
 

 

 

 

Program imprezy 4 - dniowej 
 
Pierwszy dzień 
Wyjazd na wycieczkę o godz. 6.00. Przejazd do Piwnicznej - Zdrój.  
W trakcie przejazdu planujemy około dwugodzinny parking w Częstochowie 
na indywidualny pobyt w sanktuarium oraz posiłek we własnym zakresie. 
Wieczorem, przyjazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 
 

Drugi dzień  
Po śniadaniu udamy się z przewodnikiem w Pieniny i Beskid Sądecki. W 
trakcie pobytu w Nowym Sączu zwiedzanie m.in. zabytkowego ratusza,  
bazyliki kolegiackiej, ruin Zamku Królewskiego, oraz trzech zabytkowych  
kościołów pochodzących z XV i XVI wieku oraz zabytkowej synagogi. 
Następnie udamy się do Starego Sącza, gdzie zobaczymy klasztor sióstr 
Klarysek założony w XIII wieku przez św. Kingę oraz perłę architektury 
zabytkowy rynek miejski. Zwiedzimy również Muszynę, gdzie zobaczymy 
ruiny zamku starostów Państwa Muszyńskiego z XIV wieku oraz barokowy  
kościół obronny pw. św. Józefa z XVII w. z rzeźbami gotyckimi.  
Na koniec dnia udamy się do Krynicy, aby zwiedzić urokliwy kurort górski.  
Do jego najcenniejszych budowli należą sanatoryjne oraz drewniany kościół.  
Wieczorem, przyjazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja, nocleg.  
 

Trzeci dzień  
Po śniadaniu przejazd do Niedzicy, gdzie zwiedzimy Muzealny Zespół  
Zamkowy oraz zaporę. Następnie ze  Sromowców rozpoczniemy spływ 
tratwami po Dunajcu.  
Na zakończenie dnia wyjazd do Jaworek na spacer Wąwozem Homole. 
Wieczorem, przyjazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja, nocleg.   
 

Czwarty dzień  
Po  śniadaniu i opuszczeniu miejsca zakwaterowania udamy się do wsi 
Dębno, gdzie zwiedzimy zabytkowy kościół, w którym brał ślub Janosik.  
Wyjazd w drogę powrotną do miejsca zamieszkania. Przyjazd ok.22.00. 
 

Świadczenia objęte ceną:  
transport autokarem o wysokim standardzie, opłaty parkingowe, trzy 
noclegi w pokojach wieloosobowych  z łazienkami, trzy śniadania i trzy 
obiadokolacje, opłacone wstępy do zwiedzanych obiektów, obsługa 
przewodnika zgodnie z programem wycieczki, opieka pilota, 
ubezpieczenie NNW. 
 

Cena wycieczki:  
Ceny naszych imprez nie są wygórowane, przy jednoczesnym wysokim 
poziomie świadczonych usług. Ostateczny koszt podamy Państwu po 
ustaleniu liczby osób, terminu, określeniu dodatkowych życzeń oraz po 
sprecyzowaniu programu. 

 

SZLAKIEM PRZYGÓD JANOSIKA 
Pieniny 

 


