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Wycieczka objazdowa 1 dniowa – Inwałd 
 

   Dla kogo?  Turyści indywidualni / grupy zorganizowane / szkoły podstawowe (6-12 lat) 
   

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 

8:00 wyjazd z miejsca zbiórki - parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd malowniczą trasą do 

Inwałdu, który znajduje się na Szlaku Zbójników Karpackich z racji jedynego na świecie Sanktuarium Matki 

Bożej Zbójnickiej. Zwiedzenie sanktuarium, przejazd do Parku Rozrywki Inwałd, który składa się z Parku 

Miniatur, Dinolandii, Warowni Inwałd, Ogródu Jana Pawła II, Mini Zoo Kucyk oraz z ParkHotelu Łysoń. W programie 

wycieczki jest przewidziany pobyt w Parku Miniatur - Świat Marzeń. Na terenie Parku Miniatur Świat Marzeń 

znajduje się ponad 50 miniatur budynków, między innymi: Zamek w Malborku, Wieża Eiffla, Big Ben. Większość 

eksponatów zbudowano w jednej skali 1:25, aby móc porównywać budynki między sobą. Wyjątek stanowią Bazylika 

św. Piotra (skala 1:15) oraz kompleks wenecki (skala 1:10). Obok cudów polskiej i światowej architektury w parku 

znajduje się lunapark, kino 5D, zielony labirynt, dzika rzeka, symulator, wystawa Tutanchamon i Egipt Horror Show.  

W kilku miejscach w parku zlokalizowane są punkty gastronomiczne oraz sklepiki z pamiątkami. W programie 

wycieczki korzystanie z głównych atrakcji: Pirat, Koło Młyńskie, Autoscooter, Zielony Labirynt, Kino 5D, 

Wystawa Tutenchamon, Egipt Horror Show, Super Ślizg, Lodowisko, Symulator, Dancing Fly, Karuzela Dumbo, 

Dziecięca karuzela, Kolejka elektryczna, 9 metrowa zjeżdżalnia, Małpi gaj, Polska i Świat w miniaturze. Czas na 

dwudaniowy obiad w restauracji Bajkowy Zamek (rosół z makaronem lub ryżem i pałeczki z kurczaka  

z ziemniakami gotowanymi, frytkami lub talarkami). Następnie spacer do Średniowiecznej Warowni, poznanie 

codziennego życia w osadzie średniowiecznej (chata kowala, tkacza, szewca, powroźnika i garncarza), sala tortur, 

zbrojownia z pokazem multimedialnym światło – dźwięk, komnata damy, baszta i tarasy widokowe, park ruchomych 

smoków, plac zabaw dla dzieci, karuzela beczułki, gry i zabawy średniowieczne – bilard, kręgle, strzelanie z łuku. 

Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd do Żywca około godziny 19:00. 

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 – Inwałd – Żywiec  
UWAGA!  Miejsce podstawienia autokaru do uzgodnienia z biurem podróży.   

Termin DO USTALENIA / wycieczka sezonowa  

Cena  Grupa do 30 os. + 2 opiekunów gratis  - 115zł/os 
Grupa do 45 os. + 3 opiekunów gratis - 99zł/os 

Oferta zawiera: - przejazd komfortowym autokarem / busem,  

- dwudaniowy obiad w restauracji Bajkowy Zamek 
- bilet wstępu do parku rozrywki, 

- całodniowa opieka pilota wycieczki, 
- przewodnik po parku rozrywki, 

- ubezpieczenie w Axa (NNW: NWS+ NWI +NWU) 

http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=750

