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Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego,
Żywiecka Informacja Turystyczna oraz Koło
Przewodników Beskidzkich Karpacki Gazda zapraszają
grupy zorganizowane na wycieczkę „W poszukiwaniu
Janosikowego kłobuka”
SŁOWACJA - Wycieczka objazdowa 1 dniowa
W programie: Martin, Wilkoliniec, Różomberk, Thermalpark Beszeniowa

Oferta dla korporacji, firm, instytucji, szkół
– idealny pomysł na imprezę integracyjną
Program wycieczki „W poszukiwaniu Janosikowego kłobuka”
Zapraszamy na wycieczkę wokół słowackiej Wielkiej Fatry. Wyjątkowo pięknie prezentuje Dolina Gaderska która z racji
swoich zbójeckich tradycji znalazła się na Szlaku Zbójników Karpackich. Podczas wycieczki skupimy się na
nietuzinkowym dziedzictwie kulturalnym tej ziemi. Na początku zwiedzimy Muzeum Wsi Słowackiej w Martinie.
Jest to oddział narodowego muzeum Słowacji. Porównamy sobie skansen z codziennością, ponieważ odwiedzimy również
żywy skansen w miejscowości Wilkoliniec koło Rużomberku a jak wystarczy nam czasu zwiedzimy również
Muzeum Liptowskie w centrum miasta, w którym podziwiać można oryginalną czapkę zbójnika Janosika (tzw.
kłobuk zbójnicki) jak również piękne obrazy Ludowita Fulli przedstawiające narodowego bohatera Słowaków –
Juraja Janosika. Na terenie osady turystycznej Hrabovo w malowniczym otoczeniu gór i wody spożyjemy tradycyjny
liptowski obiad. Na koniec wycieczki czeka nas relaks w termalnym kąpielisku ThermalPark w Beszeniowej.

Zobacz film promocyjny Słowacji TAM SIĘ ZNAJDZIESZ DZIĘKI NAM I PRZEŻYJESZ NIEZAPOMNIANE CHWILE!
Park Narodowy Wielka Fatra (Národný park Veľká Fatra), leżący w środkowej Słowacji, charakteryzuje się zwartymi lasami, licznymi łąkami i pastwiskami
wykorzystywanymi do wypasu owiec, długimi dolinami i największym znaleziskiem pierwotnego występowania cisu zwyczajnego w Europie. Wielka Fatra
leży między Małą Fatrą a Tatrami Niżnymi. Długość pasma wynosi około 40 km.
Tereny Wielkiej Fatry z dużą ilością dóbr naturalnych ogłoszono w roku 1973 krainą chronioną, a w 2002 roku Parkiem Narodowym Wielka Fatra.
Podstawowe dobra naturalne Wielkiej Fatry to rozległe górskie tereny ze zróżnicowaną powierzchnią, bogatym występowaniem zjawisk krasowych.
Najwyższy szczyt - Ostredok wznosi się na 1592m n.p.m. Oprócz niego 8 innych szczytów przekracza 1500m n.p.m. Paradoksalnie Wielka Fatra jest mniejsza
obszarowo i niższa od Małej Fatry, mimo to jest "Wielka". Otóż nie jest to żadna pomyłka. Podział na Wielką i Małą Fatrę ma bezpośredni związek obszarem
pastwisk, a nie z powierzchnią czy wysokością. Wielka Fatra z natury łagodniejsza była bardziej wytrzebiona i miała więcej pastwisk niż większa, ale bardziej
skalista i mniej dostępna Mała Fatra. Wielka Fatra to inaczej Wielkie Pastwiska, a Mała Fatra to Małe Pastwiska.
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Góry te zachowały najbardziej naturalny krajobraz, zbliżony do Karpat Rumuńskich. To relikt zamierzchłej przeszłości, pozostałość jednych z największych
obszarowo i najcenniejszych przyrodniczo dawnych terenów pasterskich w tej części Karpat. Na polanach i łąkach nadal wypasa się owce w taki sposób, jak
setki lat temu. Pasterze nadal mieszkają w bacówkach, owce w zagrodach, a psy i niedźwiedzie próbują się nawzajem przechytrzyć. Miejscami trafia się na
pozostałości puszczy karpackiej, w której lasy są tak stare, że ogromne drzewa walą się same ze starości, a wszystko w koło porasta mech.

