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Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, 
Żywiecka Informacja Turystyczna oraz Koło 

Przewodników Beskidzkich Karpacki Gazda zapraszają 
grupy zorganizowane na wycieczkę „Traktem zbójnickim 

przez Tatry i Spisz” 
 

SŁOWACJA - Wycieczka objazdowa 1 dniowa 
W programie: Jaskinia Bielska (Tatry Bielskie), Szczyrskie Pleso (Tatry Wysokie), Kieżmark (Spisz)  

 
 Oferta dla korporacji, firm, instytucji, szkół 
– idealny pomysł na imprezę integracyjną 

Program wycieczki „Traktem zbójnickim przez Tatry i Spisz” 

Zapraszamy na wycieczkę objazdową po wschodniej część Tatr Słowackich. Wspólnie zwiedzimy Jaskinię Bielańską (słow. Belianska 
jaskyňa), która jest jedyną udostępnioną jaskinią w słowackich Tatrach Wysokich, a zarazem jedną z najczęściej odwiedzanych 
udostępnionych jaskiń na Słowacji. Oprócz dziwacznych form skalnych, jest znana dzięki bogactwu występowania kalcytowej sintrowej 
ornamentyki. Pomimo faktu, że zainteresowanie atrakcjami przyrodniczymi jaskini trwa od ponad 125 lat, okoliczności jej powstawania 
nie są do dziś w pełni wyjaśnione. Kolejnym punktem naszej wycieczki jest Kieżmark, który zasługuje na miano Perły Tatr. Do 
jego najważniejszych skarbów historycznych zalicza się drewniany kościół artykularny, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Jest jednym z pięciu tego rodzaju kościołów zachowanych w Europie Środkowej. Uliczki 
miasta Kieżmark skrywają wiele atrakcji – jak np. liceum ewangelickie z biblioteką zawierającą 150 000 woluminów, Kościół św. Krzyża 
oraz wiele innych. W Kieżmarku znajduje się również Zamek Kieżmarski – jedyny w pełni zachowany zamek na Spiszu. Pierwsza pisemna wzmianka o nim 
pochodzi z XV wieku. Na zakończenie odwiedzimy jedną z najpopularniejszych miejscowości po słowackiej stronie Tatr, Szczyrbskie Jezioro. 

   
 

Zobacz film promocyjny Słowacji TAM SIĘ ZNAJDZIESZ DZIĘKI NAM I PRZEŻYJESZ NIEZAPOMNIANE CHWILE! 
 

Harmonogram 
Czas trwania 

wycieczki 
Koszt wycieczki 

 
Ocena atrakcyjności 

krajoznawczej 

„Słowacja – jaskinia Bielska, Szczyrbskie Pleso, Kieżmark” – wycieczka jednodniowa 

6:00  – odjazd z Żywca 
9:00 – Tatranska Kotlina, jaskinia Bielska (słow. 

Belianska jaskyňa) 
12:00 – Kieżmark, zwiedzanie ekspozycji muzealnej w 

zamku, spacer po mieście, czas wolny, obiad w 
restauracji w centrum miasta. 

15:30 – Szczyrbskie Jezioro (słow. Štrbské Pleso), spacer 
wokół jeziora 

21:00 – przyjazd do Żywca 

15:00 godz. Od 150 zł/os. (grupa 40 os.) 7/10 

W cenie wycieczki: przejazd komfortowym autokarem / busem (WC, klimatyzacja, bar, video), 
bilety do zwiedzanych obiektów (jaskinia + zamek), obiad w restauracji w centrum miasta, 

całodniowa opieka licencjonowanego przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek, 
ubezpieczenie w Axa (NNW, KL, CP, Assistance i bagaż). Studenci proszeni są o zabranie 

polskich legitymacji. Uwaga: możliwość obsługi grupy w systemie Tour Guide System 
(system bezprzewodowego oprowadzania grup).  

https://www.youtube.com/watch?v=C6doVaI8N9c
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Szczegóły wycieczki:  

