
 

 

                 Wycieczka 1 - dniowa 
 

PIENINY – Śladami Janosika 

ZAMEK w NIEDZICY  - ZAPORA CZORSZTYŃSKA - WĄWÓZ HOMOLE - SZCZAWNICA 

08.09.2020  /wtorek/      
06.10.2020  /wtorek/ 

 
 

Ramowy program:  
 
 

Wyjazd z KRAKOWA o godz. 07:00, Terminal Autobusowy „Podgórze SKA”  

ul. Powstańców Wielkopolskich / ul. Wielicka. Przejazd w Pieniny do 

NIEDZICY, zwiedzanie jednego z najważniejszych zabytków architektury 

zamkowej w Małopolsce – Zamku DUNAJEC.  Zamek oprócz swoich funkcji 

obronnych pełnił także funkcje reprezentacyjne. Był również miejscem 

planów filmowych dla seriali „Wakacje z duchami” i „Janosik”. Następnie 

spacer koroną zapory na Dunajcu (wys. 54 m) na której znajduje się jedna  

z największych atrakcji Pienin, namalowany w 3D obraz „Moc żywiołów”. 

Mierzy on 34 metry długości i obrazuje zapadniętą strukturę zalewaną 

wodospadami z odsłoniętymi w głębi turbinami i sylwetkami ludzi, 

widzianymi z odległości 50 m. Najlepszy efekt trójwymiarowości obrazu 

można uzyskać stojąc w ściśle określonym miejscu oznaczonym na 

malowidle. Przejazd do JAWOREK – spacer wzdłuż potoku Kamionka do 

Wąwozu Homole (rekreacyjny, łatwy szlak o długości 800 m). Po spacerze obiad w regionalnej karczmie. 

Przejazd do SZCZAWNICY, spacer po „królowej polskich uzdrowisk”: Parki Górny i Dolny, Plac Dietla i Dom 

nad Zdrojami – Pijalnia wód pełniąca również rolę galerii sztuki. Czas wolny w trakcie którego można 

wstąpić do lodziarni na słynne szczawnickie lody lub wyjechać kolejką linową na Palenicę. Wieczorem 

wyjazd w drogę powrotną. Planowany powrót do Krakowa ok godz. 20:30 – 21:00. 
 

  Cena:   120,00 zł /osoba  
  Cena:   105,00 zł /osoba    / dla posiadaczy Vouchera Turystycznego BP ARION / 
    
 

ŚWIADCZENIA W CENIE:  

• przejazd autokarem klasy lux  (klimatyzacja, WC, barek, DVD) 

• opłaty drogowe i parkingowe 

• 1 x obiad ( jedno ciepłe danie główne + napój ) 

• zestaw słuchawkowy Tour Guide 

• opieka pilota,  

• ubezpieczenie NNW do 5000 zł 

• podatek VAT 
 

WAŻNE INFORMACJE: 

• Dopłata do biletów wstępu:  
- Zamek w Niedzicy: Normalny 19 zł,  Ulgowy 14 zł.  

- Pieniński Park Narodowy, Wąwóz Homole: 2 zł   krzesełkową,  

 Ceny biletów wstępu są niezależne od Biura Podróży i mogą ulec zmianie. 

• Proszę zabrać wygodne obuwie z grubszą podeszwą.   

• Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.  

• Cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie 

• Przejazd autokarem, zwiedzanie oraz usługi żywieniowe będą świadczone zgodnie z przepisami  
sanitarnymi  obowiązującymi w terminie trwania wycieczki. 
 

 

 

 

 

 

Biuro Podróży ARION TOUROPERATOR Sp. z o.o.  31-128 Kraków, ul. Karmelicka 32   I piętro 
Tel 12/ 632-01-50     www.arionsenior.pl            e-mail: arion@arion.pl      

Zapraszamy:   Pon. – Pt   godz. 09:30 – 17:30 


