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Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, 
Żywiecka Informacja Turystyczna oraz Koło 

Przewodników Beskidzkich Karpacki Gazda zapraszają 
grupy zorganizowane na wycieczkę „Mała Fatra – 

szlakiem Wodospadów Janosika” 
 

SŁOWACJA - Wycieczka objazdowa 1 dniowa 
W programie: Dolne Diery i Horne Diery (Mała Fatra), Terchova. 

 
 Oferta dla korporacji, firm, instytucji, szkół 

– idealny pomysł na imprezę integracyjną 
 

Program wycieczki „Mała Fatra – szlakiem Wodospadów Janosika” 

Zapraszamy na wycieczkę do słowackiej Małej Fatry, często nazywanej „Tatrami w miniaturce”. Tutaj wiedzie Zbójnicki 
Szlak. Chociaż Mała Fatra ma wiele do zaoferowania i można by spędzić tutaj ponad tydzień na podziwianiu widoków, 
wędrowaniu górskimi szlakami, zwiedzaniu izb regionalnych i poznawaniu bogatego folkloru, my proponujemy jednodniową 
wycieczkę do perełki Małej Fatry, jaką jest szlak wodospadów (Dolne Diery i Horne Diery) oraz rodzinna miejscowość 
zbójnika Juraja Janosika – Terchowa (słow. Terchová). W trakcie pobytu skosztujemy gulaszu z kociołka – specjału 
karpackich zbójników, a także odwiedzimy muzeum Juraja Janosika oraz jego pomnik. W ramach wycieczki przejedziemy 
przez tereny Narodowego Parku oraz bogatą w wychodnie skalne dolinę Vratną.   

 

     
Fot. Terchova / Janosikove Dni 

 
Wielbicieli folkloru terchowskiego (lista UNESCO) przyciągają do Terchowej Dni Janosika, organizowane co roku  w sierpniu z okazji jego 
urodzin. Przy okazji można zwiedzić przepiękny kościół św. Cyryla i Metodego, gdzie w 1967 r. powstała ruchoma szopka, stąd często miejsce to nazywane 
jest Terchowskim Betlejem. 

 

    
 

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

http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=c&id_menu=234
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=1744
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=1744
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=1743
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=e&id_menu=626
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=e&id_menu=627
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=e&id_menu=628
https://www.youtube.com/watch?v=C6doVaI8N9c
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Harmonogram 
Czas trwania 

wycieczki 
Koszt wycieczki 

 
Ocena atrakcyjności 

krajoznawczej 

„Słowacja – Mała Fatra szlakiem wodospadów” – wycieczka jednodniowa 

7:00  – odjazd z Żywca 

9:00 – Terchowa, Biały Potok – wyruszenie na szlak 
wodospadów: 

Dolne Diery – Horne Diery – Pod Palincou – Huty - 
Štefanová 

12:30 – Štefanová, obiad w regionalnej restauracji  

14:00 – Terchowa, Muzeum Juraja Janosika 
15:30 – Terchowa, punkt widokowy pod pomnikiem Janosika 

(wys. 7,5 m), czas wolny 
20:00 – przyjazd do Żywca 

13:00 godz. 150 zł/os. (grupa 40 os.) 8/10 

W cenie wycieczki: przejazd komfortowym autokarem / busem (WC, klimatyzacja, bar, video), 
bilety do zwiedzanych obiektów (Muzeum Janosika, wejście do Parku Narodowego), obiad w 

karczmie zbójnickiej w Terchovej: Janosikowy specjał „Kotlíkový guláš”, opieka 
licencjonowanego przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek, opieka przewodnika górskiego z 
uprawnieniami UIMLA, 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). Obowiązuje odpowiedni 

strój (wygodne, sportowe obuwie, nieprzemakalna i wiatroodporna kurtka / polar / softshelle 
itp.) 

Szczegóły wycieczki: 

Park Narodowy Mała Fatra (Národný park Malá Fatra) znajduje się na położonym najbardziej na zachód słowackim pogórzu. Do jego największych zalet 
należą wąwozy, szczyty skalne, a także aktywny turystycznie grzebień górski. Z racji tego, że region ten nazywany jest Janosikową Krainą znajduje się na 
Szlaku Zbójników Karpackich.  

Dzięki niezwykłemu pięknu przyrody oraz bogactwu gatunków roślin i zwierząt krywańska część Małej Fatry była w roku 1967 ogłoszona krainą chronioną,  
a w roku 1988 Parkiem Narodowym Mała Fatra. Zajmuje powierzchnię 226 km2. Pasmo znajdujące się pod ochroną ma powierzchnię 233 km2. 

    

Fot. Mała Fatra – Janosikowa Kraina.  

