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Wycieczka (4 dni)
PIENINY
(wersja podstawowa)

Termin: do ustalenia, wiosna/jesień

Cena: od 450 PLN/os.

Pieniny to pasmo górskie, rozciągające się na terenie dwóch krajów: Polski i Słowacji, podzielone na pół
przez malowniczy Przełom Dunajca. Pomimo tego, że Pieniny nie są najwyższymi czy najbardziej
rozległymi górami w naszym kraju, są jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych. Wpływ na
to mają zachwycająca, dzika przyroda, wyjątkowo bogata fauna, bezcenne zabytki i... zapierające dech
w piersiach widoki, które swym pięknem przysłaniają wiele wyższych i potężniejszych pasm górskich.
W Pieninach mamy okazję zobaczyć jezioro, którego brzegów strzegą aż dwa zamki, wygasłe wulkany
oraz rzekę wijącą się u stóp wapiennych ścian, wznoszących się niemalże do nieba. Możemy odnaleźć
zaginione, owiane legendami, inkaskie pismo węzełkowe. W końcu, doświadczyć możemy anomalii
magnetycznych i leczniczego działania wód mineralnych.
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1. Wyjazd i kościół św. Michała Archanioła
O poranku spotykamy się w umówionym miejscu, gdzie czeka na nas komfortowy autokar. Zajmujemy miejsca i wyruszamy w podróż w kierunku
Pienin! Po drodze zatrzymujemy się we wsi Dębno Podhalańskie, gdzie zwiedzamy drewniany kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła,
wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Budowla pochodzi z XV wieku i utrzymana jest w stylu gotyckim. W świątyni mamy okazję zobaczyć
bezcenne zabytki, m.in. chorągiew wojenną z wizerunkiem św. Stanisława ze Szczepanowa, pochodzącą z XVI wieku. Wracamy do autokaru
i jedziemy do miejsca naszego zakwaterowania w Pieninach. Po zameldowaniu zjadamy obiadokolację i udajemy się na nocleg.
Dzień 2. Niedzica i Zalew Czorsztyński
Po śniadaniu wybieramy się do Zamku w Niedzicy. Zwiedzamy położoną na skalę, owianą legendami, średniowieczną warownię węgierską, która
wzniesiona została na początku XIV wieku i do dzisiaj zachowała się w niemalże idealnym stanie. Co ciekawe, w Zamku w Niedzicy kręcono takie filmy
i seriale jak „Zemsta”, „Janosik” czy „Wakacje z duchami”. Po wyjściu z zamku zatrzymujemy się nad wyjątkowo malowniczym Jeziorem
Czorsztyńskim. Odpoczywamy, podziwiamy okoliczne krajobrazy, robimy zdjęcia. Następnie wybieramy się na rejs promem, podziwiamy
zachwycającą panoramę gór, zaporę wodną ZEW Niedzica i docieramy na drugi brzeg jeziora, gdzie zwiedzamy ruiny zamku Czorsztyn. Wracamy do
obiektu noclegowego, gdzie czeka na nas obiadokolacja. Udajemy się na nocleg.
Dzień 3. Spływ Dunajcem i Szczawnica
Po śniadaniu jedziemy na Słowację, do miejscowości Czerwony Klasztor. Odwiedzamy sklepik, w którym chętni mogą zakupić tradycyjne słowackie
produkty (w sklepie można płacić polską walutą). Następnie wybieramy się na około 2-godzinny spływ Dunajcem. Podczas przeprawy przez rzekę
podziwiamy niepowtarzalne piękno okolicznej przyrody i majestat najwyższych gór Pienińskiego Parku Narodowego. Spływ kończymy w Szczawnicy.
Zwiedzamy Park Zdrojowy, zabytkowe rzeźby i pomniki, piękne szczawnickie wille, kaplicę zdrojową oraz muszlę koncertową. Odwiedzamy pijalnię
wód leczniczych. Następnie autokarem jedziemy do Wąwozu Homole. Miejsce to tworzone jest przez wysokie na ponad 120 metrów wapienne
skały, krętą trasę, rwący potok, kamienne księgi i rumowisko. Osoby, które nie będą czuły się na siłach, by pokonać wąwóz na własnych nogach, mogą
skorzystać z wyciągu krzesełkowego (dodatkowo płatne). Wracamy do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.
Dzień 4. Zamek w Wiśniczu i powrót do domu
Po śniadaniu opuszczamy obiekt noclegowy i wyruszamy w drogę powrotną. Zatrzymujemy się w Wiśniczu i zwiedzamy doskonale zachowany zamek
z XIV wieku, będący przykładem rezydencji typu palazzo in fortezza (pałac w środku fortecy). Miejsce to jest ściśle związane z historią polskiej sztuki
kulinarnej – to tutaj spisane zostało Compendium kuchmistrza Stanisława Czernieckiego, czyli pierwsza polska książka kucharska. W godzinach
wieczornych dojeżdżamy na miejsce zbiórki.
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia obiektów.
Cena zawiera:
Przejazd autokarem o podwyższonym standardzie (TV+DVD, WC, klimatyzacja, pasy bezpieczeństwa) w obie
strony
 Opłaty drogowe i parkingowe
 Opiekę licencjonowanego pilota, usługi przewodnickie
 Zakwaterowanie – 4 noclegi w pokojach z łazienkami
 Wyżywienie HB (śniadania, obiadokolacje)
 Ubezpieczenie NNW, podatek VAT
Cena nie zawiera: dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń: Kosztów Rezygnacji i Chorób Przewlekłych, wydatków
własnych, ofiar w obiektach sakralnych, dobrowolnych napiwków, Biletów wstępów do zwiedzanych obiektów (cena orientacyjna biletów ulgowych
wynosi 70 PLN/os.)


Inne warianty programu: Baseny termalne Tatralandia (Słowacja), Kraków + Wieliczka, Krynica Zdrój, wjazd kolejką na punkt widokowy na Palenicy,
Wąwóz Papieski i anomalia magnetyczne na Górze Wdżar, ognisko z muzyką góralską
Zobacz więcej propozycji wycieczek na www.odyeseja.com.pl, zamów indywidualną wycenę lub złóż zamówienie dzwoniąc pod numer
+48 501 187 183 lub +48 (42) 640-21-80. Możesz też napisać do nas na adres: odyseja@odyseja.com.pl - Do zobaczenia na trasie!
Informacje o biurze: 93-428 Łódź, ul. Kierowa 7, NIP: 729-264-16-88 , REGON: 360756615, Rok założenia: 1990, Ubezpieczenie na rzecz klienta
SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. Koncesja Organizatora Turystyki Nr 363, Numer Konta: 62 1910 1048 2260 8398 0466 0001
Cena powyższej wycieczki została skalkulowana dla grup liczących minimum 45 pełnopłatnych uczestników, wyjazdu z centrum Polski i przy założeniu realizacji standardowego programu.
Zmiana ilości osób, świadczeń, programu, miejsca wyjazdu etc. może wpłynąć na cenę wycieczki, stąd powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.

