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Wycieczka objazdowa 1 dniowa – Czorsztyn, Krościenko n. Dunajcem – Szczawnica  
 

Dla kogo?  Turyści indywidualni / grupy zorganizowane  

 
RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 
 
6:00 wyjazd z miejsca zbiórki – parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przyjazd do 
Czorsztyna, rozpoczęcie wędrówki na halę Majerz - najłagodniejszym szlakiem -  długimi i łagodnymi 
grzbietami górskimi, przez widokowe hale i łąki. Hala znajduje się na Szlaku Zbójników Karpackich. Po 
dojściu na Halę możliwość poczucia się niczym prawdziwi zbójnicy karpaccy degustując smakowite sery 
góralskie (oscypki, redykołki, bryndzę czy bundz). Po krótkim odpoczynku wyruszenie w dalszą drogę. 
Około 3 godzin zajmuje dojście do platformy widokowej prowadzącej na szczyt masywu „Trzech Koron” - 
Okrąglicę, z której można sycić się wspaniałym widokiem na przełom pieniński, wijący się Dunajec, 
Czerwony Klasztor oraz Tatry. Droga powrotna to zejście szlakiem żółtym do Krościenka nad Dunajcem. 
Stamtąd przejazd na regionalny obiad w góralskiej karczmie w Szczawnicy. Krótka chwila na pamiątkowe 
zdjęcia i wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Żywca około godziny 21:30 . 

 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.  
 
WAŻNE: W upalne dni prosimy pamiętać o przeciwsłonecznym nakryciu głowy i butelce wody mineralnej! 
Zaleca się strój sportowy (wygodne buty, polary, kurtki przeciwdeszczowe / softschel, okulary 
przeciwsłoneczne, peleryna, plecak itp.). 

 
 

 

 

 

Projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” ® FIRMY ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania 

na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 stanowią własność autora. Projekt ZBÓJNICKI SZLAK ani żadna z jego części nie 

może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora. 

TRASA PODSTAWOWA Żywiec - Czorsztyn – Krościenko n. Dunajcem – Szczawnica – Żywiec 
UWAGA! Możliwość wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro.   

Termin DO USTALENIA  

Cena  Osoba dorosła: 120 PLN/os  
Dziecko 4-12 lat:  99 PLN /os 

Oferta zawiera: - transport komfortowym autokarem / busem,  
- bilet wstępu na platformę widokową Trzy Korony,  
- obiad w karczmie góralskiej,  
- opieka pilota wycieczek,  
- opieka przewodnika lokalnego,  
- ubezpieczenie w Axa (NNW: NWS+ NWI +NWU) 
- obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego 
oprowadzania grup) 

http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=1804

