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UZDROWISKO SZCZAWNICA
WĄWÓZ HOMOLE

W programie: Spacer po malowniczym uzdrowisku Szczawnica: park górny, kaplica zdrojowa, pijalnia wód mineralnych
- degustacja wody mineralnej, pomnik Dietla, piesze przejściem Wąwozem Homole (ok. 1,5 godz. ), czas wolny ok. 1
godz. OBOWIĄZUJE TURYSTYCZNE OBUWIE!
Szczawnica - Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1413 roku. Dzisiejsza Szczawnica jest 7,6 tysięcznym, sąsiadującym ze
Słowacją, przygranicznym miastem uzdrowiskowym, obejmującym swymi granicami 8789 hektarów, z czego, blisko dwie trzecie
stanowią przepiękne lasy, które mają ogromny wpływ na jej klimat.
Dzięki specyficznemu mikroklimatowi i obecności źródeł wód mineralnych, miasto
wyspecjalizowało się w leczeniu chorób dróg oddechowych, przewodu pokarmowego
i dróg moczowych, a także schorzeń narządów ruchu.
Szczawnica kładzie duży nacisk na rozwój sportu, turystyki i wypoczynku zarówno
zorganizowanego jak i indywidualnego. Stanowi doskonałą bazę turystyczną
przyjmującą jednorazowo kilkanaście tysięcy gości.
Szczawnica podobnie jak większość miejscowości na terenie Małopolski oferuje
bogaty wybór możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Góry pokryte lasami
o bogatej florze i faunie przyciągają amatorów pieszych wędrówek. Liczne szlaki
turystyczne prowadzą na najwyższe szczyty Pienin i Gorców oraz do rezerwatów
przyrody: Wąwozu Homole, Wysokich Skałek, a także do jednego z najpiękniejszych
obfitujących w malownicze skałki i progi skalne, tworzące przełomy i wodospady rezerwatu Białej Wody.
Wąwóz Homole to jedna z największych przyrodniczych atrakcji Pienin. Jest to
głęboko wcięty, stromościenny wąwóz w Małych Pieninach na obszarze wsi Jaworki.
Skalna część wąwozu jest V-kształtna i osiąga długość 0,8 km. Po wąskim dnie doliny
płynie potok Kamionka. Na uwagę zasługują tutaj przede wszystkim jego niezwykłe i
malownicze kaskady, które wprawiają w zdumienie. Stanowią one niebywałą
inspirację dla artystów.
Nie sposób nie zauważyć także wysokich kolorowych ścian sięgających 120 metrów,
zbudowanych z białego i czerwonego wapienia krynoidowego oraz fantazyjnego
kształtu samych turni. W wąwozie obserwować możemy także bardzo bogatą florę
porostów. Swoje schronienie znajduje tutaj także wiele zwierząt. W tym m.in.
puchacz, sokolik pustułka czy jaszczur plamisty. Wąwóz Homole zawiera liczne
osobliwości zarówno przyrody żywej jak i nieożywionej. Nic więc dziwnego, że obszar
ten został objęty ochroną.

Cena; 55,00zł. od osoby
Cena zawiera;
- transport
- usługę przewodnika
- bilety wstępu
- ubezpieczenie
Kalkulacja dla grupy min. 45 osób

