1|Strona

Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego,
Żywiecka Informacja Turystyczna oraz Koło
Przewodników Beskidzkich Karpacki Gazda zapraszają
grupy zorganizowane na wycieczkę „Na tropie zbójników
Wojtka Matei i Tatara Myśliwca ”
SŁOWACJA - Wycieczka objazdowa 1 dniowa
W programie: Bobrowiecka Dolina Orawska, Thermal AquaPark Orawice, Chochołów, Orawka

Oferta dla korporacji, firm, instytucji, szkół
– idealny pomysł na imprezę integracyjną
Program wycieczki „Na tropie zbójników Wojtka Matei i Tatara Myśliwca ”
Zapraszamy na wycieczkę na Orawę. Polakom Orawa nie kojarzy się zbytnio z Tatrami. Fakt jednak jest taki, iż Orawa to
kraina historyczna kulturowo łącząca Beskid Żywiecki z Tatrami Zachodnimi. Nasza propozycja wycieczki stanowi
formę prezentacji Orawy właśnie z tej perspektywy. Zaczniemy w Tatrach spacerem po urokliwej dolinie Bobrowieckiej,
której nazwa wzięła się od beskidzkiej miejscowości Bobrów na Orawie – będziemy przez tą miejscowość przejeżdżać.
Przejdziemy przez malowniczy wąwóz Skalna Brama. Zrelaksujemy się w słowackim aquaparku termalnym
w Orawicach. W Orawicach w dawnych czasach znajdowała się legendarna karczma, w której zbójnicy przepijali
zrabowane dukaty, dlatego miejscowość ta znajduje się na Szlaku Zbójników Karpackich. Posilimy się w
podhalańskiej wiosce-skansenie w Chochołowie wpisanej do listy Światowego dziedzictwa UNESCO. Ostatnim punktem zwiedzania będzie
drewniany kościół z 1651 roku pw. Św. J. Chrzciciela w Orawce (patron zbójników)
po polskiej stronie Orawy, u podnóży Beskidu Żywieckiego. Powrót będzie się odbywał
widokowymi górskimi trasami przez Pasmo Babiej Góry (1725 m n.p.m.) Beskidu
Żywieckiego stanowiące kulturowe centrum Orawy. Babia Góra była nazywana zbójnickim
matecznikiem, z racji wielu kryjówek w których zbójnicy zakopali swoje skarby.

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

Orawa to kraina historyczna w Europie Środkowej w dorzeczu rzeki Orawy. Przeważająca
część Orawy znajduje się obecnie w granicach Słowacji, natomiast jej północno-wschodnia
część należy do Polski. Otacza Tatry od zachodu i północnego zachodu, graniczy z Podhalem i Liptowem. Głównymi miejscowościami części polskiej są
Jabłonka i Lipnica Wielka, zaś na Słowacji: Dolný Kubín, Trzciana, Námestovo, Twardoszyn, a także ośrodki wypoczynkowe: Zuberzec i Orawice.
Polska część Orawy (Kotliny Orawskiej) od północy i zachodu ograniczona jest pasmem Beskidu Żywieckiego i obejmuje zachodni skrawek Kotliny OrawskoNowotarskiej. Wschodnia granica Orawy przebiega generalnie wzdłuż europejskiego działu wodnego, rozdzielającego zlewiska Morza Bałtyckiego i Morza
Czarnego, jednak niewielki skrawek północno-wschodni tej krainy leży w dorzeczu Czarnego Dunajca i jest przezeń odwadniany do Wisły, a z nią do Bałtyku.
Kotlina Orawska tworzy największy w Polsce region należący do zlewiska Morza Czarnego (poprzez Czarną Orawę, Wag i Dunaj).
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Harmonogram

Czas trwania
wycieczki

Koszt wycieczki

Ocena atrakcyjności
krajoznawczej

13:30 godz.

150 zł/os. (grupa 40 os.)
+bilet do AquaParku od 19
EUR/os.