Zapraszamy na wycieczkę objazdową po wschodniej część Tatr Słowackich. Jaskinia Bielańska (słow. Belianska jaskyňa) jest jedyną udostępnioną 
jaskinią w słowackich Tatrach Bielskich, a zarazem jedną z najczęściej odwiedzanych udostępnionych jaskiń na Słowacji. Najbardziej wyniosłymi szczytami 
Tatr Bielskich są Murań i Hawrań. Szczyty te kryją w sobie wiele zbójnickich tajemnic, dlatego leżą na Szlaku Zbójników Karpackich. W jaskini 
zobaczymy m.in. Jezioro Zbójnickie oraz Komorę Zbójnicką. Oprócz dziwacznych form skalnych, jest znana dzięki bogactwu występowania kalcytowej 
sintrowej ornamentyki. Pomimo faktu, że zainteresowanie atrakcjami przyrodniczymi jaskini trwa od ponad 125 lat, okoliczności jej powstawania nie są do dziś 
w pełni wyjaśnione. Okrężna trasa turystyczna ma długość 1370 m, przewyższenie 125 m. Na trasie jest 860 schodów. Zwiedzanie zajmuje około 70 minut. 
Temperatura powietrza waha się od  5 do 6,3°C. Podczas zwiedzania warto zwrócić uwagę na naciekowe wodospady oraz pagodowe stalagmity, 
jeziorka i inne interesujące formy jaskiniowych ozdób. Jednym z przystanków podczas trasy zwiedzania jest Śpiewalnia - Hudobná sieň, którą tak 
nazwano dzięki dźwiękom, jakie wydają kropelki spadającej wody na powierzchnię jeziorka. W tej sali, z powodu wyśmienitych warunków akustycznych,  
są organizowane koncerty muzyki poważnej. 

Kolejnym punktem naszej wycieczki jest Kieżmark, który zasługuje na miano Perły Tatr. Kieżmar posiadał tzw. prawo miecza, czego bardzo obawiali się 
okoliczni zbójnicy. W dawnych czasach szyte tutaj były pasy zbójnickie. Do jego najważniejszych skarbów historycznych zalicza się drewniany kościół 
artykularny, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Jest jednym z pięciu tego rodzaju kościołów zachowanych w 
Europie Środkowej.  

    

Fot. Jaskinia Bielska / wyniosłe szczyty Tatr Bielskich.  

Uliczki miasta Kieżmark skrywają wiele atrakcji – jak np. liceum ewangelickie z biblioteką zawierającą 150 000 woluminów, Kościół św. Krzyża oraz wiele innych. 
W Kieżmarku znajduje się również Zamek Kieżmarski – jedyny w pełni zachowany zamek na Spiszu. Pierwsza pisemna wzmianka o nim pochodzi z XV wieku. 
Zapisał się w historii tatrzańskiej turystyki jako punkt wyjściowy pierwszej  znanej wyprawy w Tatry Wysokie. Zamek zasłynął historycznym wyczynem 
damy Beaty Laski, która w 1565 roku wyruszyła w towarzystwie kilku mieszczan z Keżmarku na wycieczkę do niedalekich gór Śnieżnych, dziś nazywanych 
Tatrami. Kiedy księżna po trzech dniach wróciła znad stawu Zelené pleso do domu, rozgniewany małżonek pan Albert Laský za karę uwięził ją w wieży 
zamkowej, gdzie w okropnych warunkach trzymał ją przez długich sześć lat.  

     

Fot. Kieżmark i zamek kieżmarski.  

Jedynym zmiłowaniem dla nieszczęsnej księżnej były dwa małe okna, jedno z widokiem na umiłowane góry Śnieżne, drugie na podawane jedzenie.  
Po generalnym remoncie zamku w latach  1962 - 1985 zbiory muzealne poszerzyły się, a aktualnie zwiedzający mogą sobie obejrzeć kilka ekspozycji, a latem 
także przedstawienia teatralne podczas nocnego zwiedzania grodu.  

