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Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego,
Żywiecka Informacja Turystyczna oraz Koło
Przewodników Beskidzkich Karpacki Gazda zapraszają
grupy zorganizowane na wycieczkę „Orawski zamek,
majeranek, zbójnicy, adrenalina na tratwach”
SŁOWACJA - Wycieczka objazdowa 1 dniowa
W programie: Orawski zamek, spływ tratwami po Orawie, rejs statkiem po jeziorze Orawskim

Oferta dla korporacji, firm, instytucji, szkół
– idealny pomysł na imprezę integracyjną
Program wycieczki „Orawski zamek, majeranek, zbójnicy, adrenalina na tratwach”
Zapraszamy na wycieczkę do słowackiej Orawy. Główną atrakcją tego regionu jest Zamek Orawski w Orawskim Podzamczu (słow.
Oravský hrad, Oravský Podzámok) – niegdyś siedziba polskiej rodziny Komorowskich, którzy później wpłynęli na kształt Żywca. Historia tych
dwóch sąsiednich regionów wzajemnie się przeplata, o czym przekonacie się Państwo podczas zwiedzania zamku, kaplicy św. Michała, spływu
tratwami oraz rejsu statkiem i spaceru po wyspie na Jeziorze Orawskim. Pływanie tratwami było niegdyś mozolną pracą
naszych przodków. Przez stulecia tratwami przewożono drewno (m.in. do budowy miast: Żyliny, Trenczyna, Budapesztu), a także siano,
ceramikę, zboże, płótna, nawet części chat. Na tratwach przewożono towary z Polski - bursztyn, ołów, miedź, a przede wszystkim sól - w roku
1695 przeprawiono w ten sposób aż 16 tys. ton towarów. Zobaczycie jak wygląda dzień flisaka na spływie rzeki Orawy, która była częścią Bursztynowego Szlaku. Był to
szlak od Adriatyku do ujścia Wisły do Bałtyku. W kierunku na południe przewożono nim bursztyn z Bałtyku oraz bydło, skóry, futra, pierze, a w kierunku północnym wyroby szklane,
srebrne, z brązu. Orawskie Podzamcze to miejscowość u podnóży Zamku Orawskiego, ale nie jedyne wartościowe miejsce na Orawie. Odbędziemy również krótki rejs statkiem po
Jeziorze Orawskim, gdzie odwiedzimy wyspę Slanicką z zabytkowym kościołem i galerią sztuki, w tym starej orawskiej sztuki sakralnej.

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

Czas trwania
wycieczki

Koszt wycieczki

Ocena atrakcyjności
krajoznawczej

160 zł/os. (grupa 40 os.)

9/10

„Słowacja – Zamek Orawski i Jezioro Orawskie” – wycieczka jednodniowa
12:00 godz.
7:00
8:30
11:30
13:00

–
–
–
–

19:00

–

odjazd z Żywca
Zamek Orawski – zwiedzanie zamku i kaplicy św. Michała
Orawskie Podzamcze, spływ tratwami po rzece Orawie
Rejs statkiem na wyspę Slanicką na Jeziorze Orawskim,
czas wolny na plażowanie, możliwość spaceru po
Namestowie
przyjazd do Żywca

Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego

W cenie wycieczki: przejazd komfortowym autokarem / busem (WC, klimatyzacja, bar, video),
obiad w restauracji na Podzamczu, bilety wstępu do zamku Orawskiego, przewodnicy lokalni
(zamek i wyspa na jeziorze Orawskim), bilet na rejs statkiem po jeziorze Orawskim oraz bilet na
spływ tratwami po rzece Orawie, 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 ze sobą stroje
kąpielowe (sezon letni).
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Co nieco o Orawie
Orawa (Orava) leży w północno-wschodniej części Słowacji przy granicy państwowej z Polską. Oś regionu tworzy rzeka Orawa (Orava). Z punktu widzenia
bogactwa przyrody Orawie nie brakuje niczego. Mała Fatra (Malá Fatra), Góry Choczańskie (Chočské vrchy) a w szczególności Tatry Zachodnie (Západné Tatry)
– Rohacze (Roháče) są rajem do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Miłośnicy turystyki pieszej pokochali wspinaczki głównie w lecie Rohacze oraz
przejścia grzbietem zachodniotatrzańskim. Spacery w okolicy Orawic (Oravice), wspinaczki na Babią Górę (Babia hora) czy Wielki Chocz (Veľký Choč) są również
niezapomnianymi turystycznymi przeżyciami.