8/10

„Słowacja – Orawa + Termy” – wycieczka jednodniowa
7:00
9:00

–
–

12:00
16:30

–
–

18:00
18:30

–
–

20:30

–

odjazd z Żywca
Orawice, spacer Bobrowiecką Doliną Orawską w
Tatrach
Orawice, Thermal AquaPark Orawice
Chochołów, obiad w regionalnej karczmie – u
sliwy
Orawka, kościół św. J. Chrzciciela
przejazd widokową trasą górską przez przeł.
Lipnicką (1034 m n.p.m.)
przyjazd do Żywca

W cenie wycieczki: przejazd komfortowym autokarem / busem (WC, klimatyzacja, bar, video),
obiad w karczmie w Chochołowie: Kwaśnica + „Ceper” (Kotlet zawijany nadziewany serem i
pieczarkami) + ziemniaki + zestaw surówek, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (wejscie do
Parku Narodowego, kościół w Orawce), 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).

Szczegóły wycieczki:
Dolina Bobrowiecka to duża dolina na Orawie w słowackich Tatrach Zachodnich. Dla odróżnienia od innej Doliny Bobrowieckiej na Liptowie (też w Tatrach Zachodnich) na mapach
nazywana jest Doliną Bobrowiecką Orawską.
Jest to największa z wapiennych dolin Tatr Orawskich. Ma powierzchnię 9 km² i długość ponad 4 km. Cała dolina powstała na obszarze skał osadowych, głównie wapieni i
dolomitów z okresu jury i kredy. Wietrzejące skały wapienne i dolomitowe tworzą charakterystyczne skałki o zróżnicowanych kształtach. Na niedostępnych turniach zachowały się
fragmenty pierwotnego lasu dolnoreglowego. Bogata jest flora i fauna, żyją tutaj duże zwierzęta, włącznie z niedźwiedziem brunatnym. Dolina nie była w czasie ostatniego
glacjału zlodowacona, została wyrzeźbiona przez wodę. Górna część doliny jest jednym z najbardziej klasycznych w Tatrach przykładów doliny rzecznej o V-kształtnym przekroju.

