PIENINY „Zbójnickim skokiem po kierpce Janosika”
Wycieczka objazdowa 1 dniowa – Sromowce – Szczawnica

Dla kogo? Turyści indywidualni / grupy zorganizowane
TRASA PODSTAWOWA
Termin
Cena
Oferta zawiera:

Żywiec - Sromowce – Szczawnica – Żywiec
UWAGA! Możliwość wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro.
DO USTALENIA
Osoba dorosła: 175 PLN/os
Dziecko 4-12 lat: 129 PLN /os
- przejazd komfortowym autokarem / busem,
- regionalny obiad w karczmie góralskiej,
- bilet na spływ Dunajcem,
- bilet wstępu na szlak wodny w PPN,
- całodniowa opieka pilota wycieczek,
- opieka przewodnika lokalnego,
- ubezpieczenie w Axa (NNW: NWS+ NWI +NWU)
- obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego
oprowadzania grup)

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:

6:00 wyjazd z miejsca zbiórki - parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd do
początkowej przystani spływu w Sromowcach Kątach. Przełom Dunajca jest jednym z
najpiękniejszych przełomów na naszym kontynencie. Podczas spływu zobaczymy niesamowite
miejsce zwane Janosikowym Skokiem i zobaczymy na skale odcisk kierpców słynnego
zbójnika z Terchovej. Miejsce to znajduje się na Szlaku Zbójników Karpackich. Trasa
spływu ma obecnie ok. 18 km długości, czas spływu wynosi około 2 godzin. Po spływie udamy
się na regionalny obiad do góralskiej karczmy w dolinie Szczawnika, a potem z przewodnikiem
lokalnym, którego pra pra dziadek był ostatnim pienińskim zbójnikiem zwiedzimy
Szczawnicę – najpiękniejsze uzdrowisko w Pieninach. Około godziny 17:30 wyjazd w drogę
powrotną. Przyjazd do Żywca około godziny 21:00

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.
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