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„PIENINY”  
SZCZAWNICA-TRZY KORONY-NIDZICA-PRZEŁOM DUNAJCA- 

WĄWÓZ HOMOLE (4 DNI) 
 

1 dzień 

Wyjazd o ustalonej godzinie; przejazd do SZCZAWNICY - miasta 

uzdrowiskowego na pograniczu Pienin i Gorców nad potokiem Grajcarek, 

spacer po uzdrowisku; wejście lub wjazd kolejką linową na PALENICĘ 

(722 m. n.p.m.), z piękną panoramą widok na całe Pieniny (możliwość 

zjazdów na sztucznym torze saneczkowym); proponujemy też spacer 

szlakiem przez Szafranówkę (742 m. n.p.m.) do schroniska PTTK 

„Orlica” i powrót do miasta wzdłuż brzegów Dunajca; przejazd na nocleg i 

obiadokolację; 

2 dzień 

Śniadanie; przejazd do KROŚCIENKA nad Dunajcem; spotkanie z przewodnikiem 

i wędrówka po PIENIŃSKIM PARKU NARODOWYM, wejście szlakiem, przez Zamkową Górę z ruinami 

Zamku Pienińskiego, na TRZY KORONY (Okrąglica 982 m. n.p.m.) z niesamowitymi widokami przełomu 

Dunajca i Słowacji; zejście przez przełęcz Szopka i Wąwóz Sobczański do schroniska PTTK „Trzy 

Korony” i Sromowców Niżnych; powrót do ośrodka; obiadokolacja; (opcjonalnie dyskoteka, ognisko lub 

grill); nocleg; 

3 dzień 

Śniadanie; przejazd do NIEDZICY: spacer po koronie zapory wodnej Jeziora Czorsztyńskiego z 

malowidłem przestrzennym „Moc Żywiołów”; zwiedzanie Zamku Dunajec; rejs statkiem spacerowym po 

Jeziorze Czorsztyńskim; zwiedzanie Zamku w Czorsztynie (opcjonalnie przejazd do Dębna 

Podhalańskiego i zwiedzanie drewnianego kościoła pw. św. Michała Archanioła); powrót do ośrodka; 

obiadokolacja i nocleg; 

4 dzień 

Śniadanie; wykwaterowanie z ośrodka i przejazd do Sromowców Niżnych; spływ tratwami lub pontonami 

PRZEŁOMEM DUNAJCA do Szczawnicy; przejazd do Jaworek i spacer łatwym szlakiem w Małe Pieniny, 

do WĄWOZU HOMOLE; wyjazd w drogę powrotną; powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych; 

 
Cena brutto obejmuje: 

 przejazd komfortowym autokarem 

 noclegi wg programu w ośrodku wypoczynkowym lub pensjonacie  

 posiłki wg programu 

 opieka pilota 

 ubezpieczenie NNW 

 podatek VAT 

 

UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, 

dodatkowych wstępów i napojów do obiadokolacji. W/w program imprezy jest 

ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z zewnątrz. Pilot nie oprowadza po 

muzeach. 


