
Dzień 2 ( 4 czerwca – piątek) 
VELO CZORSZTYN 

Po śniadaniu , które planowane jest na godz. 9:00 jedziemy na wycieczkę dookoła Jeziora Czorsztyn. 

Zaczynamy w Kacwinie i jedziemy w kierunku Niedzicy, tam można będzie odwiedzić tamtejszy zamek , 
oczywiście obowiązują ograniczenia epidemiczne, ze względu na długi weekend można się spodziewać 
kolejek do kas i zapewne będzie rotacyjne wpuszczanie do zwiedzania.  

Zamek w Niedzicy – Historia zamku : https://www.shs.pl/wp-
content/uploads/2012/01/Historia_zamku_w_Niedzicy.pdf?fbclid=IwAR0dY4kvVtBoLlDYMXBjnywPT2HM2a
_2G5e5KPkLom8N1FgxB9Xt-YBe2RA 

Zwiedzanie - informacje na stronie i możliwość zakupu biletów online” 

https://zamekniedzica.pl/ 

Podstawowe informacje o zwiedzaniu : 

3.06 -  Boże Ciało - Muzeum czynne od godz. 13:00 do 19:00 ( ostatnie wejście 18:20 ) 
4.06 - piątek - Muzeum czynne w godz. od 9:00 do 19:00 ( ostatnie wejście 18:20 ) 
5.06 - sobota - Muzeum czynne w godz. od 9:00 do 19:00 ( ostatnie wejście 18:20 ) 
6.06 - niedziela - Muzeum czynne w godz. od 9:00 do 19:00 ( ostatnie wejście 18:20 ) 

Ceny biletów wstępu 
Zamek   i   Wozownia 
Bilet normalny – 19 zł 
Bilet ulgowy – 14 zł 
W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią zwiedzanie Muzeum odbywa się : 
- indywidualnie , rotacyjnie bez możliwości zwiedzania grupowego z przewodnikiem ( 1 osoba na 15 m 2 ), 
- w punkcie kasowym przy zakupie biletów zalecane jest użycie karty płatniczej, 
- zwiedzający mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką, 
- zwiedzający przed wejściem na ekspozycje dezynfekują dłonie płynem do dezynfekcji dostępnym przed wejściem do budynku, 
 

Odcinek od Niedzicy do Dębna pokonujemy w odwrotną stronę co odcinek dnia poprzedniego, ale warto 
zobaczyć widoki z innej perspektywy. Za Frydmanem wjedziemy na chwilę na odcinek z samochodami most 
na Białce. Również przy Dębnie trzeba będzie wjechać na ulicę żeby przejechać most nad Dunajcem. 

Dojeżdżając do Czorsztyna można, albo wybrać opcję z przeprawą promową  
https://www.jezioroczorsztynskie.com/miedzy-zamkami.html  
z Zamku Czorsztyn do Niedzicy – POLECAMY tą wersję – ok. 40 km . 
 
Ruiny zamku w Czorsztynie  

Zwiedzanie: od 1.05 do 30.09 w godz. 9.00 do 18.00 codziennie 

Bilety do zamku sprzedawane są na bieżąco. Kasa nie prowadzi rezerwacji ani przedsprzedaży. 

PPN nie świadczy usług przewodnickich dla osób zwiedzających zamek. 

Cena biletów: normalny - 8,00 zł, ulgowy - 4,00 zł 
 
Koszt przepłynięcia z rowerem z Czorsztyna do Niedzicy to 10zł /osoba z rowerem 
albo  
Wersja bez promu (trasa ok.50 km) ale ta wersja będzie wiodła z ruchem samochodowym, który w okresie 
długiego weekendu może być wzmożony. Tam jest dość atrakcyjny zjazd ale na pewno nie większą grupą. 
 
Z Niedzicy wracamy do Kacwina na obiadokolację o godzinie 18:00 
 
Poniżej wersja rozszerzona 50 km bez promu. 
https://en.mapy.cz/s/kofazebetu 



 

 

  