Na zakończenie odwiedzimy jedną z najpopularniejszych miejscowości po słowackiej stronie Tatr, Szczyrbskie Jezioro, które leży w masywie Tatr Wysokich. Szczyrbskie 
Jezioro to jezioro wytopiskowe, drugie co do wielkości po stronie słowackiej. Nad południowym krańcem jeziora sytuuje się miejscowość o tej samej nazwie Szczyrbskie Jezioro 

(Štrbské Pleso), należąca administracyjnie do miasta Wysokie Tatry – kurort i ośrodek sportów zimowych. Jezioro znajduje się na wysokości 1346 m n.p.m. Nad brzegiem jeziora 
znajdują się liczne zabudowania hotelowe i sanatoryjne. Nad południową zatoką otwarto w 2008 r. przystań łódek. 

     

Fot. Szczyrskie Jezioro. 

http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=897
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=c&id_menu=232
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=894
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=893
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=885
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=c&id_menu=229


3 | S t r o n a  

 

  
ŻŻyywwiieecckkiiee  CCeennttrruumm  OObbssłłuuggii  RRuucchhuu  TTuurryyssttyycczznneeggoo                                                                                                                  NNAASSZZEE  MMAARRKKII  

  

DDaannee  ddoo  ffaakkttuurryy  //  pprrzzeelleewwuu::  

  

ZZBBÓÓJJNNIICCKKII  SSZZLLAAKK  LLEESSZZEEKK  MMŁŁOODDZZIIAANNOOWWSSKKII             

UUll..  JJaannaa  IIIIII  SSoobbiieesskkiieeggoo  77,,  3344--330000  ŻŻYYWWIIEECC 

NNIIPP::  55553322330066334400            RREEGGOONN::  224400774455114455  

TTeell//ffaaxx  ++4488  3333  44775599665522  ||  MMoobbiillee  ++4488  660099778899887799  

ee--mmaaiill::  marketing@zbojnickie.pl www.zbojnickie.pl  
 
 
 

zywiec.turystyka.pl | zywiec.org | zbojnickitravel.pl | karpackigazda.pl |karpackiezboje.pl | goralskicatering.pl | jacentyignatowicz.pl | kuligi.beskidy.com.pl | zbojnickisklep.na.allegro.pl 
 

zbojnickie.pl|sylwesterzkuligiem.pl|balkany-incentive.pl|goralomania.pl|parzenica.com.pl|strojegoralskie.pl|serdaki.pl|zbojnicy.com.pl|kompaniazbojnicka.com.pl|folkzboje.pl 
 

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944     Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630 

 

Jacy są Słowacy? 

Prawdziwi: Słowacja nie należy do krajów, które każdy już kiedyś odwiedził. Odkryjcie więc setki niespodziewanych tu ciekawostek i tajemnic czekających na Was w prawie każdej 
miejscowości, miasteczku, w górach i dolinach. Właśnie na Słowacji możecie poczuć się najprawdziwszymi podróżnikami, którzy ciągle mają wiele do odkrycia. Włączcie Słowację do 

Waszych planów turystycznych. 

Uczuciowi: Słowacy są narodem reagującym emocjonalnie. Z emocjami przeżywamy nasze radości, sukcesy, smutki i zawody. Jesteśmy szczerzy, przyjacielscy, otwarci, serdeczni, 
gościnni, ale niekiedy także drażliwi. Tym różnimy się od innych narodów w regionie. W końcu jednak przeważa nasza dobroć granicząca z łatwowiernością. Potrafimy w pełni 

przeżywać radości, jak również problemy naszych gości, potrafimy wczuwać się w ich uczucia. Jesteśmy krajem przyjaciół! 

Ludowi: Ludowe rzemiosła, stroje, muzyka i tańce na Słowacji przekazywane są z pokolenia na pokolenie. W każdej dolinie kultywowane są inne tradycje kulturowe, folklor. Na 

Słowacji każdego roku odbywa się bardzo wiele festiwali i występów folklorystycznych. Na listę światowego dziedzictwa niematerialnego UNESCO wpisano fujarę i  „terchowską 
muzykę“, a na dopisanie czeka radvanský jarmark i gajdy. 

