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Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego,
Żywiecka Informacja Turystyczna oraz Koło
Przewodników Beskidzkich Karpacki Gazda zapraszają
grupy zorganizowane na wycieczkę „Tatry Niżne –kraina
zbójnika Wdowczyka”
SŁOWACJA - Wycieczka objazdowa 1 dniowa
W programie: Dolina Demianowska + jaskinia krasowa, Beszeniowa - termy, Terchova

Oferta dla korporacji, firm, instytucji, szkół
– idealny pomysł na imprezę integracyjną
Program wycieczki „Tatry Niżne – kraina zbójnika Wdowczyka”
Szczyty Niskich Tatr sięgają ponad 2000 m n.p.m., a wcinająca się w nie Dolina Demianowska stanowi prawdziwe bogactwo
zjawisk krasowych. Wspólnie zwiedzimy Demianowską Jaskinię Wolności (uważaną za jedną z piękniejszych jaskiń środkowej
Europy) lub Demianowską Jaskinię Lodową (z szatą naciekową w postaci sopli lodu). W programie również kąpiel w leczniczych
termalnych wodach (temp. wody 27-40°C). W ramach wycieczki przejedziemy przez tereny Narodowego Parku Małej Fatry,
bogatą w wychodnie skalne dolinę Vratną i miejscowość Terchovą, w której urodził się słynny zbójnik Janosik.

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

Czas trwania
wycieczki

Koszt wycieczki

Ocena atrakcyjności
krajoznawczej

16:00 godz.

Od 175 zł/os. (grupa 40 os.)

8/10

„Niżne Tatry” – wycieczka jednodniowa

7:00
10:00
13:00
17:30

–
–
–
–

21:00

–

odjazd z Żywca
Demianowska Jaskinia Wolności
Beszeniowa – baseny termalne
Terchova, obiad – w zbójnickiej karczmie
i przejście pod pomnik Janosika
przyjazd do Żywca.

Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego

W cenie wycieczki: przejazd komfortowym autokarem / busem (WC, klimatyzacja, bar, video),
bilety do zwiedzanych obiektów (jaskinia + kąpielisko termalne, obiad w karczmie zbójnickiej
w Terchovej: zupa fasolowa/kapuśniak + Janosikowe żeberko + frytki + warzywa, 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). Podczas wycieczki obowiązuje odpowiedni strój (w jaskini panują niskie
temperatury. Ubieramy się ciepło (polar, softschell, kurtka, buty sportowe).
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Szczegóły wycieczki:
W dawnych czasach teren Tatr Niżnych był często eksplorowany przez słowackich zbójników, m.in. przez zbójnika Janosika
i zbójnika Wdowczyka. Wiedzie tędy Szlak Zbójników Karpackich. Szczyty Niskich Tatr sięgają ponad 2000 m n.p.m.,
a wcinająca się w nie Dolina Demianowska stanowi prawdziwe bogactwo zjawisk krasowych. Krasowe formy rzeźby terenu wykształciły się w wielu
miejscach po obu stronach gór. Wyróżnia się tu szereg rejonów krasowych, z których najrozleglejszy i najbogatszy w zjawiska krasowe jest Demänovský
kras, zajmujący powierzchnię około 62 km². Najwyższym szczytem Tatr Niżnych jest szczyt Dziumbier (Ďumbier, 2043 m n.p.m.). Na terenie Niżnych Tatr
utworzono największy park narodowy na Słowacji – Park Narodowy Niżne Tatry.
Niżne Tatry są górami licznie odwiedzanymi, Zdecydowanie najliczniej odwiedzana, zarówno latem jak i zimą, jest Dolina Demianowska.
Największym centrum narciarskim jest Jasná – Chopok sever, na północnych zboczach Chopoka, opadających do Doliny Demianowskiej.
Jedną z największych atrakcji turystycznych pasma są bogate w nacieki jaskinie. Najpopularniejszą jest Demianowska Jaskinia Wolności (Demänovská
jaskyňa Slobody), odwiedzana rocznie przez ok. 180 tysięcy turystów z całego świata. Pobliską Demianowską Jaskinię Lodową (Demänovská ľadová
jaskyňa) zwiedza w ciągu roku ponad 100 tysięcy ludzi. W przyszłości planowane jest otwarcie dla turystów Demianowskiej Jaskini Pokoju (Demänovská
jaskyňa Mieru), stanowiącej wraz z Jaskinią Wolności i Lodową część wspólnego systemu jaskiniowego.

Fot. Jaskinia Demanovska / Lodowa/ Termal Park Beszeniowa / widoki z Tatr Niżnych na Tatry Wysokie.
Wspólnie zwiedzimy Demianowską Jaskinię Wolności (uważaną za jedną z piękniejszych jaskiń środkowej Europy) lub Demianowską Jaskinię Lodową
(z szatą naciekową w postaci sopli lodu). W programie również kąpiel w leczniczych termalnych wodach w miejscowości Beszeniowa (temp. wody 2740°C). 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. W ośrodku Thermal park Bešeňová znajdują się: 13 basenów termalnych (w tym 8 czynnych zimą), 5 zjeżdżalni,
centrum fitness, zespół saun.
W ramach wycieczki przejedziemy przez tereny Narodowego Parku Małej Fatry, bogatą w wychodnie skalne dolinę Vratną i miejscowość Terchovą,
w której urodził się słynny zbójnik Janosik. W Terchowej, miejscowości która leży na Szlaku Zbójników Karpackich zobaczymy pomnik Janosika
i gdy wystarczy nam czasu zwiedzimy jego muzeum.

Fot. Terchova / Janosikove Dni
Wielbicieli folkloru trchowskiego (lista UNESCO) przyciągają do Terchowej Dni Janosika, organizowane co roku w sierpniu z okazji jego
urodzin. Zwiedzanie kościoła św. Cyryla i Metodego, gdzie w 1967 r. powstała ruchoma szopka, stąd często miejsce to nazywane jest Terchowskim
Betlejem.

Fot. Karczma zbójnicka w Terchovej.
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Dlaczego warto przyjechać na Słowację?










Odkryjecie prawie nie odkrytą destynację leżącą w samym sercu Europy.
Unikniecie tłumów turystów.
Poczujecie się jak podróżnicy (a nie jak turyści).
Stwierdzicie, że Słowacja nie jest Słowenią.
Wszystko będziecie mieć w zasięgu ręki – Słowacja to kieszonkowa Europa Środkowa.
Zobaczycie szybko zmieniający się kraj.
Poznacie fascynującą dwudziestowieczną historię Słowacji, jej drogę od monarchii, przez demokratyczną republikę, wojenne państwo faszystowskie,
komunistyczną Czechosłowację aż do niepodległej Słowacji, członka Unii Europejskiej.
Zauważycie różnorodność: tatrzańskie szczyty, druga najdłuższa rzeka Europy, historyczne miasta górnicze, głębokie jaskinie, autentyczny folklor,
kultura i sztuka słowackich miast.

CENA od 175 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 „Tatry Niżne – kraina zbójnika Wdowczyka”
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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