
 

 
WYCIECZKA ROWEROWA-JEZIORO CZORSZTYŃSKIE 

 
Jezioro Czorsztyńskie i ścieżka rowerowa wokół niego, to jedno z bardziej urokliwych miejsc na mapie atrakcji 
turystycznych. Przepiękne krajobrazy podziwiane podczas jazdy na rowerze tworzą niezapomniane wspomnienia. 
Wycieczka łączy w sobie aktywność fizyczną i zwiedzanie. Oprócz głównej atrakcji jaką jest przejażdżka wokół jeziora 
będziemy mieli szansę podziwiać Zamek w Niedzicy, malowniczą Zaporę Czorsztyńską, drewniany Kościółek w 
Dębnie oraz uczestniczyć w rejsie statkiem. Całość pętli wokół jeziora wynosi ok. 40 km - w naszej ofercie jest to 
opcja dla rowerów elektrycznych. W opcji dla rowerów klasycznych pokonujemy połowę tego dystansu ok 20km. 
 
 
PROGRAM wycieczki na rowerach klasycznych WTOREK, PIĄTEK, NIEDZIELA 
● 09.30 Wyjazd z Zakopanego 
● 11.00 Dębno - Zwiedzanie Kościółka w Dębnie 
● 11.45 Niedzica - możliwość zwiedzenia Zamku, Zapory Czorsztyńskiej 
● 13.15 Rejs statkiem - przeprawa spod Zamku w Niedzicy do Zamku w 

Czorsztynie 
● 13.45 Odbiór rowerów i rozpoczęcie przejażdżki 
● 14.00 – 17.45 przejazd trasą rowerową z Czorsztyna do Dębna w tym czas 

wolny  
● 17.45 Oddanie rowerów i wyjazd z Dębna 
● 19.00 Planowany przyjazd do Zakopanego 

 
PROGRAM wycieczki na rowerach elektrycznych WTOREK, PIĄTEK, NIEDZIELA 
● 09.30 Wyjazd z Zakopanego 
● 10.45 Odbiór rowerów   
● 11.15 – 17.45 przejazd trasą rowerową wokół jeziora Czorsztyńskiego w 

czasie przejazdu: Niedzica, możliwość zwiedzenia zamku lub zapory, 
zwiedzanie Kościółka w Dębnie, rejs statkiem, przeprawa spod Zamku w 
Niedzicy do Zamku w Czorsztynie, czas wolny na obiad 

● 17.45 Wyjazd z Dębna 
● 19.00 Planowany przyjazd do Zakopanego 

 
 
 
CENA NOSALOWY – PAKIET POBYTOWY: 
Cena: 125zł dorośli/ 130zł studenci do 26 lat, młodzież/ 115zł dzieci 7-10 lat 
 
Cena zawiera: przejazd autokarem, opiekę pilota, wstęp do kościoła w Dębnie, rower trekking z kaskiem, przeprawę statkiem po  
 
Dodatkowo płatne rower elektryczny: rower trekking z pojedynczym amortyzatorem (z kaskiem): 180zł; przyczepka: 50zł; 
fotelik: 30zł; sakwa: 20zł; przeprawa statkiem: 10zł 
 
Opcjonalnie płatne u pilota: zamek i wozownia w Niedzicy: 19zł dorośli/ 14zł dzieci, młodzież i opiekunowie, studenci, emeryci, 
renciści.  
 
UWAGA: Poniżej 7 roku życia przejazd dziecka jest możliwy w foteliku rowerowym lub przyczepce. Istnieje możliwość 
wypożyczenia roweru elektrycznego dla dziecka w cenie 90 zł (ilość ograniczona). 
 
Na wycieczkę rowerową zalecamy: jazdę w okularach przeciwsłonecznych, zabranie plecaka lub wypożyczenie sakwy 
rowerowej, zabranie bidonu lub butelki z wodą, kanapki/batonika wg własnego uznania.  
Ubiór: w zależności od  temperatury „na dół„ długie legginsy/getry lub krótkie spodenki, „na górę” sportową koszulkę z długim 
lub krótkim rękawem, cienka kurtka w razie deszczu i wiatru. 

 
tel.: 18 20 116 46, 18 20 638 13  

 www.strama.turystyka.pl     e-mail: rezerwacje@strama.turystyka.pl 
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