
CENA: 75zł  
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BBTT  „„JJAAWWOORRZZYYNNAA””        
Krynica Zdrój, ul. Pułaskiego 4,  Willa „Cis”,  tel. +48 18 471 61 71 

www.btjaworzyna.pl  e-mail: biuro@btjaworzyna.pl 

ZZAAMMEEKK  WW  NNIIEEDDZZIICCYY  

JJEEZZIIOORROO  CCZZOORRSSZZTTYYŃŃSSKKIIEE  
CCZZAASS  TTRRWWAANNIIAA  WWYYCCIIEECCZZKKII::  1133::3300  --  2200::3300  

W PROGRAMIE: 

Malowniczy rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim ok. 1 godz. Zwiedzanie średniowiecznego zamku "Dunajec" w 
Niedzicy, powozowni. Spacer na zaporę wodną.  
 
Zamek „Dunajec” w Niedzicy  został wzniesiony w I połowie XIV wieku przez 
Kokosza Berzewiczego, jako fortalicja broniąca północnej granicy Węgier. Odtąd 
pozostawał w rękach węgierskich rodów do     1945 roku - chociaż po I wojnie 
światowej został włączony w granice Polski. Zamek był wielokrotnie modyfikowany. 
Ostatnimi właścicielami zamku była węgierska rodzina Salamonów. Po II wojnie 
światowej obiekt znajdował się w stanie zupełnej dewastacji. Po pracach 
inwentaryzacyjnych, projektowych i wykonawczych prowadzonych przez 
Kierownictwo Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu, Ministerstwo Kultury i 
Sztuki w 1950 roku przekazało zamek w użytkowanie Stowarzyszeniu Historyków 
Sztuki. Stowarzyszenie nadal użytkuje obiekt i opiekuje się nim. W chwili obecnej na 
zamku mieści się muzeum oraz pokoje gościnne.  
Zamek - Wnętrza zamku górnego i średniego adaptowano na cele muzealne z 
zachowaniem historycznego układu i charakteru obiektu. Muzeum rozpoczęło 
działalność w 1963 roku. Zbiory znajdujące się w obrębie ekspozycji gromadzono pod 
kątem urządzenia wnętrz zamkowych takich jak min.: więzienie z izbą tortur, izby 
żupana spiskiego, sypialni żupana, izby straży czy też komnat mieszkalnych ostatnich 
właścicieli zamku-rodziny Salamonów. W salach historycznych zgromadzone zostały 
obiekty pochodzące z prowadzonych na zamku prac archeologicznych oraz stare 
fotografie. Dodatkową atrakcją zamku są tarasy widokowe z których można 
podziwiać piękno okolicy. 
Wozownia - Ekspozycja prezentująca zabytkowe pojazdy konne pochodzące z lat 
1900-1939. Można zobaczyć m.in.: bryczki pochodzące z Wytwórni Braci Buraków z 
Kielc, pojazdy z dawnych Kresów Wschodnich oraz sanie. 

Statek "Harnaś"    
Jest pływającą kawiarnią,  z pokładu której można podziwiać okoliczne zabytki 
zarówno architektury jak i przyrody takie jak: Zamek Dunajec w Niedzicy, 
ruiny zamku królewskiego w Czorsztynie, Zaporę Wodną w Niedzicy, skansen na 
półwyspie Stylchen, Zielone Skałki, Pieniński Park Narodowy oraz wiele innych.  
W górnej części oraz na dziobie statku znajdują się pokłady słoneczne, na których 
można zażywać kąpieli słonecznych w trakcie rejsu spacerowego. 

 

Cena zawiera: 

- transport 
- usługę przewodnika 

- zwiedzanie Zamku w Niedzicy oraz powozowni                                 * bilety ulgowe przysługują  emerytom, rencistom, 

- rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim ok. 1 godz.                                                          dzieciom i młodzieży 

                                                                                                 

http://www.btjaworzyna.pl/

