
RODZINNY WYJAZD ROWEROWY

KROŚCIENKO – SZCZAWNICA –CZORSZTYN
03-06.06



W dniach 03-06.06 zapraszamy wszystkich na Rodzinny Wyjazd Rowerowy w
malownicze tereny Pienińskiego Parku Narodowego.

W trakcie 4 dniowego wyjazdu:
• przejedziemy trasą rowerową  wzdłuż Dunajca do Czerwonego Klasztoru na Słowację
• zaliczymy emocjonujący rafting łodziami pontonowymi przełomami Dunajca,
• zwiedzimy przepiękny Wąwóz Homole i Prehybę
• trasą VELO-CZORSZTYN objedziemy wzdłuż Jeziora Czorsztyńskiego (jedna z 

najpiękniejszych tras rowerowych w Polsce)
• zwiedzimy zamek w Niedzicy
• rejs statkiem wycieczkowym po Jeziorze Czorsztyńskim



Więcej informacji o hotelu i galeria zdjęć na stronie 
www.hoteljan.net

ZAKWATEROWANIE
HOTEL JAN ***

http://www.hoteljan.net/


AGENDA WYJAZDU

Dzień I 03.06 (czwartek)
PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE HOTEL JAN*** W KROŚCIENKU

 13.00 - wyjazd z Bielska-Białej (transport własny lub zorganizowany przez Klub)

 16.00 – przyjazd do Krościenka – Hotel Jan *** - zakwaterowanie

 17.00-19.00 – czas wolny – basen, sauna, jacuzzi, grota solna – bez ograniczeń

 17.00-18.00 – ognisko i grill integracyjny



Dzień II 04.06 (piątek) 
ROWEROWA WYCIECZKA DO CZERWONEGO KLASZTORU

 08.30           - śniadanie 

 09.15           - wyjazd z hotelu na rowerach

 9.15-12.00   - przejazd trasą rowerową wzdłuż Dunajca do Czerwonego Klasztoru – 24 km

 12.00-13.00 - Czerwony Klasztor - czas na obiad i dobre słowackie piwo ;) – we własnym 
zakresie 

 15.00            - powrót do hotelu, po drodze wodospad Zaskalnik

 16.00            - obiadokolacja

 17.00-19.00  - czas wolny – basen, sauna , jacuzzi, grota solna – bez ograniczeń



Dzień III 05.06 (sobota) 
RAFTING + PIESZA WYCIECZKA DO WĄWOZU HOMOLE I NA PREHYBĘ

 08.30 – śniadanie 

 09.15 – przejazd busem do Sromowiec Wyżnych 

 10.00-12.30 rafting Przełomem Dunajca (Sromowce-Szczawnica)

 12.30-13.30 – Karczma u Madejów - obiad i czas na piwko ;) – we własnym zakresie 

 14.00 – powrót do hotelu

 15.00-18.00 – piesza wycieczka do Wąwozu Homole i na Prehybę
 18.30-19.30 – powrót do hotelu i obiadokolacja

 19.30-21.00 – czas wolny – basen, sauna , jacuzzi, grota solna – bez ograniczeń



Dzień IV 06.06 (niedziela) 
WYCIECZKA TRASĄ VELO CZORSZTYN DOOKOŁA JEZIORA + REJAZ STATKIEM I 

ZWIEDZANIE ZAMKU W NIEDZICY
 08.30 - - śniadanie 

 09.15 - - wyjazd z hotelu 

 09.45-10.45  - zwiedzanie zamku w Niedzicy 
 11.00-13.30  - wycieczka trasą Velo Czorsztyn dookoła Jeziora Czorsztyn – 30 km

 13.30-14.15  - rejs statkiem wycieczkowym po jeziorze
 14.30            - wyjazd do domu 

