
SPŁYW DUNAJCEM i ZAMEK W NIEDZICY 
Spływ Przełomem Dunajca wiedzie przez najpiękniejsze zakątki Pienin. Oprócz głównej atrakcji będziemy mieli szansę 
podziwiać urokliwe zakątki polskiego Spisza, do których zaliczyć można Zamek w Niedzicy, malowniczą Zaporę Czorsztyńską 

oraz drewniany Kościółek w Dębnie. 

PROGRAM wycieczki: 

WTOREK, PIĄTEK, NIEDZIELA 
• 09.30 Wyjazd z Zakopanego 
• 11.00 Zwiedzanie Kościółka w Dębnie 
• 11.45 Niedzica - możliwość zwiedzenia Zamku, Zapory Czorsztyńskiej lub Parku Miniatur 
• 13.15 Wyjazd do Sromowców Kątów
• 13.45 Spływ Przełomem Dunajca (ok. 2 godziny) 
• 15.45 Planowany czas wolny w Szczawnicy 
• 17.00 Wyjazd ze Szczawnicy
• 19.00 Planowany przyjazd do Zakopanego 

Kościółek w Dębnie (XV wiek) 
Dużą atrakcją wycieczki jest XV wieczny drewniany Kościółek w Dębnie, 
udostępniany do zwiedzania w obecności księdza proboszcza. Kościółek jest 
zabytkiem klasy „0”, a więc o szczególnym znaczeniu międzynarodowym. 
W 2003 roku cały obiekt został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Jak podają góralskie legendy częstym gościem kościółka był Janosik. 

Zamek w Niedzicy i Zapora Czorsztyńska 
Krótki spacer po koronie sztucznej zapory na Dunajcu pozwoli zobaczyć ogrom 
pracy jaki został włożony w zabezpieczenie Polski przed potężnym żywiołem, 
jakim jest woda. Podczas godzinnego czasu wolnego istnieje możliwość 
zwiedzania gotyckiego zamku w Niedzicy - jednej z największych atrakcji 
turystycznych południowej Małopolski. Kręcono tu m. in. sceny do seriali 
Janosik oraz Wakacje z duchami. 

Spływ przełomem Dunajca 
Ze Sromowców Kątów udamy się w około dwugodzinną przeprawę drewnianymi 
12 osobowymi tratwami rwącym nurtem Dunajca. Różnorodność szybko 
zmieniających się krajobrazów zadziwi nawet najbardziej wymagających. 
Spływ rozpoczyna się w Sromowcach Kątach, a kończy w Szczawnicy, gdzie 
przewidujemy ok. godzinną przerwę na obiad. 

Oferta zawiera: przejazd autokarem, opiekę pilota, wstęp do PPN + bilet na spływ, wstęp do kościółka w Dębnie. Opcjonalnie 
płatne u pilota: zamek i wozownia w Niedzicy: 19 zł dorośli, 14 zł dzieci, młodzież i opiekunowie, studenci, emeryci, renciści. 



SPŁYW DUNAJCEM i ZAMEK W NIEDZICY
pontony lub kajaki 

Rafting po Dunajcu to spływ pontonami po najbardziej atrakcyjnym szlaku wodnym południowej Polski. Został stworzony z 
myślą o tych, którzy pragną prawdziwej przygody. Oprócz głównej atrakcji będziemy mieli szansę podziwiać urokliwe zakątki 
polskiego Spisza, do których zaliczyć można Zamek w Niedzicy, malowniczą Zaporę Czorsztyńską oraz drewniany Kościółek 

w Dębnie. 

PROGRAM wycieczki: 

WTOREK, PIĄTEK, NIEDZIELA 
• 09.30 Wyjazd z Zakopanego 
• 11.00 Zwiedzanie Kościółka w Dębnie 
• 11.45 Niedzica - możliwość zwiedzenia Zamku, Zapory Czorsztyńskiej lub Parku Miniatur 
• 13.15 Wyjazd do Sromowców Kątów
• 13.45 Spływ Przełomem Dunajca na pontonach (ok. 2 godziny) 
• 15.45 Planowany czas wolny w Szczawnicy 
• 17.00 Wyjazd ze Szczawnicy
• 19.00 Planowany przyjazd do Zakopanego 

Kościółek w Dębnie (XV wiek) 
Dużą atrakcją wycieczki jest XV wieczny drewniany Kościółek w Dębnie, 
udostępniany do zwiedzania w obecności księdza proboszcza. Kościółek jest 
zabytkiem klasy „0”, a więc o szczególnym znaczeniu międzynarodowym. 
W 2003 roku cały obiekt został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Jak podają góralskie legendy częstym gościem kościółka był Janosik. 

Zamek w Niedzicy i Zapora Czorsztyńska 
Krótki spacer po koronie sztucznej zapory na Dunajcu pozwoli zobaczyć ogrom 
pracy jaki został włożony w zabezpieczenie Polski przed potężnym żywiołem, 
jakim jest woda. Podczas godzinnego czasu wolnego istnieje możliwość 
zwiedzania gotyckiego zamku w Niedzicy - jednej z największych atrakcji 
turystycznych południowej Małopolski. Kręcono tu m. in. sceny do seriali 
Janosik oraz Wakacje z duchami. 

Rafting - spływ pontonami lub kajakami 
Ze Sromowców Kątów udamy się na około dwugodzinną przeprawę na 
pontonach lub kajakach nurtem rzeki Dunajec. Spływ odbywa się pod opieką 
profesjonalnego instruktora, na sześcioosobowych pontonach, jedno lub 
dwuosobowych kajakach. Praca zespołowa wszystkich uczestników gwarantuje 
wyjątkową przygodę i wymusza czynny udział w spływie, który zapewni wiele 
wrażeń i świetną zabawę. Po spływie w Szczawnicy przewidujemy przerwę na 
obiad. 

Oferta zawiera: przejazd autokarem, opiekę pilota, wstęp do PPN + bilet na spływ pontonem luk kajakiem w tym kask, 
kamizelka asekuracyjna, worki wodoodporne, wstęp do kościoła, ubezpieczenie. Opcjonalnie płatne u pilota: zamek i 
wozownia w Niedzicy: 19 zł dorośli, 14 zł dzieci, młodzież i opiekunowie, studenci, emeryci, renciści. 



SPŁYW DUNAJCEM
tratwa, kajak, ponton 

Spływ Przełomem Dunajca wiedzie przez najpiękniejsze zakątki Pienin. Dwugodzinna przeprawa drewnianymi 12 osobowymi 
tratwami , różnorodność szybko zmieniających się krajobrazów zadziwi nawet najbardziej wymagających. Spływ rozpoczyna 
się w Sromowcach Kątach, a kończy w Szczawnicy.  Dla bardziej aktywnych osób proponujemy alternatywnie spływ nurtem 
rzeki Dunajec na sześcioosobowych pontonach oraz jedno lub dwuosobowych kajakach.

PROGRAM wycieczki: 

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, SOBOTA
• 11.30 Wyjazd z Zakopanego
• 13.45 Spływ Przełomem Dunajca (ok. 2 godziny)
• 15.45 Planowany czas wolny w Szczawnicy
• 16.15 Wyjazd ze Szczawnicy
• 18.00 Planowany przyjazd do Zakopanego

Oferta zawiera: przejazd autokarem, opiekę pilota, wstęp do PPN + bilet na spływ (tratwa, lub ponton lub kajak), dodatkowo 
dla płynących pontonem lub kajakiem: ubezpieczenie NNW, kask, kamizelka asekuracyjna, worki wodoodporne.