Fot. Park Narodowy Wielka Fatra.
Żyją tam ostatnie już rysie, niedźwiedzie i wilki. Późną wiosną i wczesnym latem łąki pokrywają się niewyobrażalną ilością kwiatów! Jest też wspaniały kras z
bogactwem tworów i form wietrzenia, urwiska, wąwozy, jaskinie. W lasach spotyka się wiele doskonałej jakości dróg, po których można całymi dniami pomykać
na rowerze. Wielka Fatra jak do tej pory skutecznie opiera się komercji i wszelakim barbarzyńskim inwestycjom. Ruch turystyczny jest niewielki, a baza
noclegowa sprowadza się właściwie do jednego, ale za to niezwykle uroczego schroniska pod Boriszowem.
Park Narodowy ma powierzchnię 404 km2, pasmo znajdujące się pod ochroną ma 261 km2. Znaczna część obszaru ma wyższy stopień ochrony jako
małowymiarowe obszary chronione. Kierownictwo Parku Narodowego Wielka Fatra mieści się miejscowości Wrutki (Vrútky).
Punktami wyjściowymi do zwiedzania są miasta Martin, Różomberok (Ružomberok), Turczańskie Cieplice (Turčianske Teplice), ośrodki narciarskie
Donowaly (Donovaly), Malinne (Malinné) i rezerwat architektury ludowej Vlkolinec (Vlkolínec), które jest częścią dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Harmonogram

Czas trwania
wycieczki

Koszt wycieczki

Ocena
atrakcyjności
krajoznawczej

14:30 godz.

150 zł/os. (grupa 40 os.)
+bilet do ThermalPark od 14
EUR/os.

9/10

„Słowacja – Wielka Fatra + Termy” – wycieczka jednodniowa

7:00
9:30

–
–

11:00
12:30

–
–

13:30

–

15:00
21:30

–
–

odjazd z Żywca
Martin, Muzeum Wsi Słowackiej obejmujące
spacer między starymi wioskami regionu Orawa,
Kysuce oraz Liptów
przejazd malowniczą trasą doliną rzeki Wag
Wilkoliniec, spacer po zabytkowej wiosce wpisanej
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
Rużomberk Hrabovo – osada turystyczna nad
zbiornikiem wodnym, obiad
Thermalpark Beszeniowa – kąpielisko termalne
przyjazd do Żywca

W cenie wycieczki: przejazd komfortowym autokarem / busem (WC, klimatyzacja,
bar, video), bilety do zwiedzanych obiektów (Muzeum Wsi Słowackiej, Wilkoliniec,
Muzeum Liptowskie), obiad w restauracji w przysiółku Różomberka - Hrabovo:
Liptowska kapuśnica + Wędzona wieprzowina + pieczone ziemniaki + kapusta
kiszona (słow. Sedliacky zabíjačkový tanier), 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). Prosimy zabrać stroje kąpielowe.

Szczegóły wycieczki:
Martin
Miasto to jest w świadomości Słowaków znane już od połowy XIX wieku, przede wszystkim jako główne
centrum życia narodowego i kulturalnego Słowacji. MARTIN (58 288 mieszkańców) rozpościera się
w północnej części Kotliny Turcziańskiej. W chwili obecnej jest ośrodkiem administracyjnym,
gospodarczym i kulturalnym regionu Turiec, a mają w nim siedzibę liczne ogólnokrajowe słowackie
instytucje kulturalne (np. Słowacka Bibioteka Narodowa albo Macierz Słowacka).
Pierwsza pisemna wzmianka o Martinie pochodzi z 1284 roku. Martin był wtedy feudalnym miasteczkiem,
należącym do dóbr ziemskich Zamku Sklabinia i rodu Revayów. Od XVIII wieku był siedzibą żupy
turcziańskiej. Rozwój miasta Martin nastąpił po rewolucyjnym 1848 roku, stając się centrum
budzącego się słowackiego ruchu narodowego, kulturalnego i politycznego. Proces ten został
przypieczętowany w 1861 roku, kiedy to właśnie tutaj opracowano i proklamowano pierwszy całościowy
program emancypowanej polityki słowackiej – „Memorandum Narodu Słowackiego“.
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Najważniejszym rezultatem ogłoszenia Memorandum Narodu Słowackiego było powstanie Macierzy Słowackiej (Matica slovenská). W życiu kulturalnym
Słowaków odegrały także ważną rolę inne instytucje o ogólnonarodowym znaczeniu, które powstały w Martinie.
W październiku 1918 roku Słowacka Rada Narodowa przyjęła w budynku Banku Tatra (obecnie mieści się w nim Słowacka Kasa Oszczędności) dokument znany
jako „Deklaracja martińska“ , który wyrażał wolę narodu słowackiego wstąpienia wraz z narodem czeskim do wspólnego organizmu państwowego,
powstającego na gruzach monarchii austro-węgierskiej.
Historyczne centrum Martina, które tworzy piesza strefa z przyległymi ulicami, nie jest duże. Rozpościera się ono od Kościoła św. Marcina po Plac Memorandum
z kościołem ewangelickim. Dominantą placu „Námestie SNP" jest budynek dawnego Domu Żupy z 1740 roku. Po gruntownej rekonstrukcji w budynku w 1983
roku umieszczono Galerię Turcziańską, która prezentuje stałą ekspozycję „Sztuka regionu Turec od gotyku po wiek XX“.

