
Biuro Turystyczne VECTOR 
ul. Kity 24 

33-370 Muszyna 
tel. +48184718003 
fax +48184718004 
www.btvector.com 

 

�
�

� �������	�	
���	��	�

��������� �������� ����
 
TRASA:  
Dolina Popradu, Stary S�cz, Dolina Dunajca, Szczawnica, Jaworki.  
ATRAKCJE:  
Stary S�cz - Ołtarz Papieski, Jaworki - spacer jednym z najpi�kniejszych w�wozów 
skalnych w Pieninach - W�wóz Homole, Spacer po uzdrowisku Szczawnica. 
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PIENINY 
Pieniny To niewielkie, lecz jak�e osobliwe pasmo górskie, le�y 30 km na północny 
wschód od Tatr, i stanowi �rodkow�, najbardziej wysuni�t� na północ cz��� ła�cucha 
skali wapiennych, zwanych Pieni�skim Pasmem Skałkowym. Ka�dy sposób zwiedzania 
tych stron jest przyjemno�ci�, ale spacer w�wozem Homole dostarcza szczególnych 
wra�e�. 
W�WÓZ HOMOLE 
W�wóz na terenie Małych Pieninach, w miejscowo�ci Jaworki koło Szczawnicy.  
Ma bardzo urozmaicon� rze�b� i ciekaw� budow� geologiczn�. Dnem tego bardzo 
znanego w�wozu, uwa�anego za jeden z najpi�kniejszych w Polsce, płynie potok 
Kamionka. Potok tworzy liczne kaskady, a w jego korycie znajduj� si� ogromne głazy. 
Płynie nim kryształowo czysta woda. Na wapiennych skałach w�wozu Homole rosn� 
rzadkie gatunki ro�lin wapieniolubnych i liczne okazy �wiatłolubnych jałowców. Od 1963 
r. jest rezerwatem przyrody, licznie odwiedzanym przez turystów i wycieczki szkolne. 
Turystyczna �cie�ka przekracza kilkakrotnie potok. Przed wej�ciem do w�wozu 
estetycznie wykonane tablice informacyjne i w sezonie turystycznym punkt pobierania 
opłat za zwiedzanie. Po przej�ciu przez drewniany mostek potoku Kamionka, zaraz po 
lewej stronie skała zwana Wapiennik, a za ni� ci�gnie si� dalej długa niemal pionowa 
�ciana Grzebienia. Po przeciwległej (prawej) stronie ci�gn� si� wy�sza od nich i równie 
stroma Prokwitowska Homola. Istniej� w niej szyby górnicze – w przeszło�ci 
poszukiwano tu złota.  
Dalej trasa prowadzi lesistym i zawalonym rumowiskiem du�ych głazów zboczem, 
 po lewej stronie potoku. Do�� strome podej�cie ułatwiaj� drewniane stopnie i por�cze. 
�cie�ka wyprowadza na Dubantowsk� Dolink�, gdzie znajduje si� koszona polana, ławki 
i stoły dla turystów. Od strony wyj�cia z w�wozu wał kamienny, a dookoła polanki 
wykonana z naturalnych kamieni �cie�ka. 
SZCZAWNICA 
Uzdrowisko Szczawnica le�y u stóp góry Bryjarki, w bezpo�rednim s�siedztwie 
Pieni�skiego Parku Narodowego, w malowniczej dolinie Grajcarka, prawobrze�nego 
dopływu Dunajca. Ze wszystkich stron wznosz� si� górskie zbocza, pokryte iglastymi 
i modrzewiowymi lasami. po obu stronach górskiego w�wozu poło�one s� obiekty 
sanatoryjne, domy wczasowe i pensjonaty. Szczawnica to doskonały punkt wypadowy 
do pieszych w�drówek po Pieninach. 
 
 

CENA: 
Zgodnie z aktualnym programem 

W CENIE: 
Autokar lub mikrobus, przewodnik-pilot 

NNW w autokarze, 
Bilet do Rezerwatu W�wóz Homole. 

PRAKTYCZNE INFORMACJE: 
Na wycieczki prosimy ubiera� obuwie sportowe 

 
 
 


