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SPŁYW DUNAJCEM POLSKI I SŁOWACKI
KULIGI  W DOLINIE CHOCHOŁOWSKIEJ
CHODNIK KORONAMI DRZEW - SŁOWACJA
TRANSPORT - LOTNISKA

oferujemy  
wycieczki  jednodniowe 

polskie i słowackie
i inne atrakcje



Polski Spływ Dunajcem

Oferujemy Państwu polski spływ przełomem Dunajca. Po drodze czekają 
na Państwa atrakcje: możliwość zwiedzenia Kościółka w Dębnie, gdzie 
filmowano niezapomniany serial Janosik, możliwość zwiedzenia Zamku 
w Niedzicy, zapory nad Zalewem Czorsztyńskim czy Parku Miniatur. 
Istnieje możliwość zakupu oscypków i żyntycy w tradycyjnej bacówce 
przy zaporze. Spływ odbywa się tratwami flisackimi poprzez malowniczy, 
wąski przesmyk górski rzeką Dunajec w Pienińskim Parku Narodowym. 
Są to niezapomniane wrażenia oraz możliwość podziwiania piękna pie-
nińskiej przyrody z niecodziennej perspektywy. 
Wyjazdy codziennie (od 1 kwietnia do 30 października). Odbiór z miejsca 
zakwaterowania lub naszego biura Janosik Travel przy ul. Zamoyskiego 6. 
Zapraszamy! 

Słowacki Spływ Dunajcem

Oferujemy słowacki spływ przełomem Dunajca, który rozpoczyna się 
przy Czerwonym Klasztorze na Słowacji. Spływ odbywa się tratwami fli-
sackimi poprzez wąski przesmyk górski. Umożliwiamy podziwianie pięk-
nych widoków i krajobrazów również podczas podróży. Przejeżdżamy 
trasą widokową i zatrzymujemy się przy punkcie widokowym - Leśnicke 
Sedlo. Ponadto jest możliwość zwiedzenia zamku w Niedzicy i zapory 
nad Zalewem Czorsztyńskim oraz Parku Miniatur. Istnieje możliwość 
zakupu oscypków i żyntycy w tradycyjnej bacówce przy zaporze. Wyjazdy 
codziennie (od 1 kwietnia do 30 października) spod biura Janosik Travel 
przy ul. Zamoyskiego 6 lub z miejsca zakwaterowania. 

Rowery/Rafting

Wycieczka ta obejmuje te same atrakcje jak przy „Polskim spływie Du-
najcem”, jednak zamiast spływu odpowiednio - przejażdżka na rowerze 
ścieżką rowerową pośród lasu wzdłuż trasy spływu lub spływ pontonem z 
odpowiednim wyposażeniem na tej samej trasie. 

Narty

Oferujemy wyjazdy na narty na Słowację, trasy na: Tatrzań-
skiej Łomnicy, Chopoku, Bachledowej Dolinie. Zapewniamy 
również dojazd do polskich tras, m. in. na: Kotelnicy Biał-
czańskiej, Bani, Kaniówce, w Jurgowie, Białce Tatrzańskiej, 
Witowie, Kasprowym Wierchu, Harendzie, Szymoszkowej 
czy Nosalu.

ZIMA
KULIGI
 
Serdecznie zapraszamy na kulig wraz z ogniskiem w głąb 
Doliny Chochołowskiej lub widokowy na Gubałówce. Ofer-
ta obejmuje godzinną przejażdżkę saniami 4-osobowymi 
na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz godzinną 
biesiadę przy akompaniamencie zespołu góralskiego na żywo, 
z pieczeniem kiełbasek nad ogniskiem i poczęstunkiem (w 
tym herbata góralska bez ograniczeń oraz bigos). Zapewnia-
my transport do doliny z miejsca zakwaterowania z terenu 
Zakopanego.

