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Czas trwania: 13:30 - 20:00 
Cena zawiera: 
- transport autokarowy                                                                                   
- usługę przewodnika                                                                                         
- Spływ Dunajcem ok. 1,5 godz. 
- ubezpieczenie KL i NNW  

 

  SSŁŁOOWWAACCJJAA  

SSPPŁŁYYWW  DDUUNNAAJJCCEEMM 
 
W programie wycieczki:  
Przejazd w Pieniny Słowackie. Spływ drewnianymi tratwami flisackimi jednym z najpiękniejszych przełomów 
rzecznych w Europie. Spływ ma swój początek w okolicach miejscowości Czerwony Klasztor, trwa w zależności od 
poziomu wody 1,5 - 2 godz. i zakończony jest nieopodal Regionalnej Karczmy "Chata Pieniny", gdzie w czasie 
wolnym spróbować można potraw kuchni góralskiej oraz zakupić słowackie przysmaki (możliwa płatność w 
polskiej walucie) 
 
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 samo lat istnieje zorganizowany spływ Dunajcem. 
Uczestnicy spływu płynąc wykonanymi z drewna łodziami podziwiają 
niezwykły świat przyrody.   

 
Pieniny - 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.  
 
Leśnica - miejscowość w dolinie Leśnego Potoku, o której najstarsza pisemna 
wzmianka pojawiła się w 1297 r. 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. 

 
„Chata Pieniny” - Schronisko Turystyczne  w miejscowości Leśnica w 
Pieninach Słowackich. Położone jest na wysokości 485 m n.p.m. w dolnym 
biegu Leśnickiego Potoku u stóp Bystrzyka.  
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