Fot. Muzeum Wsi Słowackiej.
W pobliżu Domu Narodowego stoi pierwszy budynek Słowackiego Muzeum Narodowego z 1908 roku, w którym w chwili obecnej znajduje się Muzeum
Turcziańskie im. Andreja Kmeťa pełniąc funkcję regionalnego muzeum krajoznawczego regionu Turec. Drugi budynek Słowackiego Muzeum Narodowego stoi
na Małej Górze (Malá hora). Pochodzi on z 1932 roku a z jego pomieszczeń korzysta obecnie Muzeum Etnograficzne.
W Martinie urodziło się wiele słowackich osobistości, tworzyli tu liczni pisarze, poeci, dramatopisarze i pracownicy oświaty. Większość z nich
została pochowana na Cmentarzu Narodowym, który jest narodowym zabytkiem kultury.
My jednak na naszej wycieczce skoncentrujemy się na zwiedzeniu Muzeum Wsi Słowackiej. To istny raj dla miłośników architektury ludowej. Muzeum
znajduje się na południowym obrzeżu miasta, w dzielnicy „Jahodnícke háje”. Muzeum Wsi Słowackiej jest jednocześnie muzeum w plenerze, placówką i
ekspozycją Słowackiego Muzeum Narodowego w Martinie. Przedstawia architekturę ludową, mieszkanie i życie tradycyjnej ludności wiejskiej na Słowacji w XIX i
na początku XX wieku. Ekspozycja udostępniona jest od roku 1972 i przedstawia słowackie regiony Orawy, Kysuc , Liptowa i Turc. Muzeum jest największą tego
typu placówką na terenie Słowacji i zajmuje powierzchnię 28 ha, mieści się tutaj blisko 100 obiektów tradycyjnej architektury ludowej z terenów północnozachodniej Słowacji. Ulubionym miejscem odpoczynku jest Chata na Martińskich holiach, skąd można organizować wycieczki turystyczne w różnych
kierunkach.
Wlkoliniec
Po zwiedzeniu skansenu udamy się do magicznego miejsca, gdzie czas zatrzymał się co najmniej 100 lat temu. Dzielnica Ružomberku Biały Potok (Biely Potok)
stanowi punkt wyjścia do jednej z najpopularniejszych słowackich osad Wlkoliniec, która stanowi szczególną oazę architektury ludowej, wpisanej na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Osada, wspominana po raz pierwszy w roku 1376, jako jedyna wieś na Słowacji nie została naruszona przez nową zabudowę i jest
unikalnym urbanistycznym zespołem zabudowań ludowych. Na podstawie badań komparatystycznych ICOMOS (Międzynarodowa Rada
Zabytków i Zespołów Zabytków) została uznana za najlepiej zachowaną osadę tego typu w Łuku Karpackim. Pierwotnie należała ona do drwali,
pasterzy i rolników.

