1|Strona

Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego,
Żywiecka Informacja Turystyczna oraz Koło
Przewodników Beskidzkich Karpacki Gazda zapraszają
grupy zorganizowane na wycieczkę „Wąskotorówką do
krainy zbójnika Janosika”
SŁOWACJA - Wycieczka objazdowa 1 dniowa
W programie: Nowa Bystrzyca, Skansen wsi Kysuckiej, Vychylovka, Terchova, Zamek Orawski

Oferta dla korporacji, firm, instytucji, szkół
– idealny pomysł na imprezę integracyjną
Program wycieczki „Wąskotorówką do krainy zbójnika Janosika”
Zapraszamy na wycieczkę do dwóch słowackich krain, Kysuc i Orawy. Proponujemy jednodniową wycieczkę do rodzinnej
miejscowości zbójnika Juraja Janosika, Terchowej (słow. Terchová). Zobaczymy Skansen Wsi Kysuckiej w przysiółku
Chmura, nazywanym „końcem Słowacji”, a także będziemy podziwiać rewelacyjne widoki z wagonów Kysucko-Orawskiej
Kolejki Leśnej. W trakcie pobytu skosztujemy gulaszu z kociołka – specjału karpackich zbójników, a także odwiedzimy muzeum
Juraja Janosika w Terchowej. Poznamy również losy jednego z najbardziej rozpoznawalnych zamków na Słowacji, mianowicie –
zwiedzimy Zamek Orawski.

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

Czas trwania
wycieczki

Koszt wycieczki

Ocena atrakcyjności
krajoznawczej

12:00 godz.

150 zł/os. (grupa 40 os.)

8/10

„Słowacja – Orawa i Kysuce” – wycieczka jednodniowa

7:00
8:30
9:00
12:00
13:00
15:00

–
–
–
–
–
–

19:00

–

odjazd z Żywca
Nowa Bystrzyca – śródleśny zbiornik wodny
Vychylovka – skansen i przejazd kolejką leśną
Terchowa, Muzeum Juraja Janosika
Štefanová, obiad w regionalnej restauracji
Zamek Orawski – zwiedzanie zamku i kaplicy św.
Michała
przyjazd do Żywca

Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego

W cenie wycieczki: przejazd komfortowym autokarem / busem (WC, klimatyzacja, bar, video),
bilety wstępu do skansenu, na wąskotorówkę, do zamku Orawskiego, przewodnicy lokalni
(zamek), opieka licencjonowanego przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek, obiad
w Stefanovej: Janosikowy specjał „Kotlíkový guláš”, 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).
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Szczegóły wycieczki:
Kysuce to region w północno-zachodniej Słowacji, obejmujący dorzecze Kysucy oraz górne części dorzeczy Varinki i Zazrivki. Na północnym zachodzie graniczy
z Czechami, na północnym wschodzie – z Polską. Granicę na zachodzie wyznaczają Jaworniki z Wielkim Jawornikiem (1071 m n.p.m.), na północy – Beskid
Śląsko-Morawski z Wielkim Połomem (1067 m n.p.m.) i w niewielkim fragmencie Beskid Śląski, na wschodzie – Beskid Żywiecki (w nomenklaturze słowackiej:
Kysucké Beskydy) z najwyższym szczytem regionu Wielką Raczą (1236 m n.p.m.). Południową część regionu zajmują niższe pasma górskie, tzw. Góry Kisuckie
(słow. Kysucká vrchovina) z najwyższym szczytem Ladonhorą (999 m n.p.m.).
Nazwa regionu pochodzi od nazwy rzeki Kysucy i jest nazwą zwyczajową, związaną bardziej z regionem geograficznym i etnograficznym, niż
historycznym. Nie ma ona bezpośredniego odniesienia do jakiejkolwiek dawnej jednostki administracyjnej państwa węgierskiego. Teren Kysuc obejmuje
północny skrawek dawnej żupy trenczyńskiej, mniej więcej w granicach dzisiejszych powiatów czadeckiego i Kysucké Nové Mesto w kraju żylińskim.
Najstarszym punktem osadniczym na Kysucach jest dzisiejsze Kysucké Nové Mesto, leżące w dolinie Kysucy, przy dawnym szlaku wiodącym
z doliny Wagu przez Przełęcz Jabłonkowską na Śląsk i do Krakowa. Architekturę ludową regionu gromadzi Muzeum Wsi Kysuckiej.
Nowa Bystrzyca

Fot. Kysuce / zbiornik wodny.
W pierwszej kolejności udamy się na naszej wycieczce do zbiornika wodnego Nowa Bystrzyca. Malowniczy krajobraz i zbiornik wodny Nowa Bystrzyca jest dzięki
pięknu zwany także jako "Słowacka Kanada”. Podziwiać można atrakcje przyrodnicze a niezapomnianym wrażeniem z pewnością będzie jazda
historyczną kolejką, która jest narodowym zabytkiem kultury proponowana na wpisanie jej na listę światowego dziedzictwa kulturalnego
UNESCO.
Vychylovka – zabytkowa leśna kolejka wąskotorowa oraz skansen
Zabytkowa kolejka wąskotorowa leśna w miejscowości Vychylovka, w regionie Kisuce w północno-zachodniej Słowacji, łącząca Kisuce z Orawą, jest unikalnym
zabytkiem techniki o znaczeniu ogólnoświatowym.
Zabytkowa leśna kolejka wąskotorowa (sł. skr. HLUŽ) tworzy integralną część Muzeum Kysuckiej Wsi w Novej Bystrzycy - Vychylovce. Jest zachowaną i
starannie odrestaurowaną częścią dawnej Kysucko-orawskiej leśnej kolejki wąskotorowej (sł skr. KOLŽ), która powstała w 1926 roku poprzez połączenie
kolei leśnych zbudowanych w latach 1915 - 1918, kysuckiej - z Oščadnicy do Chmury (Nova Bystrica, przysiółek Vychylovka) i orawskiej - z Lokce do Erdutky
(dzisiejszej Orawskiej Lesnej). Połączenie tych dwóch linii kolejowych wąskotorowych spowodowało powstanie trasy łączącej z Erdutky do Chmury.