Głównym przedmiotem ochrony są tereny z różnorodną geologiczną budową i wyraźnie członkowatymi, rozmaitymi formami reliefu, bogactwem biocenoz, 
wyjątkową florą i fauną, leśnymi i górskimi kompleksami. Pod ochroną są tu między innymi kosodrzewiny, cenne rośliny (goryczka Klusjusa, jaskier alpejski) 
i zwierzęta drapieżne, takie jak wilk, ryś i niedźwiedź. Kierownictwo parku narodowego mieści się w miejscowości Varíne. 

Najczęściej odwiedzane są wodospad Šútovský vodopád, Horné Diery i Dolné Diery, a z wierchów Mały Rozsutec, Wielki Rozsutec i Wielki Fatrański Krywań. 
Idealnymi punktami wyjściowymi są Terchowa (Terchová),  Wratna (Vrátna) i Stefanowa (Štefanová). 

Na północnym wschodzie Słowacji, na zboczu Wielkiego Rozsutca leży miejscowość Štefanová z licznymi tradycyjnymi obiektami architektury ludowej. 
Jest ona doskonałym punktem wyjścia wyprawy na Wielki Rozsutec (Veľký Rozsutec) (1 610 m). 

    

Fot. Park Narodowy Mała Fatra.  

Okolice Wielkiego Rozsutca tworzą rezerwat przyrody. Do rezerwatu należy między innymi dzielący się naturalnie na trzy części układ wąwozów 
Dziury. Dolne Dziury (Dolné diery) są chętnie odwiedzane przez turystów, którzy odkrywają jego uroki pokonując liczne mostki i drabinki. Górne Dziury 
(Horné diery) tworzy wąwóz między Wielkim a Małym Rozsutcem, pełen ciekawych formacji skalnych, wodospadów i bogatej roślinności. Nowe Dziury 
(Nové diery) to z kolei wąwóz, który wyłania się z Dolnych Dziur i kieruje się pod prąd mniejszego dopływu potoku.  
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Pokonywanie najbardziej atrakcyjnych części Dolnych i Nowych Dziur ułatwia rozpoczynająca się w Štefanovej ścieżka turystyczno-poznawcza.  
Na wycieczki po okolicy Vrátnej można też wyruszać z sąsiedniej osady Starý Dvor, który  cieszy się szczególnym zainteresowaniem miłośników 
narciarstwa zjazdowego. 

Diery to zespół głębokich dolin o charakterze skalnych wąwozów w Krywańskiej części Małej Fatry na Słowacji. Położony jest pomiędzy masywami Małego  
i Wielkiego Rozsutca oraz Bobotów. Nazwa w języku słowackim oznacza "dziury", co dobrze oddaje charakter tych obiektów. 

System wąskich, krętych wąwozów głęboko wyciętych w wapiennym podłożu tworzą: Dolné diery, Horné diery, Nové diery i Tesná rizňa. Dolné i Horné 
diery wyrzeźbił główny ciąg Dierovego potoku, spływający spod przełęczy Medzirozsutce (1200 m) między Wielkim a Małym Rozsutcem. Nové diery są 
kanionem wyciętym przez prawy dopływ wspomnianego potoku, płynący z północnych stoków Małego Rozsutca, a Tesná rizňa przez lewy dopływ spod 
wzniesienia Tanečnica. Woda stworzyła niezwykle urozmaicony relief, pełen załomów, cienistych szczelin, przewieszek i skalnych filarów, gwałtownych 
zwężeń i niespodziewanych rozszerzeń doliny. Dna wąwozów poprzegradzane są ciągami skalnych progów i większych wodospadów, pod którymi woda 
wymyła klasyczne kotły eworsyjne. W Dolnych dierach znajdują się 2 wodospady (wys. 1 i 3,5 m), w Nowych dierach – 4 wodospady (wys. 1–2 m),  
a w wąwozach Horné diery i Tesná rizňa – 9 wodospadów (wys. 2–4 m). Wszystkie wodospady są chronione jako pomniki przyrody. 

Ze względu na stosunkowo niskie temperatury, panujące tu w okresie wegetacyjnym, znaczne zacienienie i wilgotność, można tu zaobserwować zjawisko 
odwrócenia pięter roślinnych. W niżej położonych obszarach (650–850 m n.p.m.) znajdziemy tu szereg gatunków roślin górskich i alpejskich. Jednocześnie 
na turniach i skalnych półkach, wysoko ponad dnem wąwozów, rosną tu reliktowe okazy sosny zwyczajnej. Całość obszaru Dier znajduje się na 
terenie Parku Narodowego Mała Fatra, w granicach rezerwatu przyrody Rozsutec. 