Skutery

Zapraszamy na niezapomniane wrażenia z naszym biurem 
turystycznym Janosik Travel!
Przejażdżka skuterami śnieżnymi na Gubałówce lub innych 
atrakcyjnych miejscach Podhala - w górskich warunkach z 
pięknymi widokami. Możliwy odbiór z miejsca zakwaterowa-
nia.

CHODNIK KORONAMI DRZEW LATEM

Zapraszamy na wycieczkę na Słowację - Chodnik wśród koron drzew 
znajdujący się po słowackiej stronie gór. Niezapomniane wrażenia z wę-
drowania ścieżką ponad koronami drzew, skąd można podziwiać niczym 

nie przesłoniętą, piękną panoramę Tatr wysokich. 
Wyjazdy codziennie! Do chodnika można dojść na 
pieszo (ok. 1 godz.) lub wyjechać kolejką gondolo-
wą. W programie również spacer dookoła urokli-
wego jeziora - Szczyrbskiego Plesa. 

chodnik koronami drzew zima

Zachęcamy do skorzystania z wycieczki na chodnik w koro-
nach drzew zimową porą. Podczas spaceru można podziwiać 
niczym nie przesłoniętą panoramę Tatr Wysokich po słowac-
kiej stronie gór w zimowej aurze. Do chodnika można dojść 
na pieszo (ok. 1 godz.) lub wyjechać kolejką gondolową. W 
programie również wyjazd kolejką 
naziemną na Hrebienok, gdzie moż-
na zwiedzić katedrę lodową - wysta-
wa rzeźb z lodu. A w drodze powrot-
nej atrakcja - zamiast kolejką można 
zjechać sankami na sam dół torem 
saneczkowym. 
Serdecznie zapraszamy!



Jaskinie - Słowacja
 
Pomysł na deszczową porę!
Proponujemy Państwu wycieczkę na Słowację – obszar jaskiń Bielańskich. 
Oprócz zwiedzania Jaskini Bielańskiej – pięknej jaskini krasowej - pro-
ponujemy Państwu spacer dookoła Szczyrbskiego Jeziora, przyjemny i 
spokojny.

Wieliczka

Kopalnia Soli „Wieliczka” to jeden z polskich najcenniejszych zabytków, a 
także zabytek klasy światowej, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Wycieczka odbywa się trasą 
turystyczną, a następnie Muzeum Żup Krakowskich. Będą Państwo mogli 
podziwiać podziemne jeziorka, wspaniałe kaplice, oryginalne urządzenia, 
a także ślady prac górniczych. W jednej z komór znajdują się sklepy z 
pamiątkami i podziemna karczma. Jeśli są Państwo zainteresowani tą wy-
cieczką, jest możliwość odbioru z miejsca zakwaterowania, zapraszamy. 

Transfery na lotniska

Oferujemy transport na terenie Zakopanego i okolic, a ponadto transfery  
z lotnisk: 
- Kraków Balice – Zakopane oraz powrót,
- Katowice Pyrzowice – Zakopane oraz powrót, 
- Poprad – Zakopane oraz powrót. 

Jesteśmy Organizatorem Turystyki 
i Pośrednikiem Turystycznym (wpis do 

rejestru nr Z/93/2016 w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Małopolskiego)

Na hasło: 
VIP Apartamenty  

5% rabatu!
Wszystkie aktualne cenniki, programy wycieczek 

i inne potrtzebne informacje dostępne są na stronie 
www.janosiktravel.pl

Możliwość rezerwacji wycieczek:
- telefonicznie (+48 533 900 866)
- bezpośrednio w biurze (adres powyżej)
- poprzez formularz kontaktowy na stronie www 
- opcja zakupu online (www.janosiktravel.pl)
- wiadomość e-mail: janosiktravel@gmail.com

Biuro turystyczne Janosik Travel
Władysław Palider

ul. Zamoyskiego 6, 
34-500 Zakopane

tel: 533 900 866