Fot. Wilkoliniec.
Wlkoliniec jest typowym przykładem dwurzędowej podłużnej wsi z długimi podwórzami. Mniej więcej w środku osada dzieli się na dwie ulice. Jedna z nich
prowadzi do barokowo-klasycystycznego, rzymskokatolickiego Kościoła Zjawienia Panny Marii z roku 1875, druga, bardziej stroma, kieruje się ku zboczu góry
Sidorovo (1 099 m).
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Pośrodku osady stoją dwa najczęściej fotografowane obiekty Wlkolińca – stojąca na kamiennej podstawie dwupiętrowa zrębowa dzwonnica z roku 1770
oraz zrębowa studnia z roku 1860. Wśród obiektów chronionych znajduje się także 45 drewnianych chat z podwórzami, które pochodzą z XVIII wieku.
Kiedyś dwa razy w roku budynki pokrywane były niebieską, różową i białą farbą wapienną.
Typowym przykładem miejscowego domu jest dom rolnika – jedna z ekspozycji Muzeum Liptowa w Ružomberku. Zbudowany w 1886 roku obiekt
udostępniono zwiedzającym w roku 1991. Zachowany pierwotny podział budynku oraz wyposażenie jego wnętrza stanowi wierny obraz sposobu życia
mieszkańców osady na końcu XIX i na początku XX wieku. Pozostałe obiekty w rezerwacie zabytków Wlkoliniec są zamieszkałe, mieszka w nich
łącznie 30 osób.
Wlkoliniec tworzy część Parku Narodowego Wielka Fatra. Prowadzi tędy trasa rowerowa, a właściciele wielu drewnianych chat oferują
turystom noclegi. Latem odbywa się tu wiele imprez, wśród nich na przykład „Niedziela w Wlkolińcu“, odbywająca się zawsze na początku sierpnia.
Różomberk
Po zwiedzeniu skansenu udamy się w stronę Różomberka, który z racji ciekawego muzeum w którym
znajduje się oryginalna czapka Janosika (tzw. zbójnicki kłobuk) oraz piękne obrazy
przedstawiające bohatera narodowego Słowaków pędzla Ludowita Fulli znajduje się na Szlaku
Zbójników Karpackich. Rużomberk to miasto powiatowe w środkowej Słowacji, w kraju żylińskim, w
historycznym regionie Liptów. Rużomberk leży na wysokości 496 m n.p.m. w Kotlinie Liptowskiej, u ujścia
Revúcy do Wagu, między pasmami górskimi Gór Choczańskich na północy, Wielkiej Fatry na południowym
zachodzie i Niżnych Tatr na południowym wschodzie. Liczba mieszkańców miasta wynosi 30 417 osób. Składa się z
dzielnic Vlkolínec, Biely Potok, Černová, Hrboltová i Rybárpole.
Z wykopalisk wiadomo, że okolice Rużomberka są zamieszkane nieprzerwanie już od epoki brązu. Sam Rużomberk
został założony w XIII wieku przez Słowian, po czym na początku XIV wieku osiedlili się tu koloniści niemieccy (od
nich pochodzi nazwa miasta – niemiecki Rosenberg stał się słowackim Ružomberokiem). Prawa miejskie Rużomberk
otrzymał w 1318 r. W XIV wieku miasto otrzymywało kolejne przywileje. Jego wzrost wynikał głównie z położenia
miasta na skrzyżowaniu szlaków handlowych, którymi biegną dzisiejsze drogi. W 1433 r. miasto zostało spalone przez
husytów. W 1729 r. powstało tu gimnazjum pijarskie.
Fot. Kłobuk Janosika.

Od swego powstania aż do likwidacji feudalizmu w połowie XIX wieku Rużomberk należał do dominium zamku Likawa (słow. Likava), w którym
przetrzymywany był legendarny Janosik. Miasto było ośrodkiem zróżnicowanego rzemiosła. W XVIII wieku w Rużomberku powstał pierwszy zakład
przemysłowy – papiernia. Pod koniec XIX wieku zbudowano tu również fabrykę płótna. Powstało również wiele innych przedsiębiorstw przemysłowych i
finansowych. W efekcie Rużomberk stał się największym ośrodkiem przemysłowym i finansowym ziem słowackich.
W XIX wieku Rużomberok stał się jednym z głównych ośrodków słowackiego odrodzenia narodowego – powstał tu Bank Słowacki (Slovenská banka),
wychodziło tu słowackojęzyczne czasopismo Hlas. 27 października 1907 r. w Rużomberku doszło do rozruchów i interwencji węgierskiej policji przeciwko
Słowakom, którzy chcieli, by nowo wybudowany kościół poświęcił ks. Andrej Hlinka, tutejszy proboszcz, pochodzący z Černovej – później słowacki polityk
narodowy.

