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SZCZAWNICA – NIEDZICA
W programie: spacer po uzdrowisku Szczawnica, zwiedzanie zamku w Niedzicy.
Nazwa miejscowości Szczawnica pochodzi od kwaśnych wód zwanych przez górali
szczawami.
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. W samym centrum Szczawnicy można skorzystać z kolejki
krzesełkowej, prowadzącej na Palenicę skąd rozpościera się widok na wspaniałą
panoramę Tatr, Pienin, Beskidu Sądeckiego i całej Szczawnicy.
Niedzica to spora wieś letniskowa leżąca u podnóży Pienin Spiskich, w województwie
małopolskim, około 30 km od Nowego Targu.
Najsłynniejszym zabytkiem Niedzicy jest piękny zamek, przyciągający tu wielu turystów.
Dodatkowymi atrakcjami są widoczne stąd Pieniny oraz zamek Czorsztyn wznoszący się
po drugiej stronie jeziora
Zamek Dunajec- pięknie położony nad Dunajcem, stoi na stromej skale o wysokości 566
m npm. Wygląd otoczenia zamku został znacznie zmieniony w latach 80-tych XX w., gdy
na rzece ukończono budowę potężnej zapory. Ten węgierski niegdyś zamek oraz
pobliska polska warownia w Czorsztynie bardziej efektownie górowały nad okolicą i
przypominały typowe "orle gniazda".
Zamek zachował się praktycznie w całości. Najwyższa, a zarazem najstarsza część
zbudowana z kamienia wapiennego, z wysoką kwadratowa wieżą to zamek górny. Składa
się on, oprócz wieży, z kaplicy (widać resztki polichromii), niewielkiej części mieszkalnej i
małego dziedzińca ze studnią, głęboką na 90 m. Wg legendy kopali ją jeńcy tatarscy i
posiadała ona połączenie z Dunajcem. Brama do pierwotnego zamku murowanego z XIV
w. prowadziła od południa, zachowały się ślady bramy i mostu zwodzonego. Pod
zamkiem górnym znajdowało się więzienie, w którym podobno więziony był Janosik,
można tam dziś jeszcze zobaczyć dyby.
Zamek dolny, powstały na dawnym przedzamczu zamku gotyckiego jest otynkowany.
Posiada w sumie 3 baszty i basteje: narożną i kapliczną oraz bramną. W baszcie
kaplicznej pozostały resztki po dawnej bramie wjazdowej z końca XV w. Mury obwodowe
zwieńczone są renesansową attyką. Między zamkami dolnym i górnym znajduje się
zamek średni z zabudową mieszkalną. Do zwiedzania z przewodnikiem udostępnione są
komnaty na zamku górnym i średnim, zawierające ekspozycje związane z historią zamku
oraz wyposażeniem siedziby szlacheckiej. Z dwóch tarasów widokowych rozciąga
wspaniały widok na okolicę: Pieniny, zaporę, zamek czorsztyński a nawet Tatry.

Czas trwania ok. 8 godz.
Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie.

