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Zielona Szkoła - 5 dniZielona Szkoła - 5 dni

PIENINYPIENINY
PIENINY -  to  górski  masyw  wapienny,  przecięty  wąskim,  bardzo 
krętym, malowniczym przełomem Dunajca.  Skałki  tworzą trzy człony, 
grzbiet  Braniska-Hombarku  pomiędzy Dursztynem a Niedzicą,  Pieniny 
właściwe - Trzy Korony 982 m n.p.m. i od Czorsztyna po Szczawnicę 
Małe Pieniny, ciągnące się na wschód od Dunajca.  Najatrakcyjniejsza 
turystycznie i najbardziej urozmaicona jest część środkowa, z licznymi 
tarasami widokowymi na przełom Dunajca.  

PROGRAM:
1 dzień: 
Wyjazd  w  godzinach  porannych.  Przejazd  do Szczawnicy zwiedzanie  miasta 
i słynnych  Pijalni  Wód.  Przejazd  do  Jaworek, spacer  Wąwozem  Homole - 
rezerwatem przyrody, uważanym na największą atrakcją Małych Pienin. Przyjazd do 
ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja, dyskoteka, nocleg.
2 dzień: 
Po  śniadaniu  przejazd  do  Krościenka,  zwiedzanie  miejscowości  oraz  wystawy 
Pienińskiego Parku Narodowego, wycieczka na  Trzy Korony oraz do ruin zamku 
pienińskiego. Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: 
Po śniadaniu wyjazd do Czorsztyna i Niedzicy - zwiedzanie zamków oraz zapory. 
Rejs statkiem  po Jeziorze Czorsztyńskim. Powrót do ośrodka, obiad, zajęcia 
zorganizowane przez opiekunów, kolacja, dyskoteka, nocleg.
4 dzień: 
Po śniadaniu przejazd do  Kluszkowców - zjazd  torem saneczkowym (w cenie 
1 zjazd). Powrót do ośrodka, obiad, zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz lekcyjne 
realizowane  według  programu  opiekunów,  kolacja,  ognisko  z  pieczeniem 
kiełbasek, nocleg. 
5 dzień: 
Po  śniadaniu  wjazd  wyciągiem  na  Palenicę w  Szczawnicy,  spacer  wzdłuż 
Dunajca do granicy ze Słowacją. Powrót w godzinach wieczornych.  

termin cena*

do uzgodnienia 550 zł/os
      * cena przy 45 osobach płacących

W cenie:
 4 noclegi,
 transport autokarem
 wyżywienie  3x  dziennie  (śniadania,  obiady  lub  zamiennie  suchy  prowiant 

podczas całodniowych wycieczek, kolacje),
 opieka pilota – przewodnika,
 ubezpieczenie NNW
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE PO UZGODNIENIU Z PRZEWODNIKIEM