 17.00- - planowany powrót do Bielska

*Ze względu na agendę wyjazdu, warunki atmosferyczne i inne czynniki 
zewnętrzne podana kolejność dni może ulec zamianie pomiędzy sobą, a godziny 

są  orientacyjne i mogą  ulec zmianie o +/- 30 minut



DODATKOWE ATRAKCJE REGIONU
 kolej krzesełkowa  na Górę Palenicę

 Sokolica, Trzy Korony (982 m n.p.m)  – platforma widokowa 

 ruiny zamku w Czorszytnie

 elektrownia wodna w Niedzicy

 rezerwat Biała Woda, szlak architektury drewnianej …i wiele innych



KOSZT WYJAZDU:

dziecko 870 dziecko 950
dorośli 950 dorośli 1,050ce

na

ce
na

KLUB* poza KLUBEM

*Klub – dziecko uczęszczające na całoroczne zajęcia klubowe

Cena zawiera:
• 3  noclegi ze śniadaniem, obiadokolacją i nielimitowanym  dostępem do strefy 

relaksu
• ognisko i grill integracyjny 
• wszystkie bilety wstępu (zwiedzania zamku, rejs statkiem, opłaty klimatyczne itp..)
• opiekę Instruktora wraz z drobnym serwisem rowerowym
• bezpłatny transport rowerów – należy zgłosić z tygodniowym wyprzedzeniem
• transport busem na miejscu 

Mocno ograniczona liczba miejsc! Gwarancją rezerwacji jest wpłata do 30.04  
zaliczki w wysokości 30%  na konto klubowe*. 

*gwarancja zwrotu zaliczki w wypadku odwołania  wyjazdu spowodowanego obostrzeniami związanymi ze stanem epidemii SARS-COV-2 


2020



				wpływy						koszty										podatek od przelewów na konto

				kto		osoby		PLN		PLN												vat (23%)		podatek (19%)		total

				Lalik		2+1		1,730		3,194		hotel total (faktura vat)								1,730

				Pawińscy		2+1		1,730		740		rafting (faktura bez vat)								400

				Ciaszkiewicz		1+1		1,140		406		paragony (nasze wydatki)								200

				Dorota		1		350		80		vat i podatek

				mąż Ciaszkiewicz		1		210

				total				5,160		4,420		740				do podziału				2,330		535.9		340.9		877		797		80

												370

										nie liczę wspólnego paliwa, parkingów, auto na piątek																		vat  (8%) i podatek (19%) od faktury z hotelu

				590		dorosły

				550		dziecko

		8		70		dorosły		rafting

		3		60		dziecko

				740		razem





2021



						osoba dorosła		dziecko

						3 dni 										RAFTING		program: przejazd  busem (30 min) + rafting ze Sromowiec Niżnych (2h) anie lepiej z Wyżnych ???

				nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją		525		525				175												darmowy parking

				rafting		75		60																voucher do Tremy Bania - 10%

				opłata klimatyczna		6		6								14 km spływu						75		zł		dorosły

		grupy zorgan. Rabaty!		bilety na statek		10		10														60		zł 		dzieci do lat 12tu

				zwiedzanie zamku w Niedzicy		19		14

				ognisko integracyjne (zamiast obiadokolacji)		0		0

				wstęp do Wąwozu Homole		0		0

				różne (parkingi, alko, itp.)		20		20



				total koszt		655		635

				cena dla osób z klubu nie więcej niż		950		870

				zysk		295		235

				ilość osób		15		10

				TOTAL   zysk		4,425		2,350		6,775



				do której godziny obiadokolacja ? Chodzi o pierwszy dzień

Admin: Admin:
ewentualnie zrezegnować w ostatniego dnia

				w jakich godzinach są obiadokolacje

				czy nie lepiej w pierwszy dzień grill? Zamiast obiadokolacji !!!!

				Ewelina ma za nocleg 160 a ja 175 !

				koszt za dziecko do lat 12tu, 14tu?

				namiary na rafting		FUN RACE				Ania Buczek

				czy odbiorą nas z hotelu ???

