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W PROGRAMIE:  
Przejazd w Pieniny Słowackie. Spływ tratwami flisackimi Przełomem Dunajca z okolic Czerwonego Klasztoru do 

Leśnicy (ok.1,5 godz.). Spacer doliną leśnickiego potoku do „Chaty Pieniny”. Czas wolny ok. 1 godz. 

 
Pieniny to malownicze wapienne pasmo o długości 30 km, najwyższa 
część Pienińskiego Pasa Skałkowego rozciągającego na bardzo 
długim odcinku (na Słowacji ok. 100 km, w Polsce 50 km) i 
rozgraniczającego Karpaty Zewnętrzne od Wewnętrznych.  
 

Dunajec - najpiękniejsza górska rzeka w Polsce prowadzi swoje wody 
z północnych stoków Tatr do brzegów Wisły. W swoim górnym biegu 
płynie przez Pieniny tworząc jeden z najbardziej uroczych przełomów 
rzecznych w Europie. Na tym odcinku nurt Dunajca stanowi granicę 
pomiędzy Polską i Słowacją. Położone nad brzegami Dunajca strome 
zbudowane z wapiennych skał ściany skalne są częścią jednego z 
pierwszych na świecie pogranicznych Parków Narodowych. Już od 
ponad 150 lat przełom Dunajca zachwycał i przyciągał turystów. Tyle 
lat istnieje zorganizowany spływ Dunajcem. Uczestnicy spływu płynąc 
wykonanymi z drewna łodziami podziwiają niezwykły świat przyrody.   
 

Leśnica - miejscowość w dolinie Leśnego Potoku. Najstarsza pisemna 
wzmianka pochodzi z roku 1297. Założona została przez rodzinę 
Gorgey z Toporca w czasie kolonizacji sołtysiej na terenie, który do 
dnia dzisiejszego nosi nazwę Stara Leśnica. Obok niej istniała także w 
XV wieku Nowa Leśnica, co świadczy o szybkim rozwoju 
miejscowości. W XVI wieku ziemianie sprzedali ją zakonnikom z 
Czerwonego Klasztoru. W XIX wieku miejscowość często odwiedzali 
goście uzdrowiskowi, którzy spacerowali między Smerdzonką 
(Czerwony Klasztor) i Szczawnicą. W okresie 1938-1939 miejscowość 
należała do Polski.  W miejscowości znajduje się kościół 
rzymskokatolicki z XVII wieku, zbudowany na fundamencie  
gotyckim. 
 

„Chata Pieniny” - schronisko turystyczne, w miejscowości Leśnica 
na Słowacji w Pieninach. Położone jest na wysokości 485 m, w 
dolnym biegu Leśnickiego Potoku u stóp Bystrzyka.  
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