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Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego,
Żywiecka Informacja Turystyczna oraz Koło
Przewodników Beskidzkich Karpacki Gazda zapraszają
grupy zorganizowane na wycieczkę „Karczma Janosika,
Janosikowe dukaty i zbójnicka cesta na Wielki Chocz”
SŁOWACJA - Wycieczka objazdowa 1 dniowa
W programie: Wielki Chocz, Wołoska Dębowa, zamek w Likavce

Oferta dla korporacji, firm, instytucji, szkół
– idealny pomysł na imprezę integracyjną
Program wycieczki „Karczma Janosika, Janosikowe dukaty, zbójnicka cesta na Wielki Chocz”
Zapraszamy na wycieczkę na pogranicze słowackiej Orawy i Liptowa. Główną atrakcją naszej wycieczki jest piesze wejście na Wielki Chocz
(1608 m n.p.m.) ze starej wioski Wołoska Dębowa (słow. Valaská Dubová). Wielki Chocz (słow. Veľký Choč) należy do najpiękniejszych
szczytów Słowacji. Jego masyw porośnięty jest głównie lasami świerkowymi, w najwyższych partiach znajdują się także jedyne zwarte porosty
kosodrzewiny w całym pogórzu. Ze względu na zachowane biocenozy porostów leśnych, które miejscami przybierają postać puszczy oraz rzadkie
gatunki flory, obszar ten został uznany za rezerwat przyrody. Po wędrówce górskiej, zjemy obiad przy dawnym trakcie zwanym t u
"furmańcem". Budynek naszej Janosikowej Karczmy został wzniesiony na początku XIX w. na miejscu dawnej, drewnianej karczmy
furmańskiej. Według tradycji, to tu został schwytany w 1713 r. słynny zbójnik Janosik, co przypomina okolicznościowy napis na
fasadzie. Dlatego miejsce to leży na Szlaku Zbójników Karpackich. Dużą atrakcją w karczmie będzie możliwość zakupu pamiątkowej
monety „Janosikowego dukata”. Po obiedzie zajedziemy do pobliskiej wioski Likawka, nad którą w sosnowym borze znajdują się ruiny
Zamku Likawskiego (słow. Likavský hrad, Hrad Likava).

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

Czas trwania
wycieczki

Koszt wycieczki

Ocena atrakcyjności
krajoznawczej

100 zł/os. (grupa 40 os.)

9/10

„Słowacja – Liptów i Góry Choczańskie” – wycieczka jednodniowa
13:00 godz.
6:00
8:30

–
–

15:00
16:00
19:00

–
–
–

odjazd z Żywca
Wołoska Dębowa, wyjście na szlak Żarec –
Polana – Wielki Chocz – Wołoska Dębowa
Wołoska Dębowa, obiad w Janosikovej karczma
Likawka, ruiny Zamku Likawskiego
przyjazd do Żywca

Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego

W cenie wycieczki: przejazd komfortowym autokarem / busem (WC, klimatyzacja, bar, video),
obiad w restauracji w karczmie Janosika: Kapuśnica + Stek z kurczaka + szparagi z sosem
serowym + frytki, bilet do zamku Likavka, opieka licencjonowanego przewodnika UIMLA lub
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).
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Valaská Dubová (Wołoska Dębowa)
Wołoska Dębowa to wieś i gmina w powiecie Rużomberk kraju żylińskiego. Położona jest 7 km na północ od Rużomberku, na wysokości 660 m n.p.m., na
zachodnim skraju Gór Choczańskich.
Wieś wzmiankowana już w 1322 r., położona była przy trakcie z Liptowa na Orawę, będącym fragmentem jednego z głównych transkarpackich szlaków
handlowych z dawnych Węgier do Polski. W 1474 król Węgier Maciej Korwin potwierdził jej przywileje lokacyjne na prawie wołoskim. Mieszkańcy, w
zamian za szereg ulg, byli zobowiązani strzec bezpieczeństwa wspomnianego traktu i chronić jego użytkowników przed zbójnikami. Wałaska Dębowa należała
początkowo do tzw. "państwa Likawa", a od 1556 do "Państwa Orawskiego" z siedzibą na Zamku Orawskim.

