
SZCZEGÓŁY CENY 210 zł/os dorosła, 189 zł dziecko do lat 16
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu autokarem/busem klasy turystycznej, ubezpieczenie NNW TU
Europa na trasie wycieczki, opieka Pilota, bilet wstępu na zwiedzanie Zamku Niedzica , bilet wstępu na rejs
widokowy statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim. 
Dodatkowo płatne, dobrowolne w wolnym czasie: rejs statkiem na drugą stronę Jeziora Czorsztyńskiego i
tam  możliwość indywidualnego zwiedzania drugiego Zamku - w Czorsztynie. Koszt rejsu w obie strony: bilet
normalny 20 zł, bilet ulgowy 16 zł, dzieci do lat 4 gratis. Zwiedzanie zamku w Czorsztynie maksymalnie do
godz. 15:00: bilet normalny 10 zł , dzieci do lat 6-ciu gratis. 

ZAMEK DUNAJEC - REJS PO JEZIORZE CZORSZTYŃSKIM
05.05.2023

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

KATOWICE Zatoczka przy wejściu głównym do  MCK, ul. Olimpijska godzina 06: 30
CHORZÓW Przystanek autobusu  linii M1 (dawne 870) -w stronę Gliwic godzina 06:20
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81 godzina 06:00
GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy McDonald's godzina 05:45

Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/ Świętochłowicach/ Rudzie Śląskiej - przystanki linii
autobusu nr M1 (dawne 870)

REJS WIDOKOWY PO JEZIORZE CZORSZTYŃSKIM
Jedną z atrakcji Pienin jest niedawno powstałe jezioro Czorsztyńskie. Znajduje się ono nad zalanym korytem
rzeki Dunajec. Pod wodą znalazły się takie znane miejscowości jak Czorsztyn część wioski Niedzica czy Stare
Maniowy. Statek "HARNAŚ" to pływająca kawiarnia, z pokładu której można podziwiać okoliczne zabytki
zarówno architektury jak i przyrody takie jak: Zamek Dunajec w Niedzicy, zamek 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. W środkowej części statku znajduje się przeszklona kawiarenka

10:00 przyjazd do Niedzicy
10:20 zwiedzanie Zamku Niedzica
12:00 rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim około 50 minut
12:50 czas wolny m.in. na posiłek, zwiedzanie zamku w Czorsztynie, odpoczynek na plaży pod zamkiem
Dunajec, spacer po zaporze
16:30 wyjazd w drogę powrotną Orientacyjna godzina powrotu godzina 20:00
Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć, zdarzeń losowych) Kolejność i
trasa programu może ulec zmianie - decyduje Pilot. 

RAMOWY PLAN WYCIECZKI
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Zamek czorsztyński wielu turystom kojarzy się z opuszczonymi ruinami, które mogą zobaczyć z przeciwnej
strony jeziora, często odwiedzając popularny zamek niedzicki lub płynąc statkiem po jeziorze.
Znacznie bardziej malowniczo prezentuje się od strony dawnego Czorsztyna. W ostatnich latach wiele się
tu zmieniło. Częściowo odrestaurowany zamek z ciekawymi ekspozycjami i wspaniałym widokiem jest
coraz bardziej popularny. Rozpościera się stąd widok na Spisz, Tatry, Gorce i Pieniny.

ZAMEK CZORSZTYN 

Zamek „Dunajec” w Niedzicy został wzniesiony w I połowie XIV wieku. Był on wielokrotnie
modyfikowany. W chwili obecnej na zamku mieści się muzeum oraz pokoje gościnne. Wnętrza zamku
górnego i średniego adaptowano na cele muzealne z zachowaniem historycznego układu i charakteru
obiektu. Zbiory znajdujące się w obrębie ekspozycji gromadzono pod kątem urządzenia wnętrz
zamkowych takich jak min.: więzienie z izbą tortur, izby żupana spiskiego, czy izby straży. W salach
historycznych zgromadzone zostały obiekty pochodzące z prowadzonych na zamku prac archeologicznych
oraz stare fotografie. Dodatkową atrakcją zamku są tarasy widokowe z których można podziwiać piękno
okolicy. Wozownia - Ekspozycja ta została urządzona w 2006 roku. W jej wnętrzu eksponowane są
zabytkowe pojazdy konne pochodzące z lat 1900-1939. Można tam zobaczyć m.in.: bryczki pochodzące z
Wytwórni Braci Buraków z Kielc, pojazdy z dawnych Kresów Wschodnich oraz sanie.

ZAMEK DUNAJEC W NIEDZICY


