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Wycieczka objazdowa 1-dniowa – Zator, Wygiełzów 

 
  Dla kogo?  Turyści indywidualni / grupy zorganizowane    

 
RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 
 
8:00 wyjazd z miejsca zbiórki – parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd do Zatoru.  
W programie największy park ruchomych dinozaurów – Dinozatorland. Cała wystawa dinozaurów liczy 
obecnie ponad 100 figur ruchomych prehistorycznych gadów, zlokalizowanych na terenie starego lasu,  
w którym można również podziwiać kilkusetletnie okazy drzew. Obszar parku przecina wytyczona ścieżka 
edukacyjna, która kończy swój bieg przed Muzeum Szkieletów i Skamieniałości, w którym poza 
licznymi częściami szkieletów różnych dinozaurów, zobaczyć można ekspozycję minerałów i kamieni 
ozdobnych. Zatorland oferuje swoim gościom również rozrywkę, udostępniając w tym celu lunapark, 
znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Ruchomych Dinozaurów. Na terenie lunaparku działa 
kino 5D, autodrom, kolejki, karuzele, plac zabaw, dinozaury gry i wiele innych. Na terenie lunaparku mieści 
się obszerny punkt gastronomiczny, sklep z pamiątkami oraz toalety. Czas na obiad (we własnym 
zakresie). Później przejazd do Wygiełzowa. Zwiedzanie Zamku Lipowiec i Nadwiślańskiego Parku 
Etnograficznego. Zamek był dawną twierdzą biskupów krakowskich, wbudowany jest on w system tzw. 
Orlich Gniazd. W skansenie zgromadzono i udostępniono do zwiedzania przykłady budownictwa 
drewnianego charakterystycznego dla Zachodniej Małopolski. 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.). 

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

Termin DO USTALENIA  (wycieczka sezonowa: od kwietnia do listopada) 

Cena  Osoba dorosła:  115 PLN/os  
Dziecko 4-12 lat:  99 PLN /os 

Oferta zawiera: - transport komfortowym autokarem / busem, 
- bilet wstępu zamek + skansen  
- bilet wstępu DinoZatorland  
- opieka pilota wycieczek, 
- ubezpieczenie w Axa (NNW: NWS+ NWI +NWU) 
- obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego 
oprowadzania grup) 

  