Fot. Karczma zbójnika Janosika.
W czasie powstań kuruców w końcu XVII w. wieś przez kilka lat była opuszczona. W 1933 r. zniszczył ją wielki pożar: spłonęły 133 zagrody i 2 młyny wodne.
Ponowna rozbudowa, zwłaszcza po II wojnie światowej, doprowadziła do okresowego wzrostu liczby mieszkańców do ok. 1000. Mieszkańcy zajmowali się
dawniej głównie hodowlą bydła i owiec oraz drobnym rzemiosłem, później pracą w okolicznych lasach. Obecnie większość z nich pracuje w sąsiednich miastach:
Rużomberku i Dolnym Kubinie.
We wsi neoromański kościół katolicki zbudowany w latach 1866-1872 z dekoracją malarską z 1904 pędzla Jozefa Hanuli. W dolnej części wsi, przy dawnym
trakcie zwanym tu "furmańcem", budynek "karczmy" wzniesiony na początku XIX w. na miejscu dawnej, drewnianej karczmy furmańskiej (obecnie restauracja).
Według tradycji to tu został schwytany w 1713 r. słynny zbójnik Janosik, co przypomina okolicznościowy napis na fasadzie (faktycznie Janosika złapano w
Liptowskim Mikulaszu).
Wołoska Dębowa jest najlepszym punktem wyjściowym wycieczek na Wielki Chocz (nowa szosa z Dolnego Kubina do Rużomberku omija wieś od zachodu, ale
autobusy kursujące między wyżej wymienionymi miastami zajeżdżają do centrum osady).
Wielki Chocz (Veľký Choč)
Ten wyniosły szczyt wznoszący się na granicy Liptova i Oravy należy do najpiękniejszych szczytów Słowacji.
Jego masyw porośnięty jest głównie lasami świerkowymi, w najwyższych partiach znajdują się także jedyne zwarte porosty kosodrzewiny w całym pogórzu.
Ze względu na zachowane biocenozy porostów leśnych, które miejscami przybierają postać puszczy oraz rzadkie gatunki flory obszar ten został uznany
za Rezerwat Przyrody.

Fot. Wielki Chocz.
Na Słowacji istnieje niewiele szczytów, z których można zobaczyć tak rozległą część kraju, jak z Wielkiego Chocza. W warunkach dobrej widoczności z jego
wierzchołka rozciąga się panorama z widokiem na wszystkie okoliczne pogórza Karpat Zachodnich. Na północy widoczna jest Babia Góra i Pilsko, na wschodzie
Tatry z Rohaczami, na południowym wschodzie Tatry Niskie, na południowym zachodzie Wielka Fatra, a na zachodzie Mała Fatra. Piękno okolicznych łąk
wzbogacają ściany turniowe. Z wierzchołka można zejść na stronę Oravy lub Liptova kilkoma trasami turystycznymi.
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Zamek Likavski
Pierwsza wzmianka o Zamku Likawskim (Likavský hrad), stojącym w północno zachodnim cyplu Liptova pochodzi z 1315 roku. Jego budowę rozpoczęto ze
względu na strzeżenie przejścia przez Wag (Váh) i ważnej drogi handlowej, która prowadziła przez Orawę do Polski.
Ród Hunyady w drugiej połowie XV wieku kolejno przebudowywał i poszerzał pierwotny gród, dzięki czemu powstał tzw. dolny gród. W drugiej połowie XVII
wieku rodzina Thököly dobudowała system fortyfikacyjny, ale ani to na początku XVIII wieku nie zdołało uratować zamku. Cofające się wojska Františka
Rákoczy'ego zburzyły go w 1707 roku.

Fot. Zamek Likavski.
Gród z czasem opustoszał i przekształcił się w ruinę. Po gruntownej rekonstrukcji była niedawno udostępniona zwiedzającym wieża Hunyadyho veža, w której
mieści się ekspozycja z historii zamku Likava.
CENA od 100 zł 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 „Karczma Janosika, Janosikove dukaty, zbójnicka cesta na Wielki Chocz”
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.
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