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TIP NA VÝLET KARAVANOM
NIEDZICA – ČERVENÝ KLÁŠTOR

Tip na výlet
PIENINY (NIEDZICA)
Ponúkame Vám zaujímavý tip na strávenie niekoľkých voľných dní alebo víkendu v karavane. Tento
výlet je nenáročný. Celkový počet najazdených kilometrov je okolo 200 a je vhodný pre všetky
vekové kategórie. Absolvovať sa dá tak obytným prívesom ako aj autokaravanom.
Tu je náš tip:

Deň 1.
Prevzatie karavanu z KARAVANYPO. Vydajte sa smerom na obec Červený Kláštor /GPS súradnice sú
naznačené na obrázku/.

Prejdite obcou a pokračujte po ceste smerom na Spišskú Starú Ves po ceste 543. Pred Spišskou
Starou Vsou odbočte doprava a pokračujte ďalej po ceste 543 do Poľska. Pred Vami sa už objaví
priehrada a nad ňou zámok. Pokračujte stále smerom na „ Niedzica Zamek“ a Nowy Targ“.

V stúpaní medzi spodnou a vrchnou priehradou si na pravej strane všimnete zábavný park s parkom
miniatur okolitých hradov a zámkov. Pokračujte až na úroveň vjazdu do zámku, kde Vás hlavná cesta
bude viesť doľava a po asi 250 m Vás GPS podľa vyššie zadaných súradníc navedie odbočiť doprava na
parkovisko. Z parkoviska je výborný prístup na pláž, do prístavu vyhliadkových lodí ako aj priamo do
areálu zámku. Ak pricestujete vo večerných hodinách je možné prenocovať priamo na parkovisku
alebo v cca 200m vzdialenom autokempe.

Deň 2.
Toto miesto ponúka naozaj množstvo príležitostí na strávenie voľného času. Plavby loďou,
cykloturistika, pláž... podľa počasia. Ak ste na výlete s deťmi tak sa istotne choďte pozrieť na zámok.
Využite výhodu, že nocujete v bezprostrednej blízkosti a vyrazte na prehliadku zámku hneď ráno, keď
je turistov ešte pomenej

.
Zaujímavý je aj už spomínaný zábavný park a park miniatúr či prechádzka po hrádzi. Okolie zámku
a priehrady Vám ponúkne množstvo atrakcií pre vyplnenie dňa.

Ak ste sa pokochali zámkom tak vyrazte podvečer naspäť do obce Červený Kláštor. Napríklad do
kempu pri penzióne Pltník. Zakempujte, zájdite na nejakú dobrú večeru relaxujte pri ohníku...

Deň 3.
V okolí Červeného Kláštora sa nudiť nebude žiadna veková kategória. MTB cyklisti si užijú jedinečné
trate za obcou Lechnica.

Ak chcete vyskúšať plavbu plťou po Dunajci, máte možnosť vyštartovať už rovno zo spomínaného
kempu. Čln na splavenie Dunajca si viete prenajať na každom kroku. Pre rekreačných cyklistov
doporučujeme nádhernú trasu prielomom Dunajca z Červeného Kláštora až do poľskej obce
Szczawnica, ktorú zvládne každý. Úplne super je požičať si raft a nechať si bicykle odviesť na konečnú

zastávku splavu. Tam raft po splavení odovzdáte a vrátite sa naspäť spomínanou cyklotrasou, ktorá
vedie krásnym prielomom Dunajca.

Ak ste skôr turisti ako cyklisti tak si prídete určite na svoje, keď sa vydáte lávkou na poľskú stranu
a „vymáknete“ si na vrchol skaly Tri Koruny. Stúpanie na vrchol je vcelku strmé a vo vrchnej časti
prechádzate oceľovými lavičkami...no výhľady sú jednoznačne odmenou za vynaloženú námahu.

Možnosťou je samozrejme aj len tak relaxovať v kempe a poprípade si prejsť obhliadku kláštora,
neďalekých kúpeľov či zahrať si minigolf...

Deň 4.
Možností a spôsobov trávenia času v tomto regióne je mnoho a je nemožné všetko stihnúť za deň. Ak
ešte máte energiu tak hor sa na to, čo ste včera nestihli. Popoludní vrátenie karavanu do
KARAVANYPO.

Šťastnú cestu !

