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Wycieczka objazdowa całodniowa – Radziechowy, Węgierska Górka, Milówka  

 
   Dla kogo?  Turyści indywidualni / grupy zorganizowane  

 
RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 
 
9:00 wyjazd z miejsca zbiórki – parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd do miejscowości 
Radziechowy-Wieprz. Stąd udamy się na Górę Matyskę nazywaną Golgotą Beskidów. Matyska ma zaledwie 609 

m n.p.m. ale panorama widziana ze szczytu tej góry jest najpiękniejsza w całych Beskidach. Będziemy szli z 
przewodnikiem beskidzkim wzdłuż 14 stacji kontrowersyjnej Drogi Krzyżowej projektu prof. Czesława 

Dźwigaja aż dojdziemy na sam szczyt, gdzie znajduje się potężny Krzyż Milenijny wybudowany w 2001 roku. Od 

2007 roku obok krzyża znajduje się kurhan z ziemią z grobu m.in. Stanisława Pyjasa oraz z Katynia. Ciekawostką 
jest fakt, że kilka lat temu podczas jednej z pielgrzymek na Golgotę Beskidów ukazała się ognista zjawa 

przypominająca Jana Pawła II nad ogniskiem. Następnie przejazd do malowniczej miejscowości Węgierskiej Górki, 
zwanej Westerplatte Południa. Przejście malowniczymi bulwarami nad Sołą, opowieść o zbójnikach i o Trakcie 

Cesarskim – najkrótszej drodze pomiędzy Krakowem a Wiedniem. Przejście do Alei Zbójników, gdzie prezentowane 
są  postaci najsłynniejszych beskidzkich zbójników. Czas wolny na zakupy lub posiłek w Centrum Handlowym „HUTA”. 

Przejazd pod słynny fort obronny Wędrowiec - Izba Pamięci. Zwiedzanie fortu z zewnątrz i wewnątrz. Muzeum 

poświęcone jest  budowlom fortyfikacyjnym z 1939 roku oraz działaniom wojennym, jakie miały miejsce w pierwszych 
dniach II wojny światowej w Beskidach. Wielkim heroizmem i odwagą wsławił się w obronie Węgierskiej Górki 

legendarny kapitan Tadeusz Semik. Przejazd do Milówki i zwiedzanie Starej Chałupy w Milówce – cennego 
obiektu ludowej architektury drewnianej, który znajduje się na Szlaku Zbójników Karpackich. Czas na kawę  

i słynną „Golcówkę”. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Żywca około godziny 17.00.   

 
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 – Radziechowy Wieprz – Węgierska Górka – Milówka – Żywiec 
UWAGA! Możliwość wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro.   

Termin DO USTALENIA  

Cena  Osoba dorosła: 75 PLN/os   
Dziecko 4-12 lat:  60 PLN /os 

Oferta zawiera: - transport komfortowym autokarem / busem,  
- bilety wstępu Fort Wędrowiec  
- bilet wstępu do Muzeum Stara Chałupa 
- opieka pilota wycieczek 
- ubezpieczenie w Axa (NNW: NWS+ NWI +NWU) 
- obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego 
oprowadzania grup) 

  

http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=813
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=599

