BIURO TURYSTYCZNE „JAWORZYNA”
ul. Pułaskiego 4, 33 - 380 Krynica Zdrój
tel. 0 18 471 61 70, 0 18 471 61 71, 0 18 471 56 54, fax: 0 18 471 55 13
e-mail: biuro@btjaworzyna.pl www.btjaworzyna.pl

JEZIORO CZORSZTYŃSKIE
REJS STATKIEM
ZAMEK W NIEDZICY
W programie wycieczki:
Przejazd w Pieniny. Zwiedzanie średniowiecznego Zamku w Niedzicy - jeden z najcenniejszych zabytków
architektury obronnej w Polsce. Malowniczy rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim (1 godz.) - zachwycające
widoki na ruiny warowni w Czorsztynie, majestatyczny Zamek w Niedzicy oraz panoramę Pienińskiego Parku
Narodowego. Na zakończenie spacer po zaporze wodnej oraz czas wolny.
Zamek „Dunajec ”w Niedzicy
Warownia Niedzica (zwana także Dunajec) usytuowana została na wysokości
566 metrów. Zamek ten stanowi jeden z najcenniejszych, znajdujących się w
Polsce zabytków obronnych. Został on na przestrzeni lat bardzo dokładnie
zbadany zarówno pod względem archeologicznym jak i również zachowanej
dokumentacji, w której pojawiają się wzmianki o nim. Dzięki temu dziś wiemy
o tej pradawnej warowni bardzo wiele. Historia zamku niejednokrotnie
zaskakuje i skłania do myślenia. Co tak naprawdę zadecydowało o potędze
tego grodu? Jak przebiegały jej losy? Zapraszamy na fascynującą wyprawę…
Jezioro Czorsztyńskie - rejs widokowy
Po malowniczym Jeziorze Czorsztyńskim w sezonie kursują statki wycieczkowe,
które ułatwiają poznanie pięknej okolicy. Rejsy same w sobie to nie lada
atrakcja, a ponadto pozwalają się łatwo przemieszczać turystom pomiędzy
średniowiecznymi zamkami stojącymi nad brzegami jeziora i odbijającymi swe
odbicia w tafli wody. Chodzi oczywiście o cudny zamek Dunajec w Niedzicy
i ruiny zamku w Czorsztynie. Obie warownie są udostępnione dla turystów, a
pod ich murami powstały przystanie dla statków.
Statek turystyczny "Harnaś"
Jest pływającą kawiarnią, z pokładu której można podziwiać okoliczne zabytki
zarówno architektury jak i przyrody takie jak: Zamek Dunajec w Niedzicy, ruiny
zamku królewskiego w Czorsztynie, Zaporę Wodną w Niedzicy, skansen na
półwyspie Stylchen, Zielone Skałki, Pieniński Park Narodowy oraz wiele innych.
W górnej części oraz na dziobie statku znajdują się pokłady słoneczne, na
których można zażywać kąpieli słonecznych w trakcie rejsu spacerowego.

Czas trwania: 13:30 - 20:30
Cena zawiera:
- transport autokarem
- usługę pilota/przewodnika
- zwiedzanie kompleksu zamkowego w Niedzicy
- rejs statkiem (1 godz.)

CENA: 90,00zł
ulg. 80,00zł*

* bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym oraz dzieciom

