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SSPPŁŁYYWW  DDUUNNAAJJCCEEMM  
 

W programie: ok. 2,5 godz. spływu Dunajcem łodziami flisackimi, czas wolny w Szczawnicy. 

 

Pieniny to największy w pasie skałkowym masyw wapienny, przecięty wąskim, bardzo krętym, malowniczym przełomem 
Dunajca. Pieniny stanowią wąską strefę o szerokości od 2 do 6 km, 
oddzielającą Kotlinę Orawsko-Nowotarską od Pogórza Spisko-
Gubałowskiego. Skałki tworzą trzy człony, grzbiet Braniska-Hombarku 
pomiędzy Dursztynem a Niedzicą, Pieniny właściwe - Trzy Korony 982 m 
n.p.m. i od Czorsztyna po Szczawnicę Małe Pieniny - 1052 m n.p.m., 
ciągnące się na wschód od Dunajca. Każdy z wymienionych odcinków ma 
przeszło 10 km długości. Najatrakcyjniejsza turystycznie i najbardziej 
urozmaicona jest część środkowa, z licznymi tarasami widokowymi na 
przełom Dunajca. Przy odległości w linii prostej 2,5 km Dunajec tworzy aż 
7 zakrętów, osiągając aż 9 km długości. Wysokość skałek w przełomie 
waha się między 300 a 500 m, a dno zwęża się miejscami do zaledwie 
kilkunastu metrów i jest całkowicie wypełnione przez wody rzeki.  
Pieniny Spiskie ciągną się między doliną rzeki Białki a przełomem Dunajca 
obok Niedzicy. Najwyższy szczyt Żar - Branisko ma 879 m n.p.m.; Pieniny 
Środkowe nazywane często Pieninami Właściwymi, a najczęściej po 
prostu Pieninami. Leżą pomiędzy Szczawnicą a Czorsztynem. 
Najwyższym szczytem są piękne i sławne na cały Świat Trzy Korony o 
wysokości 982 m n.p.m.; Pieniny Małe sięgają po Szczawnicę i doline 
Popradu, najwyższy szczytem jest Wysoka - 1050 m n.p.m. Duża 
odporność budujących Pieniny skał wapiennych na erozję spowodowała 
wypreparowanie ich z fliszowej osłony, dzięki temu powstały efektowne 
twory skalne między innymi: Trzy Korony, Sokolica, Czertezik. 
Najatrakcyjniejszym pod względem krajobrazowym i przyrodniczym 
fragmentem są Pieniny Właściwe. Głównymi miejscowościami leżącymi w 

Pieninach : Krościenko, Szczawnica, Sromowce, Niedzica, Czorsztyn 
 

Przełom Dunajca w Pieninach należy do najpiękniejszych wąwozów 
rzecznych w Europie, zaś spływ łodziami flisackimi zaliczany jest do 
największych atrakcji turystycznych organizowanych już od 150 lat. Górska 
wijąca się rzeka Dunajec (mówi się o niej Janosik polskich rzek), 
strzelistości wapiennych skał wywołuje niesamowite przeżycia. 2 godz. na 
łodzi flisackiej mijają niczym jedna chwila. 
Obecnie spływ rozpoczyna się w Sromowcach Kątach, a kończy w 
Szczawnicy lub Krościenku. 

  

  

  

CCzzaass  ttrrwwaanniiaa  ookk..  77,,55  ggooddzz..  
 
Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj  
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie. 
 

http://www.ekrynica.com/
http://www.pieniny.com/kroscienko/kro_.php
http://www.pieniny.com/szczawnica/szczaw_.php
http://www.pieniny.com/sromowce/sromowce_.php
http://www.pieniny.com/niedzica/niedzica_.php
http://www.pieniny.com/czorsztyn/czorsztyn_.php
http://www.btjaworzyna.pl/program.html

