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Wycieczka objazdowa 1 dniowa – Tatry Wysokie (Morskie Oko),  Małe Ciche 

 

Dla kogo?  Turyści indywidualni / grupy zorganizowane    

 
 
 
 
 
 
 

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 
 
6:00 wyjazd z miejsca zbiórki – parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd do Palenicy 
Białczańskiej, wyjście na szlak do Morskiego Oka – największego i najpiękniejszego jeziora 
tatrzańskiego. Morskie Oko to największe jezioro w Tatrach, położone w Dolinie Rybiego Potoku u stóp 
Mięguszowieckich Szczytów, na wysokości 1395 m n.p.m. Wokół jeziora rośnie kosodrzewina, a w niej 
okazałe limby. Jest jednym z nielicznych jezior tatrzańskich, w którym występują w naturalny sposób 
pstrągi. Wody Morskiego Oka otoczone są najwyższymi szczytami Tatr Polskich. Pragniemy pokazać 
Państwu nie tylko Wodogrzmoty Mickiewicza i Morskie Oko, ale także piękne Schronisko w Dolinie 
Roztoki. Schronisko jest zarządzane przez PTTK i nosi imię Wincentego Pola. Wbrew nazwie „Schronisko w 
Dolinie Roztoki” jest ono położone poniżej wylotu Doliny Roztoki, w Dolinie Białki. Jesienią na polanie 
odbywają się rykowiska jeleni. Po górskich doznaniach przejazd do Małe Ciche na pożywny góralski 
obiad do karczmy z widokiem na Zakopane i Tatry. Następnie czas na podziwianie panoramy Tatr i 
pamiątkowe zdjęcie. Po posiłku wyjazd w drogę powrotną, przyjazd do Żywca około 21:30. 
 
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 –  Morskie Oko - Małe Ciche - Żywiec 
UWAGA! Możliwość wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro.   

Termin DO USTALENIA  

Cena  Osoba dorosła: 120 PLN/os  
Dziecko 4-12 lat:  99 PLN /os 

Oferta zawiera: - przejazd komfortowym autokarem / busem,  
- regionalny obiad w karczmie góralskiej,  
- bilet wstępu do TPN  
- całodniowa opieka pilota wycieczek,  
- opieka przewodnika lokalnego 
- ubezpieczenie w Axa (NNW: NWS+ NWI +NWU) 
- obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego 
oprowadzania grup) 


