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Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego,
Żywiecka Informacja Turystyczna oraz Koło
Przewodników Beskidzkich Karpacki Gazda zapraszają
grupy zorganizowane na wycieczkę „Stolica Tatr –
Poprad i ThermalPark Vrbov”
SŁOWACJA - Wycieczka objazdowa 1 dniowa
W programie: kąpiele termalne w Termal Park Vrbów + zwiedzanie Popradu i Spiskiej Soboty

Oferta dla korporacji, firm, instytucji, szkół
– idealny pomysł na imprezę integracyjną
Program wycieczki „Stolica Tatr – Poprad i ThermalPark Vrbov”
Zapraszamy na wycieczkę na słowacki Spisz, do termalnego aquparku w Wierzbowie (słow. Vrbov) oraz do Popradu
– urokliwego miasteczka u podnóża Tatr Słowackich. Jednodniowa wycieczka skoncentrowana wokół pięknych widoków
i kąpieli w ThermalPark Vrbov. W ramach wycieczki przewidziany jest posiłek w zabytkowej części Popradu, Spiskiej
Sobocie stanowiącej historycznie najważniejszą część Popradu, turystycznego punku wyjściowego do Tatr. Dzielnica miejska
Spiska Sobota (Spišská Sobota) przedstawia jedną z najlepiej zachowanych urbanistycznych całości średniowiecznych
Słowacji. Centrum wyjątkowej całości miejskiej tworzy trójkątny rynek, który otacza szeregowa zabudowa domów
mieszczańskich. W miarę wolnego zwiedzimy ścisłe centrum i wejdziemy do Muzeum Podtatrzańskiego w dawnym niemieckim
domu mieszczańskim (tzw. Wernerov dom).

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

Czas trwania
wycieczki

Koszt wycieczki

Ocena atrakcyjności
krajoznawczej

„Słowacja – Spisz + Termy” – wycieczka jednodniowa
12:30 godz.
7:00
11:00
15:30
19:30

–
–
–
–

odjazd z Żywca
Vrbov, ThermalPark
Poprad, Spiska Sobota, obiad
przyjazd do Żywca

Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego

120 zł/os. (grupa 40 os.)
+bilet do ThermalPark od 7,5
EUR/os.

8/10

W cenie wycieczki: przejazd komfortowym autokarem / busem (WC, klimatyzacja, bar, video),
obiad w restauracji w centrum Spiskiej Soboty: Spiska zupa grzybowo-warzywna + Dziczyzna +
warzywa + pirogi/kluski, 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).
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Szczegóły wycieczki:
Na początku zapraszamy Was na kąpiele w kąpielisku Vrbów. Park termalny Vrbov oferuje 9 basenów, w tym cztery baseny dla dzieci. Temperatura
wody w basenach wynosi od 26 C do 38 C. W sezonie zimowym w ofercie są: basen zewnętrzny pływacki, basen zewnętrzny relaksacyjny, brodzik wewnętrzny
dla dzieci, basen zewnętrzny “motyl”, basen zewnętrzny wypływowy. Po niedawnej modernizacji do dyspozycji turystów są trzy nowe baseny, hala wejściowa,
duży taras z leżakami do opalania z widokiem na Wysokie Tatry, bufety, toalety i bezpłatny parking. Stare i nowe baseny połączone zostały nowoczesnym
metalowym pomostem z drewnianą podłogą, która zbudowana została ze specjalnego drewna rosnącego w lasach monsunowych. Nowa cześć przystosowana
jest dla osób niepełnosprawnych. Łącznie do dyspozycji zwiedzających jest 7 basenów termalnych lub podgrzewanych energią geotermalną o temperaturze
wody od 26° do 38°C. Odwiert do wód geotermalnych znajduje się na głębokości 2000 m, gdzie woda osiąga temperaturę aż 65 ° C!

Fot. Kąpielisko termalne Vrbów.
Woda musi być schładzana aby mogła mieć zastosowanie w basenach kąpielowych. Do dyspozycji jest również przepiękny sportowy staw rybny o powierzchni
13,5 ha i głębokości do 5 metrów. Woda termalna, która ma u źródła 56 ° C uważana jest za jedną z najbardziej leczniczych w Europie Środkowej. Jej mocno
zmineralizowany skład skutecznie działa na około 12 rodzajów schorzeń. Woda polecana jest przy leczeniu chorób: reumatycznych, układu
ruchowego, nerwowego, krążenia oraz przy różnego rodzaju chorobach górnych i dolnych dróg oddechowych. Miasteczko VRBOV położone jest
w centralnej części regionu Spisz, tuż pod Wysokimi Tatrami w odległości około 20 km od Parku Narodowego Słowacki Raj.
Po kąpielach udamy się do Popradu – urokliwego miasteczka u podnóża Tatr Słowackich. Poprad nazywany jest stolicą Tatr. Znajduje się tutaj
najwyżej położone lotnisko międzynarodowe w Europie (718 m n.p.m.) - Tatry-Poprad (TAT), obsługujące 10-16 tys. pasażerów rocznie. Można się tutaj dostać
samolotem z Gdańska i z Warszawy. Miasto jest centrum turystyki tatrzańskiej, sportu i wypoczynku.
W centrum Popradu zwraca uwagę pięknie odrestaurowany rynek o soczewkowatym planie, otoczony barokowymi i klasycystycznymi domami, stawianymi na
średniowiecznych jeszcze parcelach. Nad rynkiem dominuje wczesnogotycki kościół pw. św. Idziego z końca XIII w. z bardzo cennymi malowidłami ściennymi,
w tym malowidło na łuku tęczowym, będące najstarszą znaną panoramą Tatr Wysokich. Wystrój wnętrza w większości rokokowy. Nieopodal kościoła
wznosi się renesansowa dzwonnica z 1658 r., oraz immaculata (figura MB Niepokalanej), nieco dalej otoczony parkiem klasycystyczny kościół ewangelicki
św. Trójcy. W mieście zachowała się również neoklasycystyczna synagoga.