Fot. Skansen w Vychylovce
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Po połaczeniu KOLŽ uzyskała długość ponad 110 km torów, z czego 61 km tworzyło główną trasę, a resztę stanowiły bocznice, które budowano, rozbierano,
przedłużano lub skracano według potrzeb dla zwózki drewna. Użytkowanie kolejki KOLŽ zakończono pod koniec roku 1971 – nastąpiła jej likwidacja. Poza 8 km
odcinkiem Chmura - Tanečnik, na którym znajdował się cenny system zwrotnic, pozostała część torów została zdemontowana.
Za pomocą systemu zwrotnic kolejka była w stanie pokonać nawet większe przewyższenie (217,69 m) na stosunkowo krótkim odcinku (odległość w linii prostej
1500 m). System zwrotnic kolejki HLUŽ jest jednym z dwóch w Europie, które zachowały się do dnia dzisiejszego.
Kolejka pokonuje stromy stok i różnicę wzniesień 217 m przy pomocy zwrotnic. Powstała w 1926 roku z połączenia dwóch samodzielnych leśnych torów
kolejowych: Kysuckej prowadzącej z Oščadnicy do Chmúry i Oravskej Lokce do Erdútky oraz połączeniem kolejowym Chmúra – Erdútka.

Fot. Zabytkowa wąskotorówka.
Obie kolejki wąskotorowe, o rozstawie 760 mm, zostały zbudowane w latach 1915 do 1918 i służyły do zwózki drewna. Długość pierwotnych torów osiągała 61
km, łącznie z bocznicami długość ich liczyła ponad 110 km. Kolejka kursowała do 1971 roku, a trzy lata później została częściowo zdemontowana. Pozostawiono
tylko 8 kilometrowy pas zwrotnic.
Trasę prowadzącą z osady Kubátkovia do pierwszej zwrotnicy o długości 3,4 km udało się odnowić i od 1994 roku jest wykorzystywana jako atrakcja
turystyczna. Ciągnie się przez Muzeum kisuckiej wsi, gdzie są skupione 34 budynki wiejskie, pochodzące z różnych stron regionu Kysuce.
Ekspozycja etnograficzna Vychylovka Skansen w plenerze Kysuckiego muzeum w Čadcy, usytuowana jest w dolinie Chmura na terenach należących do
miejscowości Nova Bystrica, przysiółek Vychylovka, stanowi część chronionego Parku Krajobrazowego Kysuce.
Przygotowania do powstania ekspozycji w plenerze rozpoczęły się krótko przed powstaniem Kysuckiego muzeum, a kamień węgielny tejże ekspozycji
położono 11. 10. 1974. Priorytetem było uratowanie najbardziej wartościowych obiektów architektury ludowej z miejscowości Riečnica i Harvelka, które zgodnie
z założeniem miały zostać zatopione, w wyniku budowy zapory wodnej w miejscowości Nova Bystrica.
Do roku 1981, kiedy została udostępniona pierwsza część wystawy, zbudowano 22 z 69 planowanych obiektów ekspozycji muzeum w plenerze. Wystawa
etnograficzna stara się o rekonstrukcję krajobrazu i środowiska naturalnego, wraz z prezentacją architektury ludowej i stylu życia, oraz kultury ludu
mieszkającego w regionie Kysuce w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku.
Po zwiedzeniu skansenu i podróży zabytkową wąskotorówką pojedziemy do krainy Janosika – Małej Fatry i wsi, w której się urodził.
Terchova
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 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.
Po zwiedzeniu Terchovej udamy się do przysiółka tej miejscowości – Stefanovej.
Štefanová
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Štefanová to osada położona w Dolinie Nowej (Nová dolina) we wschodniej części Małej Fatry (w tzw. Krywańskiej Fatrze) w Karpatach Zachodnich.
Administracyjnie należy do miejscowości Terchová. Jest to niewielka osada położona jest na wysokości około 650 m w rozszerzeniu Doliny Nowej nad Stohovým
potokiem. Wznoszą się ponad nią szczyty i przełęcze: Boboty, Vrchpodžiar, Poludňové skaly, Tanečnica, Wielki Rozsutec, Medziholie, Stoh, Stohové sedlo,
Poludňový grúň, Grúň.

Fot. Stefanova.
Dawniej, aż do II wojny światowej nosiła nazwę Ištvanowa, a jej mieszkańcy zajmowali się głównie pasterstwem. W 1934 zbudowano tutaj pierwsze
schronisko górskie. Obecnie osada jest jednym z największych w całej Małej Fatrze obiektów turystycznych. Posiada bardzo dobrze rozbudowaną
bazę noclegowa (liczne pensjonaty, schroniska, kwatery prywatne) i gastronomiczną. Znajduje się tutaj płatny parking, punkt informacji turystycznej i wychodzą
stąd 3 znakowane szlaki turystyczne.
Z Małej Fatry udamy się już w drodze powrotnej do Polski na Orawę aby zwiedzić Orawski zamek.

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.
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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.

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.
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.

Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego
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Dane do faktury / przelewu:
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
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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 „Wąskotorówką do krainy zbójnika Janosika”
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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