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Dzień 1.                                                                                                                                                               Pieniny 
07:45 Zbiórka w wyznaczonym przez organizatora miejscu. 

08:00 Wyjazd w kierunku Pienin.  

10:00 – 12:00 Muzeum Górali i Zbójników mieści się w starym, podhalańskim domu. Można tu zobaczyć ponad 

tysiąc zabytkowych eksponatów, między innymi narty z początku lat 20. XX w. czy ponad stuletnią dorożkę. 

Barwne opowieści o góralskim życiu i zbójnickich przygodach to tutejsza specjalność. Zapraszamy do zabawy w 

Tropicieli Zbójników! Gra terenowa w której uważni obserwatorzy, wyposażeni w specjalne mapki spróbują 

zdobyć pamiątkowe odznaki i odkryć wiele góralskich sekretów.   

13:00 – 15:00 Przyjazd do Czorsztyna. Spacer na Polane Majerz, zwanej też Polaną Cisówka. Wizyta w bacówce 

gdzie spotkać można najprawdziwszego gazdę, który chętnie opowiada rozmaite historie. Warto wsłuchać się w 

jego opowieści, które potrafią pochłonąć słuchacza na długie godziny. Gazda zawsze przepowie też pogodę, o którą 

koniecznie trzeba go zapytać. Bacówka czaruje swoim klimatem, w jej otoczeniu pasą się owce, krowy, konie. 

Można tu spróbować i nabyć świeżych oscypków, a także żętycy oraz innych wyrobów. Gospodarstwo posiada 

atest Ekolandu, co oznacza, że jego produkty nie zawierają konserwantów i sztucznych składników. 

15:00 -15:30 Grupa przepłynie gondolą z Czorsztyna do Niedzicy. W czasie rejsu będzie można podziwiać 

krajobrazy Jeziora Czorsztyńskiego oraz okoliczne zabytki zarówno architektury jak i przyrody takie jak: Zamek 

Dunajec w Niedzicy, zamek w Czorsztynie, Zaporę Wodną w Niedzicy, Pieniński Park Narodowy oraz wiele innych. 

16:00 -17:00 Spacer po zaporze w Niedzicy - jest to najwyższa w Polsce zapora ziemna. Znajduje się tu malowidło 
3D ”Moc Żywiołów” przedstawiające wnętrze elektrowni zalewanej wodospadami. Po wschodniej stronie zapory 

umieszczone są barwne tablice prezentujące przyrodę Pienin. 

ok. 18.00 – Zakwaterowanie i obiadokolacja w: 
• termin 15 – 17.06.2020: Willa Alexia - http://willa-alexia.pl  
• termin 17 – 19.06.2002: Pokoje Gościnne „Na Wymyślu” - http://www.nawymyslu.pl  

Możliwość wzięcia udziału w grach integracyjnych oraz konkursach prowadzonych przez pilota – animatora. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dzień 2.                                                                                                                                                               Pieniny 
08:00 Śniadanie. 

10:00 – 18:00 Przyjazd do Szczawnicy. Wyjazd kolejką na Palenicę 722 m.n.p.m . Przejście szlakiem granicznym do 

Schroniska pod Durbaszką. Czas na przekąskę w schronisku we własnym zakresie. Zejście do Jaworek przez wąwóz 
Homole. Jest to jeden  z najładniejszych tego typu w Polsce. Długość wąwozu wynosi 800 m. Tworzą go pionowe 

ściany (miejscami sięgające nawet 120 m) z białego i czerwonego wapienia. Dnem spływa kaskadami potok 

Kamionka. Na końcu wąwozu znajduje się skalny "księgozbiór" zwany Kamiennymi Księgami, kryjący podobno 

zapisane losy ludzkie. Na powrocie do ośrodka postój w Szczawnicy, niewielkiej miejscowości nad brzegiem potoku 

Grajcarek oraz Dunajca, która słynie przede wszystkim ze swoich wód mineralnych i niepowtarzalnego 

małomiasteczkowego klimatu.  

18:30 Obiadokolacja. 

Program Ramowy 
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Dzień 3.                                                                                                                                                               Pieniny 
08:00 Śniadanie 
10:00 – 13:00 Wyjście ścieżką edukacyjną „W krainie wygasłego wulkanu” na szczyt góry Wdżar. Jest to szczyt 

pochodzenia wulkanicznego. Ścieżka dostarcza wielu wrażeń dla amatorów górskich wędrówek ponieważ wije się 

wśród skał i czasem trzeba skorzystać z pomocy łańcuchów. Ze szczytu rozciąga się piękna panorama na Jezioro 

Czorsztyńskie i Tatry. Znajduję się tam również wyjątkowa ciekawostka, nie spotykana w okolicy. To anomalia 
magnetyczna, gdzie igła kompasu odchyla się zamiast na północ to w kierunku południowym. Bywa też, że igła 

kompasu "wariuje" wirując wokół własnej osi.  

13:00 -14:00 Uczestnicy będą mieli okazję zjechać torem saneczkowym. To atrakcyjna zabawa z dużą dawką 

adrenaliny. Tor ma długość 1000 metrów, a różnica wysokości wynosi 45m. Zjazd dostarczy grupie niesamowitych 

wrażeń. 

ok. 17:00 Powrót do miejsca rozpoczęcia wycieczki. 

 
 
 
Cena obejmuje: 
ü Przejazd  autokarem  z klimatyzacją ,TV, WC 

ü Opiekę pilota - animatora w trakcie trwania całego wyjazdu; 

ü usługę przewodnika górskiego; 

ü 2x nocleg w pokojach kilkuosobowych z łazienkami; 

ü 2x śniadanie; 

ü 2x obiadokolacja; 

ü Bilet wstępu do Pienińskiego Parku Narodowego;  

ü Gra terenowa w  Muzeum Górali i Zbójników; 

ü wjazd kolejką linową na Palenice; 

ü rejs gondolą po Jeziorze Czorsztyńskim; 

ü 2 x zjazd torem saneczkowym 

ü gry i zabawy animacyjne w autokarze; 

 
Cena min. 45 os.:  

 

• Termin: 17 – 19.06.2020 379 zł/os.  
• Termin: 15 – 17.06.2020 410 zł/os.  

Cena nie obejmuje: 
ü Innych świadczeń nie przewidzianych w programie.  
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ü Cena kalkulowana jest dla min. 45 os. + 3 os. opieki gratis 
ü Przedstawiona oferta posiada wycenę atrakcji na rok 2019; 
ü Biuro z przyczyn od siebie niezależnych zastrzega możliwość zmian kolejności atrakcji w programie. 
ü Możliwe dołączenie do programu dodatkowych atrakcji na życzenie organizatora lub zamiana istniejących. 

ü Rezerwacje ośrodka oraz atrakcji nie są wiążące do momentu podpisania umowy i mogą ulec zmianie lub 

anulacji. 

 
W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji.  

Karol Krawczyk / karol.krawczyk@bisontours.pl / tel. +48 690 289 955 

Dodatkowe Informacje 