Fot. Centrum Popradu i Spiskiej Soboty.
Rezerwatem architektury o średniowiecznym charakterze jest Spiska Sobota (dzielnica Popradu oddalona o 1, 5 km od ścisłego centrum).
W kościele pw. św. Jerzego zachowało się gotyckie wyposażenie, w tym ołtarze z ołtarzem głównym dłuta Mistrza Pawła z Lewoczy. Pierwsza wzmianka
o miejscowości pochodzi z XIII wieku, ale prawdopodobnie została założona wcześniej jako osada handlowa na szlaku z Węgier do Polski. W późniejszych
wiekach Spiska Sobota przeżywała okres prosperity. Razem z kolonistami przybyli wytrawni rzemieślnicy; działało kilkanaście cechów, funkcjonował wodociąg,
łaźnie, sierociniec, a całość otaczały fortyfikacje. Przywileje miejskie Spiska Sobota uzyskała już w 1271, a w XVI wieku otrzymała prawo organizowania targów,
które, zgodnie z nazwą, odbywały się w sobotę.

Fot. Restauracja w centrum Spiskiej Soboty, gdzie będzie serwowany obiad.
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Osobliwości Słowacji:
W każdym kraju oprócz największych atrakcji znajduje się wiele innych ciekawych miejsc napawających dumą. Na Słowacji są to wyjątkowe rozwiązania techniczne
pozwalające pokonywać bariery naturalne, a także unikaty przyrodnicze i kulturowe czy niecodzienna zabudowa. Warto bez obaw zejść z udeptanych szlaków turystycznych. Oprócz
niepowtarzalnej przyrody czekają nas tu inne ciekawe niespodzianki.
Czy wiesz, czego nie znajdziesz nigdzie indziej na świecie a jedynie na Słowacji? Daj się zachęcić do odwiedzin naszego małego kraju i poznaj unikaty na skalę światową, które
Słowacja ma do zaoferowania!
Najwyższy drewniany ołtarz gotycki na świecie można podziwiać w Lewoczy w Kościele św. Jakuba. Ma on wysokość 18,6 m, jego autorem jest Mistrz Paweł z Lewoczy.
Wyrzeźbił go z drewna lipowego na początku XVI wieku, pracując nad nim przez 10 lat.
Mennica Kremnicka jest najstarszym zakładem pracy na świecie, który nieprzerwanie istnieje i działa. Monety bije się tu od 1328 roku, słowackie monety euro będą bite
również tutaj.
Gobeliny Bratysławskie wystawione w Pałacu Prymasowskim to najbardziej całościowy zbiór gobelinów na świecie, powstały one w angielskiej manufakturze
królewskiej w Mortlake (dzielnica Londynu). Zbiór składa się z sześciu sztuk, pochodzących z XVII wieku. Przedstawia on tragiczną miłość kapłanki Hero i młodzieńca Leandra.
Najwyższa kolumna nawarowa na świecie skrywa się w Jaskini Krásnohorskiej, w tak zwanej Sali Olbrzymów. Nazwano ją „Soplem rożniawskich speleologów“, ma
wysokość 32,6 m. Możesz o niej przeczytać nawet w Księdze Rekordów Guinessa.
Pierwszą szkołą wyższą świata o profilu technicznym była Akademia Górnicza, założona przez Marię Teresę w 1762 roku. Znajdowała się w Bańskiej Szczawnicy, która
stanowiła centrum rozwoju nauki i techniki górniczej w Europie.
Budynek stacji pierwszej kolei konnej w Królestwie Węgierskim (prowadzącej z Bratysławy do miejscowości Svätý Jur) jest jednym z najstarszych budynków
dworcowych na świecie.
Kozica tatrzańska jest zupełnie unikatowym gatunkiem kozicy, którego rozwój po zakończeniu epoki lodowcowej odbywał się przez tysiące lat
w całkowitej izolacji. Z tego powodu różni się od spokrewnionych z nią kozic, żyjących w Alpach i w Apeninach a gatunek ten nie występuje poza Tatrami nigdzie indziej na świecie.
Kozice objęto ścisłą ochroną, ponieważ obecna populacja liczy niewiele ponad 1000 sztuk.

CENA WYCIECZKI od 120 zł / os. + 7,5 EUR 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 „Stolica Tatr – Poprad i Thermal Park Vrbov”
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!
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