Planując wyjazd warto zaproponować pracownikom różne formy
aktywności także podczas kolacji. Wieczory tematyczne, czy inne atrakcje to
doskonała formuła zabawy, która jeszcze bardziej wzmocni efekt integracji
pracowników.
PRL PARTY – Zapraszamy przodowników pracy (...i nie tylko) na imprezę w
klimacie PRL-u. Przewodniczący Komitetu i członek Krajowej Rady DJ-ów
zaserwuje polskie i zagraniczne hity tamtych lat, a kartki na alkohol nadadzą
sprawie autentyczności. Wbrew epoce u nas niczego nie zabraknie. Stroje z
epoki mile widziane - czerwone krawaty, pepegi, odry, walonki, miniówy,
sukienki w grochy i koszule non-iron. Dziarskim krokiem na impreze Towarzysze...!
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Wychodząc naprzeciw naszym potencjalnym klientom w oparciu o nasze
doświadczenie, pragniemy przedstawić państwu formy aktywnego
wypoczynku:















Rafting/Kajaki
Paintball (laserowy, kulkowy)
Off-Road/Quady
Rowery (obozy rowerowe, szkolenia MTB, Enduro)
Skoki spadochronowe
Techniki Linowe (tyrolka, wspinaczka skałkowa itp.)
Skoki spadochronowe (loty samolotem)
Jazdy skuterem śnieżnym
Narty/Snowboard (szkolenie, organizacja zawodów)
Biegi Narciarskie/Skitouring
Morsowanie
Gry miejskie
Jazda konna
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Dzięki współpracy z wieloma obiektami hotelowymi oraz gastronomicznymi
jesteśmy w stanie zorganizować spotkania biznesowe, szkoleniowe czy
konferencje.
Posiadamy szerokie zaplecze gastronomiczne dzięki czemu zaopatrzymy każde
tego typu eventy w catering.
Dodatkowo na życzenie klienta możemy zorganizować warsztaty tematyczne
oraz prelekcje edukacyjne takie jak np. „spotkanie z folklorem pienińskim”,
pokaz wyrobu oscypka, zajęcia edukacyjne w dyrekcji Pienińskiego Parku
Narodowego, lekcje muzealne o flisactwie, pasterstwie, historii Szczawnicy itp.
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Pienińskie Centrum Turystyki
Usługi transportowe krajowe i zagraniczne
Mieczysław Kuczała
ul. Główna 1
34-460 Szczawnica
e-mail: biuropct@op.pl
www.pieninskiecentrumturystyki.pl
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