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W programie:  Zwiedzanie zamku w Niedzicy, powozowni, rejs statkiem po jeziorze Czorsztyńskim, spacer na zaporę.   
 

Zamek Dunajec  
Średniowieczna warownia znajdująca się na prawym brzegu Jeziora 
Czorsztyńskiego we wsi Niedzica Zamek, na obszarze Polskiego Spisza 
lub Zamagurza (Pieniny Spiskie). Zamek ten został wzniesiony 
najprawdopodobniej w początkach XIV w. przez węgierskiego kolonizatora 
ziem granicznych Rykolfa Berzeviczego ze Strążek, prawdopodobnie na 
miejscu wcześniejszej budowli obronnej. W okresie średniowiecza i później 
na uposażenie właścicieli zamku składały się dobra wchodzące w skład 
Zamagurza. 
 

Jezioro Czorsztyn 
Zaporowy zbiornik wodny na rzece Dunajec, w Kotlinie Nowotarskiej, 
pomiędzy Pieninami i Gorcami. Powstał przez zbudowanie w Niedzicy 
zapory wodnej pomiędzy Pieninami Spiskimi i Właściwymi. 
W skład jego wchodzą dwa sztuczne zbiorniki wodne, których uroczyste 

otwarcie nastąpiło w 1997 roku. Zalew Czorsztyn dostępny jest do użytku 
sportowo-rekreacyjnego o powierzchni ok 1120 ha, pojemności 235 mln 

m
3
. Jezioro chroni zapora w Czorsztynie o długości 404 m. i wysokości 

56 m, natomiast samo Jezioro Czorsztyn znajduje się na 

 

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. 
W środkowej części statku znajduje się przeszklona kawiarenka, w której 
przy miłej muzyce można wypić kawę, zimne piwko lub zchrupać coś 
słodkiego. 
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Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj  
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie. 
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