
 

 

PIENINY  

Szczawnica – Niedzica – 
Czorsztyn + wypad do 

Ojcowskiego Parku Narodowego  
 
  

 
Program ramowy: 
 

1 dzień Wyjazd z Koszalina lub Kołobrzegu ok.  godz. 06:00. Przyjazd w Pieniny późnym 

popołudniem. Zakwaterowanie, obiadokolacja. 

 

2 dzień Śniadanie. Przejazd do Dębna Podhalańskiego – zwiedzanie drewnianego kościoła  

pw. Św. Michała Archanioła, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Spotkanie  

z przewodnikiem, przejazd do Jaworek, spacer wąwozem Homole - jedną z największych, 

przyrodniczych atrakcji Pienin - głęboko wcięty, stromościenny wąwóz w Małych Pieninach. Po 

wąskim dnie doliny płynie potok Kamionka. Na uwagę zasługują tutaj przede wszystkim jego 

niezwykłe i malownicze kaskady, które wprawiają w zdumienie.  Szczawnica, spacer  

z przewodnikiem po uzdrowisku. Przejazd na nocleg, zakwaterowanie i obiadokolacja.   

 

3 dzień Śniadanie. Niedzica, zwiedzanie średniowiecznego zamku i wozowni „Dunajec” strzegącego 

biegnącej doliną Dunajca granicy polsko-węgierskiej i wytyczonego tędy szlaku handlowego Kraków 

– Buda. Spacer po koronie zapory, czas wolny. Następnie przejazd  

do Sromowiec (przystań flisacka), spływ Dunajcem do Szczawnicy (ok. 2 godz. 15 min). Powrót  

na nocleg. Obiadokolacja. 

 

4 dzień Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem. Dojazd do Czorsztyna i wędrówka najłatwiejszym, 

pozbawionym męczących podejść, szlakiem niebieskim na najwyższą w masywie Trzech Koron, 

majestatyczną Okrąglicę. Jego atrakcją są wspaniałe widoki. Na szczycie Okrąglicy platforma 

widokowa, skąd rozciąga się imponujący widok na malowniczą dolinę Dunajca, okoliczne 

miejscowości, Pieniny, Gorce, Tatry i pozostałe pasma górskie. Powrót na nocleg, obiadokolacja.  

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO


 

 

5 dzień Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Ojcowskiego Parku Narodowego – zwiedzanie z 

przewodnikiem: Zamek w Pieskowej Skale, Maczuga Herkulesa, jedna z ojcowskich jaskiń (Łokietka 

lub Ciemna), Ojców - m.in. Brama Krakowska, "Źródełko miłości". Późnym popołudniem wyjazd w 

drogę powrotną. Przyjazd do Koszalina lub Kołobrzegu w nocy ok. 03:00/04:00. 

 
Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 

Cena: od 815 zł/os. 
 
 
 

Cena zawiera: 

 Transport komfortowym autokarem (DVD,WC, barek, klimatyzacja) 

 4 noclegi w pensjonacie lub domu wypoczynkowym - pokoje 2 - 4 osobowe z łazienkami 

 Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje 

 Opieka pilota 

 Ubezpieczenie NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) do 10’000 zł 

 

Dodatkowo płatne: 

 

 Bilety wstępów wg. programu oraz górskiego przewodnika w Pieninach i lokalnego przewodnika w  

Ojcowskim Parku Narodowym. Koszt: 100 zł/os. 

 Możliwość dopłaty do pokoju 1 osobowego, koszt 240 zł /os. 

 

 