				Sromowce Wyżne ????





rozl. 1



																		dorośli						dzieci								do zapłaty		wpłacono		pozostało

				 cena														imię		nazwisko				imię 		nazwisko		lat

				KLUB*						poza KLUBEM

																																

Admin: Admin:
dopłata za Grzegorza		cena		dziecko		870		dziecko		950		cena

						dorośli		950		dorośli		1,050



				                        cena bez karnetu								200

				Dzieci do lat 16tu						Dorośli

				cena		  Klub*		670		Klub*		750		cena

						poza klubem		750		poza klubem		850





						karnety

						dorośli		młodzież

								Janek		Bednarz		10				11		Ja						Oli		Gibas				10

								Kamil		Fudyma		11				12		Ania

				1		Marcin M.		Oskar 		Mączko		12																		22		ilość osób

				2		Marta M.

				3		Tomek S		Bianca		Sypień		13

								Nadia		Sypień		14

				4		Kasia M.

				5		Ela K.		Natalia		Kisielewska		15

				6		Piotr M.		Czarek		Maul		16

				7		Michał Z.



				8		Ja		Oli				17

				9		Ania





AGENDA

						3.06 (czwartek)		DZIEŃ I przyjazd do Krościenka Hotel Jan ***												czas		odległość

								13.00		wyjazd z Bielska_Białej

								16.00		przyjazd do Hotelu Jan *** - zakwaterowanie 																				zdjęcia !

								17.00-19.00		basen, sauna, jacuzzi, gorta solan - bez ograniczeń																				hotel, spa

								19.00		ognisko i grill integracyjny										ognisko zamiast obiadokolacji										grill

						04.06 (piątek)		DZIEŃ II  wycieczka Przełomem Dunajca do Czerwonego Klasztoru																						przełom Dunajca

								8.30		śniadanie																				Czerwony Klasztor

								9.15		wyjazd z hotelu																				piwo :)

								12.30		wycieczka rowerowa przełomem Dunajca do Czerwonego Klasztoru na Słowację 																				rafting !!!!

								12.30-13.15		Czerwony Klasztor - obiad  i dobre piwo :) we własnym zakresie																				Karczma U Madejów

								15.00		powrót do hotelu																				wąwóz Homole i Przechyba

								16.00		obiadokolacja																				Zamek w Niedzicy i duchy ! :)

								17.00-20.00		basen, sauna, jacuzzi, gorta solan - bez ograniczeń																				Czorsztyn trasa rowerowa !

						05.06 (sobota)		DZIEŃ III rafting + Wąwóz Homole i Prehyba																						statek wycieczkowy !

								8.30		śniadanie

								9.15		przejazd do Sromowiec Wyżnych																				rozpisać kilometry i podkreślić że dzieci mogą !!!

								10.00		rafting Przełomem Dunajca

								12.30		Szczawnica - karczma "U Madejów" obiad- we własnym zakresie

								14.30		powrót do hotelu

								15.30		piesza wycieczka malowniczym wąwozem Homole i wejście na Przechybę, przejazd na miejsce busem

								18.30		powrót busem do hotelu

								19.00		obiadokolacja

								20.00-22.00		basen, sauna, jacuzzi, gorta solan - bez ograniczeń

						06.06 (niedziela)		DZIEŃ IV wycieczka dookoła Czorsztyna + rejs statkiem wycieczkowym

								8.30		śniadanie

								9.15		wyjazd z hotelu

								9.45		zwiedzanie zamku w Niedzicy

								10.45		wycieczka rowerowa dookoła Jeziora Czorsztyn

								13.00		rejs stakiem wycieczkowym z Czorsztyna do Niedzicy

								14.00		wyjazd do domu

								16.30		powrót do Bielska-Białej







ZDJĘCIA Z POPRZEDNIEGO ROKU 
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