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Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego,
Żywiecka Informacja Turystyczna oraz Koło
Przewodników Beskidzkich Karpacki Gazda zapraszają
grupy zorganizowane na wycieczkę „Trekking w Tatrach
Bielskich”
SŁOWACJA - Wycieczka objazdowa 1 dniowa
W programie: Jaskinia Bielska (Tatry Bielskie), trekking w górach, góralska wieś Zdziar (Spisz)

Oferta dla korporacji, firm, instytucji, szkół
– idealny pomysł na imprezę integracyjną
Program wycieczki „Trekking w Tatrach Bielskich”
Zapraszamy na wycieczkę do wschodniej część Tatr Słowackich, dokładnie do wnętrza dzikich Tatr Bielskich. Jaskinia Bielska (słow. Belianska
jaskyňa) 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. Z okolic
jaskini wychodzimy na górski szlak do Schroniska Pod Szarotką (słow. Plesnivec), czyli do jedynego schroniska w Tatrach Bielskich.
Chata Plesnivec położona jest na zboczach Bujaczego Wierchu (1947 m n.p.m.), znajduje się w Dolinie do Siedmiu Źródeł (słow. dolina Siedmich
prameňov) na wysokości 1290 m n.p.m. Schronisko powstało w 1932 r. Posilimy się w słowackiej góralskiej wsi Żdiar (słow. Ždiar), leżącej między
Tatrami Bielskimi a Magurą Spiską. Cztery najcenniejsze zespoły zabudowań wiejskich reprezentują drewniane domy o trzech pomieszczeniach, które
wraz z budynkami gospodarczymi tworzą zamknięte kompleksy spiskich gospodarstw domowych.

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

Czas trwania
wycieczki

Koszt wycieczki

Ocena atrakcyjności
krajoznawczej

16:00 godz.

150 zł/os. (grupa 40 os.)

9/10

„Słowacja – Spisz i Tatry Bielskie” – wycieczka jednodniowa

6:00
9:00
12:00

–
–
–

18:00
22:00

–
–

odjazd z Żywca
Tatrzańska Kotlina, Jaskinia Bielska
Wyjście na szlak Tatrzańska Kotlina – Schronisko
Pod Szarotką – Dolina do Siedmiu Źródeł –
Tatrzańska Kotlina
Żdiar, zwiedzanie i obiad w muzeum – Żdiarski Dom
przyjazd do Żywca

Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego

W cenie wycieczki: przejazd komfortowym autokarem / busem (WC, klimatyzacja, bar, video),
bilety do zwiedzanych obiektów (jaskinia + zamek), obiad w restauracji w centrum Zdziaru:
krem czosnkowy + kotlet panierowany + ziemniaki opiekane + sosy (słow. Domáci bravčový
rezeň), całodniowa opieka licencjonowanego przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek,
opieka przewodnika tatrzańskiego lub przewodnika UIMLA, 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).
Wycieczka góralska możliwa do przeprowadzenia jedynie w sezonie letnim. Prosimy
o zabranie odpowiedniego stroju sportowego (ciepłe ubranie w jaskini, obuwie
sportowe trekkingowe).
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Szczegóły wycieczki:
Zapraszamy na wycieczkę do wschodniej część Tatr Słowackich, dokładnie do wnętrza dzikich Region tatrzański, leżący na północy Słowacji jest prawdopodobnie najbardziej
atrakcyjnym turystycznie rejonem Słowacji. Składa się z dwóch regionów: Tatry i Spisz Północny (severný Spiš). Tatry są pogranicznym pasmem górskim, dzielącym się na Tatry
Wysokie (Vysoké Tatry), Tatry Bielskie (Belianske Tatry) i Tatry Zachodnie (Západné Tatry). Na terytorium Słowacji Północnej leżą cztery piąte powierzchni Tatr. Słowackopolska granica państwowa ogranicza obszar Tatr od północy. Na południu szczyty tatrzańskie stromo opadają do Kotliny Podtatrzańskiej (Podtatranská kotlina). Ze względu na
nadzwyczajną koncentrację piękna przyrody Tatry zasłużyły sobie na nazwę „miniaturowych Alp“, ponieważ na niewielkiej powierzchni (341 km2, z czego 260 km2 znajduje się po
stronie słowackiej) oprócz lodowców występuje wszystko to, co oferują Alpy.
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.

