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

ZAKWATEROWANIE
HOTEL JAN ***

Więcej informacji o hotelu i galeria zdjęć na stronie
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
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KOSZT WYJAZDU:

*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

ZDJĘCIA Z POPRZEDNIEGO ROKU 