Fot. Krajobrazy orawskie.
Również miesiące zimowe są piękne na Orawie. Narciarstwo zjazdowe w Zubercu (Zuberec) i jego okolicy albo na Kubińskiej Holi (Kubínská hola), czy biegi
narciarskie Górami Skoruszańskimi (Skorušinské vrchy) albo Magurą Orawską (Oravská Magura) są ogólnie znane wśród miłośników białego szaleństwa nie
tylko ze Słowacji, ale także państw sąsiednich.
Na Orawie znajduje się wiele zabytków architektonicznych, z którymi można się zetknąć prawie w każdej miejscowości. Najcenniejszym jest
Zamek Orawski (Oravský hrad) wznoszący się na skale nad rzeką Orawą.
W wielu orawskich wsiach można do dziś spotkać się z zabytkami architektury ludowej, z których najcenniejszą jest zabytkowa rezerwacja architektury ludowej
w Podbielu (Podbiel) i muzeum plenerowe (skansen) w Zubercu. Najbardziej znaczącymi przedstawicielami architektury sakralnej są drewniane kościoły
w Twardoszynie (Tvrdošín), Lesztynach (Leštiny) i Istebnym (Istebné). Najlepszym miejscem do rekreacji nad wodą jest Zapora Orawska (Oravská priehrada).

Zamek Orawski
Jedną z największych atrakcji turystycznych północnej Słowacji jest Zamek Orawski (Oravský hrad), wybudowany na sposób „orlego gniazda“, na skale
nad rzeką Orava, w mieście Oravský Podzámok. Zamek był żupnym grodem i siedzibą orawskich właścicieli posiadłości, do których należała prawie cała Orava.
Podobnie jak w przypadku wielu innych zamków na Słowacji budowę nowego zamku rozpoczęto prawdopodobnie w miejscu starego drewnianego grodu po
najeździe Tatarów w 1241 roku. Gród skalny pierwotnie zbudowany w stylu romańskim i gotyckim, został później przebudowany na renesansowy
i neogotycki.

Fot. Orawski zamek.
Zamek tworzy dziś kompleks budowli, które odtwarzają kształt skały, na której stoi. W 1556 roku zamek dostał się w ręce rodu Thurzo, który przeprowadził
jego dalekosiężną przebudowę. W roku 1611 Zamek Oravski uzyskał swój dzisiejszy wygląd. Po wymarciu rodu Thurzo zamek miał wielu właścicieli, którzy się
o niego nie bardzo troszczyli. Największy kataklizm nadszedł w 1800 roku, kiedy z zamku zostały zgliszcza i popioły i stał się niepotrzebny. Dopiero po drugiej
wojnie światowej przystąpiono do większych prac rekonstrukcyjnych, które miały na celu uratowanie zamku jako zabytku.
Orawski zamek był najsurowszym więzieniem dla najgroźniejszych zbójników, dlatego leży na Szlaku Zbójników Karpackich. Zamek był żupnym
grodem i siedzibą orawskich właścicieli posiadłości, do których należała prawie cała Orawa. Gród skalny pierwotnie zbudowany w stylu romańskim i gotyckim,
został później przebudowany na renesansowy i neogotycki. Dzisiaj kompleks zamkowy składa się z dolnego, średniego i górnego zamku, pałaców, fortyfikacji
i wież. Połączenie trzech bram wejściowych z tunelem, pod którym znajdują się podziemne mroczne korytarze. W roku 1921 Fredrich Murnau nakręcił tutaj
film Nosferatu - symfonia grozy i nie był to jedyny film nakręcony w tym zamku. Z zamkiem związana jest także postać Antoniego Kocyana.
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Łorawa , Łorawa , bez Łorawe ława
Któryndy chodzali, Któryndy chodzali
Łorawcy do prawa
Któryndy chodzali, Któryndy chodzali
Łorawcy do prawa
Dziywcontko łorawskie pójdź ze mnom na pańskie
Pod łorawski zomek, pod łorawski zomek
Sadzić majeronek
Pod łorawski zomek, pod łorawski zomek
Sadzić majeronek
Łorawa się zyni, biere sobie Luptów
A jo bez Łorawe, a jo bez Łorawe
Do Luptowa cup cup
A jo bez Łorawe, a jo bez Łorawe
Do Luptowa cup cup

W pomieszczeniach zamku ma swoją siedzibę Orawskie Muzeum z wieloma ekspozycjami. W najstarszych pomieszczeniach górnego zamku znajduje się
ekspozycja archeologiczna. Ekspozycja przyrodnicza jest umieszczona na dolnych piętrach środkowego zamku, a na górnym piętrze znajduje się ekspozycja
etnograficzna. Historyczną ekspozycję tworzy kompleks średniowiecznych i renesansowych budynków zamku i ich pierwotne wyposażenie. Zwiedzanie zamku
należy dzięki organizowanym tutaj krótkim przedstawieniom do najbardziej żywych na Słowacji. Ostatnio coraz bardziej popularne jest nocne
zwiedzanie zamku w głównym sezonie turystycznym, urozmaicone różnymi przedstawieniami teatralnymi i straszliwymi scenkami.
UWAGA: na zamku możliwość zorganizowania napadu zbójnickiego i góralskich śpasów (wręczenie pamiątkowych dyplomów z wycieczki – tzw.
zbójeckich glejtów bezpieczeństwa oraz zbójnickich gadżetów przez brygadę Karpackie Zbóje.