Fot. Jaskinia Bielska / wyniosłe szczyty Tatr Bielskich.

Z okolic jaskini wychodzimy na górski szlak do Schroniska Pod Szarotką (słow. Plesnivec), czyli do jedynego schroniska w Tatrach Bielskich. Chata
Plesnivec położona jest na zboczach Bujaczego Wierchu (1947 m n.p.m.), znajduje się w Dolinie do Siedmiu Źródeł (słow. dolina Siedmich prameňov) na
wysokości 1290 m n.p.m. Schronisko powstało w 1932 r.

Fot. Schronisko pod Szarotką.
Schronisko pod Szarotką, Szarotka (słow. Plesnivec) – jedyne tatrzańskie schronisko położone na zboczach Tatr Bielskich. Znajduje się w Dolinie do Siedmiu
Źródeł (dolina Siedmich prameňov) na wysokości 1290 m n.p.m., u stóp Bujaczego Wierchu. Chatarem jest tu Ján Matava. Schronisko powstało w 1932 r. i
było pierwotnie prywatnym domem Timora Grescha, lecz po II wojnie światowej, do roku 1955, budynek był udostępniony dla ruchu turystycznego jako
schronisko. W 1953 przeszedł na własność TANAP-u jako stacja badawcza. Funkcję schroniska zaczął ponownie pełnić w roku 1997, kiedy to TANAP przekazał
schronisko miastu Biała Spiska. Przy okazji remontu wybudowano oczyszczalnię ścieków, a w 2005 r. odsłonięto tablicę upamiętniającą przyrodnika Göran a
Wahlenberga. Polska nazwa schroniska już w 1937 r. była używana przez Tadeusza Zwolińskiego.
Posilimy się w słowackiej góralskiej wsi Żdiar, leżącej między Tatrami Bielskimi a Magurą Spiską. Cztery najcenniejsze zespoły zabudowań wiejskich
reprezentują drewniane domy o trzech pomieszczeniach, które wraz z budynkami gospodarczymi tworzą zamknięte kompleksy gospodarstw domowych.

Fot. Ždiar i Żdiarski Dom.
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Słowacka góralska wieś ŻDIAR (Ždiar), jest centrum turystycznym oraz punktem, z którego wiodą trasy turystyczne w Tatry Beliańskie. Wieś leży na północy
Słowacji, między Tatrami Beliańskimi a Magurą Spiską. Cztery najcenniejsze zespoły zabudowań wiejskich reprezentują zwłaszcza drewniane domy o trzech
pomieszczeniach, które wraz z budynkami gospodarczymi tworzą zamknięte kompleksy. Drewniane domy mają niebieskie spoinowanie a ramy ich okien oraz
drewniane belki zdobiąornamenty. Do architektury tradycyjnych wiejskich zabudowań nawiązują także niektóre nowe budynki. Przykładem może być
stylowa restauracja Żdiarski Dom.
Wieś Żdiar znana jest ze swoich tradycji folklorystycznych. Jeszcze do niedawna jej mieszkańcy w niedzielę oraz w święta ubierali się w tradycyjne
góralskie stroje. Dziś te przepiękne ubiory i dodatki można zobaczyć tylko podczas występów zespołów folklorystycznych lub pośród innych eksponatów sztuki
ludowej i rzemiosła ekspozycji muzealnej Żdiarskiej Izby. Grupy zwiedzających mogą tu wziąć udział w atrakcyjnym typowym weselu góralskim, nawet w roli
młodej pary.

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 „Trekking w Tatrach Bielskich”
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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