BESKID ŻYWIECKI I ŚLĄSKI „Mała Pętla Beskidzka”
Wycieczka objazdowa całodniowa – Międzybrodzie Żywieckie, Żywiec, Koniaków, Istebna

Dla kogo? Turyści indywidualni / grupy zorganizowane
TRASA PODSTAWOWA
Termin
Cena
Oferta zawiera:

Żywiec – Międzybrodzie Żywieckie – Żywiec - Koniaków – Istebna – Żywiec
UWAGA! Możliwość wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro.
DO USTALENIA
Osoba dorosła: 125 PLN/os
Dziecko 4-12 lat: 99 PLN /os
- transport komfortowym autokarem / busem,
- bilety wstępu: Muzeum Browaru, Muzeum Koronek, Chata Kawuloka
- wjazd i zjazd kolejką na Górę Żar
- opieka pilota wycieczek,
- ubezpieczenie w Axa (NNW: NWS+ NWI +NWU)
- obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego
oprowadzania grup)

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:
9:00 wyjazd z miejsca zbiórki – parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd do Międzybrodzia
Żywieckiego, przejazd kolejką linowo-terenową na górę Żar (761 m. n.p.m.), podziwianie rozległej beskidzkiej
panoramy, opowieść o najstarszej w Polsce szkole szybowcowej, podejście pod górny, potężny zbiornik wodny
(czwarte beskidzkie jezioro) elektrowni szczytowo-pompowej, czas wolny na zakup pamiątek, oscypków, na posiłek
w pizzerii Dominium. W dalszej kolejności przejazd do browaru w Żywcu. Zwiedzanie Muzeum Browaru
w Żywcu, które znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego i na Europejskim Szlaku
Dziedzictwa Przemysłowego. Po zwiedzaniu degustacja wybornego piwa lub soku. Czas wolny na zakupy
gadżetów piwnych w firmowym sklepie Muzeum Browaru. W dalszej kolejności możliwość zakupu różnych gatunków
piwa oraz unikalnej „Porterówki” (wódki na piwie Porter) w stylowej piwiarni Żywieckiej. Później przejazd do
Koniakowa i zwiedzanie Muzeum Koronki – Izby Pamięci Marii Gwarek, gdzie zobaczymy m.in. czepce, chusty,
kryzy, kołnierzyki, zdobienia bielizny pościelowej, firanki, serwetki na półki, a nawet damską bieliznę (stringi). Jednym
z najciekawszych eksponatów jest niedokończona serwetka z nici chirurgicznych, wykonywania przez Marię Gwarek
dla brytyjskiej królowej Elżbiety II. Czas na obiad w karczmie Kopyrtołka (płatne indywidualnie). Potem przejście
do sklepu góralskiego i bacówki Piotrka Kohuta, gdzie można zakupić pamiątki regionalne i wspaniałe
sery góralskie (oscypki, bryndzę, bundz, korbacze). Po wizycie w Koniakowie przejazd do Istebnej i zwiedzanie
XIX wiecznej Chaty Kawuloka, która znajduje się na Szlaku Zbójników Karpackich. Mieści się tu ekspozycja
muzealna prezentująca zabytkowe sprzęty oraz instrumenty muzyczne. Na koniec wycieczki usłyszymy wesołą
gawędę połączoną z grą na unikatowych instrumentach muzycznych przez Janusza Macoszka –
najsłynniejszego gawędziarza, multiinstrumentalisty w Beskidzie Śląskim. 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.
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