Wszystkie kaniony są udostępnione turystycznie. W trudniejszych miejscach zainstalowano system schodków, drabinek, pomostów i poręczy, pierwotnie 
drewnianych, obecnie w większości stalowych. Wiodą nimi znakowane szlaki turystyczne. Punktami wyjściowymi do wycieczek w Diery są Štefanová – 
niewielka osada Terchowej w Vrátnej dolinie – oraz Biely potok – jedna z osad Terchovej, położona na wschód od centrum wsi, u wylotu Dolnych dier. 
Diery, a zwłaszcza Dolne i Nowe diery, są najliczniej odwiedzanym przez turystów miejscem w Małej Fatrze. 

Horné diery – skalny wąwóz w Krywańskiej części Małej Fatry na Słowacji. Położony jest w środkowej części Dierovego potoku. Jest to jeden z systemu 
czterech wąwozów określanych nazwą Diery lub Jánošíkove diery, pozostałe to Dolné diery, Nové diery i Tesná rizňa.  

    

Fot. Diery w Parku Narodowym Mała Fatra. 

Dolny koniec Hornych dier znajduje się w lesie powyżej skrzyżowania szlaków turystycznych o nazwie Podžiar, górny poniżej rozszerzonego dna doliny o 
nazwie Pod Palenicou. Wąwóz jest zbudowany ze skał dolomitowo-wapiennych, a jego obydwa zbocza to pionowe lub bardzo strome ściany. Szlak 
turystyczny prowadzi to z jednej, to z drugiej strony potoku metalowymi kładkami, w niektórych miejscach również samym korytem potoku. Na Dierovym 
potoku jest tutaj kilka wodospadów, pod którymi spadająca woda wybiła typowe kotły eworsyjne. Progi wodospadów pokonuje się za pomocą metalowych 
drabinek i kładek. W niektórych miejscach ścieżka trawersuje strome urwiska. Dzięki technicznym ułatwieniom szlak jest łatwy dla przeciętnego turysty, 
jedynie po większych deszczach i na wiosnę staje się śliski i trudny do przejścia. 

Całość obszaru Dier znajduje się na terenie Parku Narodowego Mała Fatra, częściowo również w granicach rezerwatu przyrody Rozsutec. Horné diery 
można zwiedzać z dwóch turystycznych osad w miejscowości Terchová; Biely potok lub Štefanová. Z Bielego potoku niebieski szlak turystyczny prowadzi 
doliną Dierovego potoku do rozdroża Ostrvné. Do rozdroża Ostrvné można dojść również żółtym szlakiem ze Štefanovej. Park Narodowy Mała Fatra to 
kraina najsłynniejszego zbójnika karpackiego – Janosika. Wiedzie tędy Szlak Zbójników Karpackich.  

Ciekawostki o Słowacji – Zabytki UNESCO: 

Już w 1993 roku wpisano na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO trzy obiekty: Zamek Spiski wraz z okolicą (Spišský hrad), Bańską Szczawnicę (Banská Štiavnica) oraz 

Wlkoliniec (Vlkolínec), w 2000 roku dodano jeszcze historyczne szaryskie miasto Bardziejów (Bardejov), w 2008 roku drewniane kościoły Łuku Karpackiego a w 2009 roku 
historyczne miasto Lewocza (Levoča).  

Najbardziej rozległym obiektem jest Zamek Spiski (Spišský hrad) – największy średniowieczny kompleks zamkowy w Europie Środkowej oraz jego okolice z miasteczkiem Spiskie 

Podgrodzie (Spišské Podhradie z typowymi renesansowo – barokowymi kamienicami mieszczańskimi), z miasteczkiem kościelnym Kapituła Spiska (Spišská Kapitula) – z licznymi 
zabytkami sakralnymi a w szczególności z majestatyczną, okazałą podwójną wieżą Katedry pod wezwaniem św. Marcina – katedrála sv. Martina – oraz gotyckim kościółkiem pod 

wezwaniem Ducha Świętego (Kostol Ducha svätého) w Żehrze (Žehra) z XIV wieku z wnętrzem ozdobionym freskami z XIV i XV wieku.  Doskonały stan tych zabytkowych 
zespołów wraz z otaczającym okolicę trawertynowym obszarem Narodowego Rezerwatu Przyrody Drewenik (Dreveník), tworzą wyjątkową całość.  