Fot. Dolina Bobrowiecka Orawska.
W dolinie występują źródła wód mineralnych i termalnych. Jednym z nich jest Jaszczurzyca. Dawniej, zanim wybudowano nowe kąpielisko termalne w Orawicach, funkcjonował na niej
basenik kąpielowy. Po zachodniej stronie Bobrowieckiego Potoku, 3 km od Orawicy (przy Waniczce) bije źródło siarkowodorowe zwane Kisłą Wodą, woda z niego według
miejscowych podań ma własności lecznicze.
Nazwa doliny pochodzi od miejscowości Bobrów na Orawie, założonej około 1600 r. Dolina była od dawna wypasana, w 1615 wypasał na niej np. sołtys słowackiej
miejscowości Trzciana (Trstená). Pasterstwo było tutaj silnie rozwinięte, przed II wojną światową duże były wpływy polskie. Znaczna część wypasanych stad pochodziła bowiem z
Podhala (wypasał tutaj Witów i Chochołów), Polacy stanowili znaczną część obsady pasterskiej, posługiwano się polskim językiem, polskie było budownictwo. Polacy zatrudniali się
przy wyrębie lasów, często tutaj również polowali.
Miała też dolina swoją przeszłość zbójnicką. Jej rejon, a szczególnie otoczenie jej odgałęzienia, Doliny Suchej Orawickiej, by ł jedną z głównych kolebek
zbójników, uchodził za gniazdo, w którym ukrywali oni swoje skarby, a wiosną za pomocą rozpalanej na szczycie watry zwoływali się w zbójnickie drużyny.
Tutaj np. pod Osobitą przez wiele lat ukrywał się polski zbójnik Tatar Myśliwiec, zaś inny, równie słynny Wojtek Mateja za pomocą sprytnego podstępu
obrabował karczmę w Orawicach.
Obecnie cały obszar doliny wchodzi w skład TANAP-u. Główną bazę wypadową do zwiedzania doliny stanowią Orawice. Dnem doliny aż po wąwóz Skalna brána prowadzi wygodna,
asfaltowana droga udostępniona również dla turystów niepełnosprawnych. Obowiązuje na niej zakaz wjazdu dla pojazdów samochodowych.
Orawice (słow. Oravice) – osada na Orawie (Słowacja), nad rzeką Orawica. Położona jest na wysokości 790 m n.p.m. w Kotlinie Orawickiej i Dolinie Orawickiej. Administracyjnie
część Twardoszyna. Ośrodek turystyczny o międzynarodowej renomie, ze względu na położenie blisko Zakopanego chętnie odwiedzany przez Polaków, znany głównie z gorących
źródeł. Obecnie posiada dwa baseny termalne – Kąpielisko termalne Meander Park.
Nowoczesny park termalny w przepięknej okolicy Orawy, w pobliżu granicy z Polską. Wysoko mineralizowana woda termalna, której źródło znajduje się na głębokości ponad jednego
kilometra, ma właściwości, które pozytywnie wpływają na psychikę oraz stres, jest wykorzystywana w balneoterapii.
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Fot. Aquapark Oravice.
Pierwotna nazwa wsi Bystra, osada pasterska, założona w 1643 roku. Osada ze względu na trudne warunki przetrwała kilkanaście lat. W roku 1659 tereny Bystrej wydzierżawili
mieszkańcy Twardoszyna i założyli w tym samym miejscu osiedle o obecnej nazwie. Od XVII wieku, przez około dwa wieki funkcjonowały w rejonie kopalnie rud żelaza. W latach
1870-85 leśniczym był Antoni Kocyan – leśnik, znawca fauny tatrzańskiej, preparator zwierząt, wcześniej w Dolinie Kościeliskiej.
Turystycznego znaczenia osada nabrała w latach 30. XX wieku, w 1931 roku uruchomiono tutaj pierwsze schronisko turystyczne (schronisko w Orawicach). Obok niego istnieje pole
namiotowe. Orawice są punktem wypadowym w rejon Bobrowca, godna polecenia jest wycieczka przez Cieśniawę – skalny wąwóz znajdujący się w dolnej części Doliny
Juraniowej. Warto także udać się w rejon sąsiednich pasm – Orawicko-Witowskie Wierchy i Skoruszyńskie Wierchy.
Chochołów
Malownicza, bajkowa, spokojna i zapierająca dech w piersiach. Tak opisuje się przepiękną polską wieś, która położona jest w gminie Czarny Dunajec. Cudowna wioska podhalańska,
która każdego roku odwiedzana jest przez amatorów ciszy, spokoju i oczywiście cudownych widoków. Chochołów to miejscowość wyjątkowa, szczególnie ze względu na obecność
drewnianych i bardzo klimatycznych domów, które po dziś dzień są w użyciu. Ludzie przyjeżdżający z innych części Polski uważają je za coś cudownego, co należy pielęgnować i
szanować. Najpopularniejszy dom tzw. Chałupa z jednej jedli jest niesamowitym zabytkiem. Jest to ponad stu letni dom, którego frontowa ściana została stworzona z jednego,
olbrzymiego pnia jodłowego. Drzewo te zostało ścięte na wzgórzu Ostrysz.

