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Wycieczka objazdowa 1-dniowa – Bielsko Biała  
 
Dla kogo?  Turyści indywidualni / grupy zorganizowane  

 

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 
 
9:00 wyjazd z miejsca zbiórki – parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd do 
Bielska-Białej – stolicy Podbeskidzia zwanej też Małym Wiedniem lub Śląskim 
Manchesterem. Na początku zwiedzimy Dom Przyrodnika (możliwe jedynie we wtorki, 
czwartki i niedziele), znajdziemy tu różne wypreparowane egzemplarze ssaków i ptaków, a także 
pokaźną ilość gatunków krajowych i egzotycznych motyli i chrząszczy. Następnie wizyta  
w Wytwórni Filmów Rysunkowych, gdzie powstały takie kultowe bajki dla dzieci jak Bolek  
i Lolek lub Reksio oraz zwiedzanie Domu Tkacza. Czas wolny na obiad. Po obiedzie wyjazd 
kolejką gondolową na Szyndzielnię i spacer do schroniska PTTK. Bielsko Biała oraz szczyt 
górski Szyndzielnia znajdują się na Szlaku Zbójników Karpackich. Według legendy to właśnie na 
zboczach Szyndzielni miał zakopać swoje skarby zbójnik Proćpok, a sławny zbójnik Klimczak 
wystawił swojej ukochanej Klementynie – księżniczce Sułkowskiej legendarny dwór. Wyjazd  
w drogę powrotną. Przyjazd do Żywca około godziny 19.00.   
 
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 – Bielsko-Biała – Żywiec 
UWAGA! Możliwość wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro.   

Termin DO USTALENIA  
Cena  Osoba dorosła: 125 PLN/os  

Dziecko 4-12 lat: 105  PLN /os 

Oferta zawiera: - transport komfortowym autokarem / busem,  
- bilety wstępu do Wytwórni Filmów Rysunkowych,  
- bilety wstępu do Domu Tkacza, 
- bilet na kolej linową na Szyndzielnię w dwie strony,  
- 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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