Spływ tratwami po Orawie – adrenalina że hej!
Po zwiedzaniu zamku udamy się na niesamowita atrakcję spływ tratwami po górskiej rzece Orawie. Spływ trwa około 1 godziny. Początek spływu rozpoczyna
się z Hornej Lehoty a kończy się w Orawskim Podzamku (zależy od szybkości prądu rzeki). Punkt końcowy spływu znajduje sie przy moście w Orawskim
Podzamku, ok. 5 min. na piechotę od Orawskiego Zamku.
Pływanie tratwami było niegdyś mozolną pracą naszych przodków. Przez stulecia tratwami przewożono drewno (m.in. do budowy miast: Żyliny, Trenczyna,
Budapesztu), a także siano, ceramikę, zboże, płótna, nawet części chat. Na tratwach przewożono towary z Polski - bursztyn, ołów, miedź, a przede wszystkim
sól - w roku 1695 przeprawiono w ten sposób aż 16 tys. ton towarów.

Fot. Spływ tratwami po Orawie.
Zobaczcie jak wygląda dzień flisaka na spływie rzeki Orawy, która była częścią Bursztynowego Szlaku. Był to szlak od Adriatyku do ujścia Wisły do Bałtyku.
W kierunku na południe przewożono nim bursztyn z Bałtyku oraz bydło, skóry, futra, pierze, a w kierunku północnym wyroby szklane, srebrne, z brązu.
Tratwy są dopuszczone do użytku przez władze, flisacy mają potrzebne uprawnienia. Wszyscy turyści dostaną kamizelki ratownicze w różnych rozmiarach. Długość tratwy: 7 m,
szerokość: 2,3 m, zanurzenie: 0,2 m, ilość przewożonych turystów na tratwie: 12 + 2 flisaków. Spływ tratwą to niezapomniane przeżycie wśród pięknej przyrody. Niepowtarzalne
widoki na dumę Orawy - Zamek Orawski i profesjonalne przygotowanie flisaków to gwarancja przyjemnych wspomnień z urlopu.

Jezioro Orawskie i rejs stateczkiem na magiczną wyspę
Po spływie tratwami udamy się nad sztuczny akwen wodny – Jezioro Orawskie. gdzie popłyniemy stateczkiem turystycznym na wysepkę Slanický ostrov, gdzie
zobaczymy kościół pw. Podwyższenia Świętego Krzyża z XVIII w.
Orawskie jezioro zaporowe, tzw. Morze Orawskie powstało w wyniku wybudowania sztucznej zapory na rzece Orawie na północy Słowacji. Zaporę zbudowano ze względu na często
powtarzające się w tej części kraju powodzie. Akwen ten sięga aż do granicy polsko – słowackiej. Na środku jeziora znajduje się Wyspa Slanicka (Slanicky ostrov) –
ulubione miejsce wycieczek. Budowa zapory trwała od 1941 do 1954 roku. Zatopiono wówczas kilka wiosek. Ponad powierzchnią wody pozostał jedynie szczyt, górujący się
niegdyś nad wsią Slanica, dzisiaj tworzący małą wyspę. Nazywa się ją Slanicką Wyspą (Slanický ostrov) albo Wyspą Sztuki (Ostrov umenia). Wznosi się tu XVIII-wieczny kościół,
w którym prezentowana jest ekspozycja słowackiej rzeźby ludowej i malarstwa ludowego, a na zewnątrz wystawione są dzieła sztuki wykonane z kamienia. Pomiędzy wybrzeżem
a wyspą regularnie kursuje statek.
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Fot. Jezioro Orawskie.
Orawskie jezioro zaporowe stało się ważnym ośrodkiem wypoczynku, już przed laty rozpoczęto tu budowę kwater, restauracji i rozwój innych usług turystycznych. Tereny sportowe i
wypoczynkowe skupione są na południowym brzegu zalewu w dwóch centrach: Slanicka Osada oraz wokół hotelu Goral.
Liczne restauracje, kwatery, dwa kempingi, boiska sportowe oraz wypożyczalnia sprzętu sportowego sprawiają, iż brzegi zalewu stały się ulubionym miejscem wypoczynku nad wodą.

Fot. Slanicka wyspa sztuki.
Letni sezon turystyczny rozpoczyna się tutaj w połowie czerwca i trwa do września. Częścią oferty wypoczynkowej są także rejsy statkiem po zalewie Orawskim.
Latem codziennie kursują statki.
Biała wieża, która wyłania się z środka jeziora, to wieża XVIII wiecznego kościoła. Jedyna pozostałoś po zatopionej wsi Slanica. W wnętrzu kościoła znajduje
się stała wystawa ludowej sztuki rzezbiarskiej i malarskiej. W pomieszczeniach kościoła na Slanickiej wyspie sztuki odbywają się również koncerty sakralne.
CENA od 160 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 „Orawski zamek, majeranek, zbójnicy, adrenalina na tratwach”
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

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
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 autor a. Projekt
ZBÓJNICKI SZLAK ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora.
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