W czerwcu 2009 roku do tego zespołu zabytków spiskich dodano również dawne, stare miasto Lewocza. Bańska Szczawnica (Banská Štiavnica) jest miejskim zespołem 

zabytkowym, reprezentującym tradycje górnicze na Słowacji. Wlkoliniec (Vlkolínec) reprezentuje sam w sobie zabytkowy zespół tradycyjnej architektury ludowej. Z kolei 
starodawny Bardziejów (Bardejov) uważany jest za najbardziej gotyckie miasto Słowacji.  

http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=1745
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=1746
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=e&id_menu=524
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Wyjątkową ogólnoświatową wartość mają drewniane kościoły Łuku Karpackiego: rzymsko-katolickie kościoły w Hervartove i Tvrdošíne, ewangelickie kościoły artykularne w Kežmarku, 

Leštinách i Hronseku, cierkwe obrządku wschodniego w Bodružali, Ladomirovej oraz Ruskej Bystrej.  
  

Zabytki przyrodnicze UNESCO 
 
Wśród zabytków przyrodniczych umieszczonych na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO Słowację reprezentują jaskinie i przepaście Słowackiego Krasu (Slovenský kras) oraz 

Dobszyńska Jaskinia Lodowa (Dobšinská ľadová jaskyňa). W 2007 roku dopisano do Listy także Karpackie puszcze bukowe w Górach Bukowskich (Bukovské vrchy) i Górach 
Wihorlackich (Vihorlatské vrchy) w Słowacji Wschodniej.  

 
Słowacki kras (Slovenský kras) leżący na południu Słowacji, na granicy z Węgrami, jest największym terytorium krasowym w Europie Środkowej, liczącnajwięcej podziemnych 
przestrzeni i komór (znajduje się tu 1110 jaskiń i przepaści).  

 
W 1995 roku odniósł sukces bilateralny słowacko-węgierski projekt pod nazwą Jaskinie Słowackiego i Aggtelekskiego krasu (Ochtinská aragonitová jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, 

Jaskyňa Domica, Krásnohorská jaskyňa, Jasovská jaskyňa, …). W 2000 roku wpis ten rozszerzono o Dobszyńską Jaskinię Lodową (Dobšinská ľadová jaskyňa), jedna z największych 
swojego rodzaju w Europie.  

 
W czerwcu roku 2007 wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO obszar Karpackich puszcz bukowych, leżących na terytorium Słowacji i Ukrainy. Puszcze Stużyca (Stužica), 
Rożok (Rožok), Haweszowa (Havešová) w Górach Bukowskich i puszcza Vihorlatský prales w Górach Wihorlackich wchodzących w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu (CHKO) 

Vihorlat stały się w ten sposób światowymi unikatami przyrodniczymi. Pierwsze ze wspomnianych znajdują się w rejonie Parku Narodowego Połoniny (Národný park Poloniny).  
  

Zabytki niematerialne UNESCO 
 
Fujara jest najbardziej typowym słowackim instrumentem muzycznym, który w listopadzie 2005 roku w Paryżu wpisała organizacja UNESCO na Listę Arcydzieł Niematerialnego 

Kulturowego Dziedzictwa Ludzkości. Listę założono w 2001 roku.  
 

Fujara jest wydającą różne dźwięki piszczałką, mierzącą niekiedy nawet 1,8 m długości, zazwyczaj wykonaną z drewna bezu o charakterystycznym, melancholijnym dźwięku.  
 
Nie występuje nigdzie indziej na świecie. Uważa się, że powstała w Słowacji Środkowej – w rejonie Polany (Poľana) oraz w Gemerze Północnym (severný Gemer). Była ona 

charakterystycznym pasterskim instrumentem muzycznym. Fujary zdobiono wzorami ornamentalnymi, rzadziej figuralnymi.  
 

Najdłuższym instrumentem muzycznym jest fujara trombita, o długości do 6 m, która służyła do sygnalizacji i komunikacji między pasterzami na pastwiskach, z racji swego donośnego 
i silnego dźwięku. Wytwarza się ją z drewna świerkowego.  

 
Innym dziedzictwem niematerialnym UNESCO jest „niebiańska” muzyka terchovska, czyli archaiczna muzyka ludowa mieszkańców miejscowości Terchová i okolicznych gmin. 
Charakterystyczny jest dla niej wyraźny, radosny i wspólny śpiew muzyków. Muzyka terchovska pierwotnie była nierozerwalnie związana z tańcem, stąd pochodzi jej styl odznaczający 

się dużym temperamentem. Dokładnej genezy muzyki terchovskiej jako przejawu kultury ludowej nigdy nie poznamy, ponieważ w sposób zupełnie naturalny jest ona ustnie 
przekazywana z pokolenia na pokolenie. W 2013 roku została wpisana na listę UNESCO.  

 
CENA WYCIECZKI 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. 

 
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 „Mała Fatra – szlakiem Wodospadów 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! 

mailto:marketing@zbojnickie.pl