Fot. Janosikowe obrazy Ludovita Fulli.
Zastrzelono 15 demonstrujących, było wielu rannych, wiele osób skazano na więzienie. Zdarzenie to nabrało rozgłosu w świecie jako ilustracja konfliktów
narodowościowych w ówczesnych Węgrzech. W latach międzywojennych w mieście nadal rozwijał się przemysł. W 1944 r. Ružomberk objęło Słowackie
Powstanie Narodowe, podczas którego partyzanci na kilkanaście dni opanowali miasto. Wtedy też doszło do mordu na miejscowych Niemcach – zabito 146
osób.
Dzisiejszy Rużomberk to nadal ośrodek przemysłowy, choć w ostatnich dziesięcioleciach rośnie rola miasta jako ośrodka turystyki. Od 1 lipca 2000 r. w mieście
istnieje Uniwersytet Katolicki, którego rektorem 23 kwietnia 2008 r. został Polak ks. prof. Tadeusz Zasępa. Działa tu Muzeum Liptowskie, założone w 1912 r.,
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prezentujące dzieje i kulturę Liptowa. W Rużomberku działają klub koszykówki kobiet, MBK Ružomberok, uczestniczący w klubowych mistrzostwach Europy,
oraz klub piłki nożnej MFK Ružomberok, grający w słowackiej I lidze.

Fot. Dzielnica Różomberka – Hrabov.
Do najważniejszych zabytków Rużomberka należą: gotycko-renesansowy kościół pw. świętego Andrzeja z XVI wieku z mauzoleum ks. Andrzeja Hlinki
z 1938, barokowy zespół klasztoru i gimnazjum pijarów z kościołem z 1806r., wczesnogotycki kościół pw. Wszystkich Świętych w dzielnicy Kuť,
wczesnorenesansowy kasztel świętej Zofii z XIV wieku, przebudowywany w XVI i w XVIII wieku, jeden z najstarszych na Słowacji, Vlkolínec, dawna samodzielna
wioska, obecnie rezerwat architektury drewnianej, wpisany na listę dziedzictwa UNESCO, synagoga z 1880.
Typowy słowacki posiłek zjemy w dzielnicy Rózomberka w Hrabovie, położonej na zachód od centrum miejscowości. Osada powstała przy okazji
budowy wodociągów i kanalizacji mających dostarczać wodę do zakładów bawełniarskich. Powstała m.in. tama (na cieku wodnym Hrabovský potok) oraz
niewielki zbiornik wodny. Dzielnica wykorzystywana jest do celów turystyczno-rekreacyjnych; wokół zbiornika powstało osiedle domów z pokojami dla
turystów, znajduje się tutaj także węzeł szlaków turystycznych w góry Wielkiej Fatry. W 1964 wybudowano kolej gondolową na Malinô Brdo. Obecnie
działa tutaj ośrodek narciarski Skipark Ružomberok.
Gino Paradise Beszeniowa
Na koniec zwiedzania czeka nas zasłużony relaks w Aquaparku w Beszeniowej który znajduje się 12 km od Ružomberoka. Lecznicze wpływy tych
gorących źródeł wykorzystywano w XIV wieku. Beszenowskim wodom geotermalnym przypisuje się działanie terapeutyczne w zakresie astmy, reumatyzmu oraz
alergii. Z kąpieli w tych źródłach korzystają sportowcy. Odwiert, z którego czerpane są wody został wykonany w 1987 , a jego głębokość wynosi 1897 metrów.
Kąpielisko zostało zmodernizowane w 2005 roku i od tego czasu ciągle jest rozbudowywane. Obecnie w budowie jest delfinarium i centrum konferencyjne.

Fot. Park termalny w Beszeniowej.
W ośrodku znajdują się: część zewnętrzna 13 basenów termalnych (w tym 8 czynnych zimą), 5 zjeżdżalni. W budynkach znajdują się 3 baseny, centrum fitness
oraz zespół saun.
CENA od 150 zł / os. + 14 Euro 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 „W poszukiwaniu Janosikowego kłobuka”
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
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Dane do faktury / przelewu:
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI
Ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 ŻYWIEC
NIP: 5532306340 REGON: 240745145
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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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