Fot. Chochołów.
Pomimo tego, że Chochołów to wieś, to z pewnością turyści się nie będą nudzić. Nieopodal można odwiedzić wzgórze Cyrhlica, a także wzgórze Kotelnica. Ponadto można podziwiać
niesamowitą panoramę Tatr Zachodnich. Chochołów kojarzony jest również z klasycznymi i oryginalnymi festiwalami muzyki góralskiej, która cieszy się ogromnym powodzeniem,
również wśród turystów. Latem konkurs „Góralskie nucicki” propaguje piękną muzykę, folklor, ale również jest świetnym momentem do zarażenia pasją młodych Podhalan. Będąc
w Chochołowie nie zapomnijmy odwiedzić neogotyckiego kościoła pw. św. Jacka, który pochodzi z lat siedemdziesiątych XIX wieku, jak również muzeum, które znajduje się w
góralskim domu. Muzeum Powstania Chochołowskiego to nie tylko historyczne rysy zrywu powstańczego, ale także materialne okazy cudownej kultury Podhalańskiej. W otoczeniu
przepięknych chałup drewnianych wpisanych na listę UNESCO zjemy wyśmienity regionalny obiad. Po obiedzie pojedziemy do Orawki i zwiedzimy kościół św.
Jana Chrzciciela, który znajduje się na Szlaku Zbójników Karpackich z racji faktu, że św. Jan chrzciciel był patronem zbójników.
Orawka
Orawka to wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Jabłonka. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do
województwa nowosądeckiego. Położona jest w regionie geograficznym Beskid Orawsko-Podhalański i historyczno-etnograficznym Orawa. Przez miejscowość przepływa rzeka Czarna
Orawa. Zabytkiem, który zwiedzimy to przepiękny kościół pw. Jana Chrzciciela – z poł. XVII w., jednonawowy, konstrukcji zrębowej, cały pokryty gontami, z charakterystyczna wieżą.
Zaliczany jest do najcenniejszych drewnianych kościołów południowej Polski. Leży na szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego. Obok kościoła stoi budynek farbiarni
z XVIII w. Piwnice były wykorzystywane jako magazyny na szlaku handlowym z Polski na Węgry. Kościół św. Jana Chrzciciela w Orawce to zabytkowy kościół parafialny
w Orawce, w województwie małopolskim. Jeden z punktów szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego należący do parafii św. Jana Chrzciciela w Orawce.

Fot. Kościół w Orawce.
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Powstanie kościoła datuje się na lata 1651-1656, zbudowany z inicjatywy ks. Jana Szczechowicza. Jest najstarszą świątynią i pierwszą parafią Polskiej Orawy oraz najstarszą
drewnianą świątynią Górnej Orawy. Jest położony pośród drzew i otoczony murem, w obrębie którego mieści się cmentarz. Drewniany, jednonawowy kościół z wieżą wzniesiono w
konstrukcji zrębowej; dach i ściany obito gontem. Wydłużone prezbiterium, wielobocznie zamknięte, jest węższe od nawy. Od północy przylega do niego zakrystia, a od wschodu
murowana kaplica Matki Bożej Bolesnej, wzniesiona w 1728. Po południowej stronie nawy mieści się drewniana kruchta. Kościelna wieża o pochyłych ścianach jest zwieńczona izbicą i
ostrosłupowym hełmem z czterema narożnymi wieżyczkami. Wnętrze kościoła i część wyposażenia pokryto figuralno-ornamentalną polichromią w 2. poł. XVII w. i w 1711. Autorem
koncepcji wystroju był proboszcz Orawki, ks. Jan Szczechowicz. Polichromia przedstawia sceny z życia św. Jana Chrzciciela, medaliony z Chrystusem i apostołami,
wizerunki świętych czczonych na Węgrzech oraz herby osób związanych z historią Orawy: cesarza Ferdynanda III Habsburga, arcybiskupa Jerzego Lippaya de Zongor oraz
Moniaków. Na parapecie chóru namalowano sceny ilustrujące dziesięć przykazań. Na belce tęczowej znajduje się barokowa grupa Ukrzyżowania oraz inskrypcje (jedna z nich to polski
tekst pieśni pasyjnej). Późnobarokowy ołtarz główny i dwa boczne oraz stalle wykonano w 1. poł. XVIII w. W kaplicy znajdują się także Stacje Drogi Krzyżowej z 1857 autorstwa
Szczepana Sitarskiego. Po zwiedzeniu zabytkowego kościoła pojedziemy już w drogę do Żywca przez przełęcz Krowiarki, w okolicy Babiej Góry i przez Zawoję,
która znajduje się na Szlaku Zbójników Karpackich.
CENA od 150 zł / os. + 19 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 „Na tropie zbójników Wojtka Matei i Tatara Myśliwca ”
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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ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI
Ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 ŻYWIEC
NIP: 5532306340 REGON: 240745145
Tel/fax +48 33 4759652 | Mobile +48 609789879
e-mail: 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

