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Wycieczka objazdowa 1 dniowa – Częstochowa  

 
Dla kogo?  Turyści indywidualni / grupy zorganizowane   

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 
 

6:00 wyjazd z miejsca zbiórki – parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd do Częstochowy. 
Zwiedzanie klasztoru i kościoła na Jasnej Górze, zwiedzanie obejmuje Salę Rycerską, Muzeum Jubileuszu 

600-lecia Jasnej Góry, Bastion Św. Rocha i Bazylikę Jasnogórską. Jak czas pozwoli przejdziemy Wałami 

przeżywając stacje Drogi Krzyżowej. Jasna Góra to majestatyczne miejsce z górującą ponad miastem wieżą 
klasztoru, które od setek lat przyciąga dziesiątki tysięcy pielgrzymów z całego świata. Najcenniejszym skarbem  

i tajemnicą Jasnej Góry był i jest Obraz Matki Bożej, zwanej Jasnogórską albo Częstochowską. To właśnie On  
w szczególny sposób przyciąga pielgrzymów ze wszystkich stron świata, którzy w modlitwie ofiarowują Matce Bożej 

swe tajemnice, prośby, zmartwienia i pragnienia.  Według legendy Obraz namalował Św. Łukasz Ewangelista 
na drewnie pochodzącym ze stołu Najświętszej Rodziny. Z biegiem czasu Jasna Góra, dzięki słynnemu 

Obrazowi, stała się skarbem niezwykle cennych wotów, co zwabiło średniowiecznych zbójników, którzy  

14 kwietnia 1430 roku dokonali napadu na klasztor, podczas którego zamordowano kilku zakonników i obrabowano 
ozdoby i wota, a nade wszystko mieczem przebito twarz Madonny. Stąd też Jasna Góra znajduje się na Szlaku 

Zbójników Karpackich. Klasztor pamięta dramatyczne chwile podczas potopu szwedzkiego, kiedy to Szwedzi 
przeprowadzili zmasowany ale bezskuteczny atak. Obroną Jasnej Góry kierował wówczas Ojciec Augustyn Klemens 

Kordecki  - przeor klasztoru. W roku 1656 król Jan Kazimierz w uroczystym ślubowaniu obrał Maryję jako Patronkę 

swoją i państwa wprowadzając tytuł Matki Bożej Królowej Polski. Najznamienitszym gościem Jasnej Góry był Papież 
Polak Jan Paweł II, który kilkakrotnie klęczał przed Jasnogórskim Wizerunkiem Matki Bożej. Po zwiedzaniu czas na 

obiad. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Żywca około godziny 20.00.   

 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.  
 
WAŻNE: W upalne dni prosimy pamiętać o przeciwsłonecznym nakryciu głowy i butelce wody mineralnej! 
Zaleca się strój sportowy (wygodne buty, polary, kurtki przeciwdeszczowe / softschell, okulary 
przeciwsłoneczne, peleryna, plecak itp.). 
 
 

 

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. 

TRASA PODSTAWOWA Żywiec – Częstochowa – Żywiec 
UWAGA! Możliwość wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro.   

Termin DO USTALENIA  

Cena  Osoba dorosła:  99 PLN/os   
Dziecko 4-12 lat:  90 PLN /os 

Oferta zawiera: - transport komfortowym autokarem / busem, 
- zwiedzanie Sanktuarium na Jasnej Górze z przewodnikiem  
- opieka pilota wycieczek, 
- ubezpieczenie w Axa (NNW: NWS+ NWI +NWU) 
- obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego 
oprowadzania grup) 
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