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Impreza Turystyczna numer 039 /2023 

 ŚWIĄTECZNE WCZASY WIELKANOCNE  

NIEDZICA –  PIENINY   
 

 

 
 

7-10.04.2023 r. – 4 dni  
piątek 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki, godz. 8.15 z Katowic (po zgłoszeniu) z ul. 
Andrzeja. Przejazd na trasie Nowy Targ – do miejscowości Niedzica nad Jeziorem 
Czorsztyńskim w Pieninach. Na trasie zwiedzanie Łopusznej (m.in. Dwór Tetmajerów – 
muzeum*, Tischnerówka – Izba Pamięci* ks. Prof. Józefa Tischnera, kościół drewniany 
pw. św. Trójcy), czas na wytchnienie. Zakwaterowanie w OW „Szczepaniakówka”, 
obiadokolacja, aklimatyzacja, nocleg.  

sobota 
Śniadanie, rano dla aktywnych, spacer po Niedzicy: zamek, spichlerz, zapora, malowidło 3D, 
cmentarz żydowski, powrót na ośrodek. Uczestnicy, którzy nie idą na zwiedzanie Niedzicy – 
zajęcia na obiekcie: warsztaty malowania jajek w godz. 10 – 12. Wyjazd do Sromowiec 
Niżnych, przejście kładką przez Dunajec na Słowację i spacer do Czerwonego Klasztoru 
(wstęp: N- 3€, U - 2€), czas na wytchnienie. Powrót na obiekt, obiadokolacja. Wieczorem 
wspólny „Wieczór zespołowych gier towarzyskich lub karaoke”, nocleg. 

niedziela  
Wielkanocne śniadanie, przejazd do zabytkowego  kościoła pw. św. Bartłomieja w Niedzicy 
na Mszę Wielkanocną (suma - godz. 11.30). Po mszy, powrót na obiekt lub spacer trasą 
turystyczno - leśną przez Białą Górę i Nad Taborem 617 m n.p.m. (dł. trasy 4 km, czas przejścia 
ok. 2 h, suma podejść 140 m). Świąteczna uroczysta obiadokolacja z deserem, wypoczynek 
indywidualny, nocleg.  

poniedziałek  
Śniadanie, „lanie wody”, czyli tradycje świąteczne wiecznie żywe. Aktywny wypoczynek: 
przejazd przez Krościenko, Szczawnicę do Wąwozu Homole, przejście przez rezerwat 
przyrody do bacówki na polanie, na trasie Kamienne Księgi. Zejście lub zjazd wyciągiem 
krzesełkowym „Homole” (bilet ok. 15 zł) do Jaworek (dł. trasy 3 km, czas przejścia ok. 1,5 h, 
suma podejść 130 m). Powrót do obiektu, czas na obiad, wykwaterowanie, wyjazd w drogę 
powrotną. Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.30. 
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Świadczenia:  
• transport autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,  

• pilot – przewodnik beskidzki, na trasie przejazdu i w Niedzicy,  

• 3 noclegi OW „Szczepaniakówka” (pok. 1*-2-3-4 os., wc, łazienka, TV, WiFi), 

• 2 x śniadania, 2 x obiadokolacje dwudaniowe z napojem, 

• świąteczna obiadokolacja z deserem, 

• Wielkanocne śniadanie świąteczne,  

• obiad dwudaniowy w „Lany Poniedziałek”,  

• opłata klimatyczna,  

• świąteczny upominek Wielkanocny,  

• autokarowa wycieczka fakultatywna, 

• wieczór  - zespołowych gier towarzyskich lub karaoke, 

• obowiązkowa składka na TFU i TFP, 

• ubezpieczenie zagraniczne i krajowe w Signal Iduna, suma ubezp. 10 tys. zł,  

• podatek VAT. 
 

                 koszt wyjazdu:  1260 zł (dzieci 3 - 10 lat: 932 zł) 

  koszt wyjazdu z rabatem:  1232 zł (dzieci 3 - 10 lat: 960 zł) 
 

(członkowie PTTK – skł. 2023r., aktualna Karta Turysty CCIiT) 
 

Dodatkowe informacje:  
 

Koszt wyjazdu nie obejmuje kosztów wstępu do zwiedzanych obiektów muzealnych, sakralnych, jak i przejazdu 
kolejką krzesełkową Homole. Osoby wypoczywające aktywnie, obowiązkowo obuwie i ubiór turystyczny, 

dostosowany do aktualnych warunków atmosferycznych oraz mile widziane kijki turystyczne. Wstęp do obiektów, 
może być utrudniony ze względu na okres świąteczny – aktualizacja wejścia na 7 dni przed realizacją wyjazdu. 

 

*Dopłata do pokoju 1 osobowego – 180 zł (ilość pokoi jedno osobowych ograniczona). 
 

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 400 zł, pozostała kwota na 3 tygodnie przed wyjazdem (w przypadku rezygnacji 
zwrot zgodnie z OWU w imprezach turystycznych, które są dostępne w biurze CCIiT, istnieje możliwość 

zawarcia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej). Rezerwacja telefoniczna miejsca na 
wycieczce ważna do 4 dni roboczych. O kolejności wejścia do autokaru decyduje data wpłaty zaliczki (dotyczy 

wsiadania w Chorzowie), należy być na 20 min przed godziną wyjazdu. 
 

Dzieci do 3 lat, koszt uczestnictwa 395 zł - obejmuje transport (obowiązkowo własny fotelik) i ubezpieczenie, 
na obiekcie dzieci do 3 lat, śpią razem z rodzicami.  

 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 

konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „7-10.04” 
 

NIEDZICA - to popularna, duża wieś letniskowa niezwykle malowniczo rozłożona 
u podnóży Pienin Spiskich, nad Zalewem Czorsztyńskim powstałym na rzece Dunajec, gdzie 
wybudowano zaporę  betonową – ziemną, a zamek z XIV wieku, kościół św. Bartłomieja, spichlerz 
czy Parku Miniatur, to jego walory turystyczne. W centrum miejscowości, nad brzegiem Zalewu 
Czorsztyńskiego położony jest Obiekt Wypoczynkowy - Pensjonat „Szczepaniakówka” 
o standardzie spokojnego hotelu rodzinnego z panoramą na Jezioro Czorsztyńskie i Gorce. 
Wszystkie pokoje są z własnym pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone są w radio, czajniki, 
lodówki, TV SAT, bezprzewodowy dostęp do internetu. Do dyspozycji gości w trakcie pobytu 
dostępne są dodatkowe atrakcje, jak sauna, jacuzzi (na zamówienie dodatkowa opłata), siłownia, plac 
zabaw dla dzieci, sala bilardowa, stół do tenisa, czy dla spragnionych „słodkości” ma miejscu 
czynna jest kawiarnia.  ZAPRSZAMY 

https://www.polskieszlaki.pl/pieniny-atrakcje/

