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PIENINY - SŁOWACJA 
CZĘSTOCHOWA – NIEDZICA – CZORSZTYN – WĄWÓZ HOMOLE – TRZY 

KORONY – KRYNICA – STARA LUBOVNIA – CZERWONY KLASZTOR  

– SPŁYW DUNAJCEM – BOCHNIA 
 

wycieczka dla grup zaszczepionych posiadających unijny certyfikat 

szczepienia przeciwko COVID-19 
 

1 dzień 
 

Wcześnie rano wyjazd sprzed szkoły w kierunku Pienin z postojem w Częstochowie. 

Zwiedzanie klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze w tym m.in.: Bazyliki  

z kaplicą i Cudownym Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Wieczorem 

zakwaterowanie (pokoje 2-5 osobowe z łazienkami), obiadokolacja, nocleg. 
 

2 dzień 
 

Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie z przewodnikiem Pienin: np.: Niedzica – 

znakomicie zachowana średniowieczna warownia zbudowana na stromej skale 

na wysokości 566 m. n. p. m., zapora wodna na jeziorze Czorsztyńskim, 

Czorsztyn – ruiny zamku z których roztacza się ciekawa panorama na Zbiornik 

Czorsztyński, Pieniny Spiskie i Tatry. Z okien baszty Baranowskiego podziwiać 

można panoramę Podhala, Gorców i fragmentu Pienin Czorsztyńskich. Przejście 

Wąwozem Homole. Wieczorem powrót na obiadokolację i nocleg. 
 

3 dzień 
 

Po śniadaniu całodzienna piesza wycieczka w Pieniny: przejazd  

do Sromowców Niżnych, wejście na Trzy Korony ( 982 m. n.p.m.) – drugi  

co do wielkości szczyt Pienin. Po południu wizyta w uzdrowisku Krynica: spacer 

słynnym deptakiem ze starą zabudową uzdrowiskową, wizyta w Pijalni Wód 

Mineralnych. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
 

4 dzień 
 

Po śniadaniu wycieczka autokarowa na Słowację. Przejazd do Starej Lubovni,  

zwiedzanie XIV-wiecznego zamku oraz skansenu budownictwa ludowego pod 

zamkowym wzgórzem, z drewnianymi domami mieszkalnymi z początków  

XX w. Następnie zwiedzanie Czerwonego Klasztoru (z zewnątrz) - kompleksu 

klasztornego położonego w przepięknym otoczeniu pod szczytem Trzech Koron 

nad brzegiem Dunajca. Po południu spływ Dunajcem na trasie Czerwony 

Klasztor – Leśnica. Wieczorem powrót na obiadokolację i nocleg. 
 

5 dzień 
 

Po wczesnym śniadaniu wykwaterowanie, następnie przejazd do Bochni.  

Zwiedzanie z przewodnikiem kopalni soli w Bochni. Jest ona najstarszym, 

nieprzerwanie działającym zakładem przemysłowym w Europie, który 

przypomina rozległe podziemne miasto pełne tajemniczych i niepowtarzalnych 

miejsc. Po południu wyjazd w drogę powrotną. W trakcie przejazdu dłuższy 

postój na posiłek (np. KFC lub McDonald’s) płatny we własnym zakresie lub 

istnieje możliwość zamówienia dwudaniowego obiadu w cenie 30 zł/os.  

Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych. 
 

Cena obejmuje: 

• przejazd wygodnym autokarem, 

• opłaty drogowe (autostrady) i parkingi, 

• opiekę pilota wycieczki na całej trasie, 

• usługi licencjonowanych przewodników,  

• 4 noclegi, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 

• ubezpieczenie na wyjazd na Słowację, 

• fundusze turystyczne: TFG i TFP. 
 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – ok. 130 zł/os. 

 

 

 

 

DZIECI CENA 

pow. 40 865,- 

36 – 40 925,- 

31 – 35 1.010,- 

25 – 30  1.125,- 
 cena obowiązuje do 31.03.2022 

 

 

 
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 

 



 

Sugerowane bilety wstępów: 
 

• Częstochowa – Jasna Góra ………………………………………………………….…………… cena:  ok. 5 zł/os. 

• Pieniński Park Narodowy ………………………………………………………….……………. cena:  ok. 3 zł/os. 

• Zamek w Niedzicy – zwiedzanie wnętrz ………………………..…………………………….. cena:  ok. 14 zł/os. 

• Ruiny Zamku w Czorsztynie ……………………………………………...….………..…..…… cena:  ok. 4 zł/os. 

• Zamek w Starej Lubovni ……………………………………………...….………..…..………… cena:  ok. 5 € - tj. ok. 24 zł/os. 

• Spływ Przełomem Dunajca ( trasa Czerwony Klasztor – Leśna )……………………....…… cena:  ok. 9 € - tj. ok. 43 zł/os. 

• Kopalnia soli w Bochni………………………………………………..………………………..… cena:  ok. 35 zł/os. 

 

Zamiennie lub dodatkowo proponujemy: 

• Spływ Przełomem Dunajca do Szczawnicy ………………………………………............…… cena:  ok. 55 zł/os. 

• Szczawnica – wyciąg krzesełkowy na Palenicę ( góra – dół ) ……….………………………. cena:  ok. 16 zł/os. 

• Szczawnica – zjeżdżalnia grawitacyjna na Palenicy – 1 przejazd ……..…………………….. cena:  ok. 12 zł/os. 

• Zapora wodna w Niedzicy – zwiedzanie elektrowni ………………………………………… cena:  ok. 15 zł/os. 

• Baseny termalne w Miszkolcu……………………………………………………..…..…..…….. cena:  ok. 110 zł/os. 

• zwiedzanie Ziemi Spiskiej na Słowacji (Spiski Zamek, Spiska Kapituła, Lewocza, Bardejów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 