Kontrastowi  (wiele kontrastów na małej powierzchni): Słowacja jest krajem kontrastów. Zmienia się przed Waszymi oczami. Jednocześnie wszystko i wszędzie jest blisko. Z Niziny 

Naddunajskiej w ciągu kilku godzin znajdziecie się w wysokich środkowoeuropejskich górach, a od spokojnych powierzchni wodnych jest jeden krok do dzikich rzecznych bystrzy. Z 
miejskich aglomeracji szybko dostaniecie się do górskich, pełnych romantyczności samotni i dziewiczej przyrody. 

Na skrzyżowaniu cywilizacji, pod wpływem innych: Ze względu na położenie geograficzne tereny Słowacji były zawsze ważnym skrzyżowaniem szlaków handlowych i kultur. Na 
stosunkowo małym terenie znajdujemy pozostałości zachodnich i wschodnich kultur oraz religii, obce wpływy. Na Słowacji znajdziecie typowe dla północy zdyscyplinowanie, jak 

również temperament znany z południa, zachodni racjonalizm i wschodnią uczuciowość. Odbija się to także na życiu codziennym – niezwykle barwnym. 

Witalni: Słowacja jest młodym, rozwijającym się krajem. W ciągu dwudziestu lat istnienia przechodziliśmy dynamiczne zmiany, ciągle powstają nowe rzeczy. Zaskakujemy świat 
zaawansowaniem technicznym, które  jednak zachowuje ludzki wymiar. Codziennie powstają nowe firmy, obiekty, dominanty miast, polepszają się warunki życia , ale z drugiej strony 

zachowujemy także tradycyjne wartości. To jest bowiem Słowacja. 

Innowacyjni: Możemy pochwalić się zdolnymi i pomysłowymi ludźmi, którzy odnieśli światowe sukcesy, jak również odnoszącymi sukcesy i innowacyjnymi firmami oraz projektami.  

Obecnie są one doceniane także na wymagającej scenie międzynarodowej. Mamy przedstawicieli w świecie nauki, kulturze i sporcie. Ze światowymi wynalazkami łączą się nazwiska 
Jozefa Maximiliána Petzvala (wynalazcy obiektywu fotograficznego), Jozefa Murgaša (wynalazcy telegrafu bezprzewodowego ), Jána Bahýľa (wynalazcy śmigłowca), Štefana Baniča 
(wynalazcy spadochronu), Aurela Stodoly (opracował teorię cieplnych obiegów turbin parowych i gazowych), Ivana Alexandra Gett inga (wynalazcy GPS) i wielu innych. W dziedzinie 

kultury rozsławił nas jeden z głównych przedstawicieli pop-artu Andy Warhol. Znane są nazwiska i występy dziesiątek śpiewaków operowych, malarzy, fotografów, sportowców. 
Odnoszących sukcesy Słowaków znajdziecie wszędzie. 

 
CENA od 150 zł / os. Cena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. 
  
Ustalana zawsze indywidualnie. Jest ona zależna od: 
 

 Terminu i miejsca podstawienia autobusu; 

 ilości osób biorących udział w wycieczce; 
 dodatkowych atrakcji. 

 
Za udział w naszych zbójnickich imprezach są przewidziane liczne zbójnickie gadżety, które sami produkujemy oraz nagrody w postaci pamiątek regionalnych, certyfikaty 

zbójnickie, tzw. zbójeckie glejty bezpieczeństwa oraz zbójnicki dukat  na szczęście dla uhonorowania najważniejszych postaci Twojej imprezy. Niniejszy program może ulec 

modyfikacji w zależności od oczekiwań. 

 

Rezerwacja wycieczki „Zbójnickim traktem przez tatry i Spisz” 

Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, której można 
dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 Żywiec lub pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub + 48 609 789 879 lub pisząc 
maila: marketing@zbojnickie.pl  
 
Dane do przelewu: 
 
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI 
34-300 ŻYWIEC 
Ul. Jana III Sobieskiego 7 
NIP: 553 – 230 – 63 – 40 
REGON: 240 745 145 
 
KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI 
Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688 
 

 
Projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” FIRMY ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i 

rozwiązania na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 stanowią własność autora. Projekt ZBÓJNICKI 
SZLAK ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora. 

 
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! 

mailto:marketing@zbojnickie.pl

