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Wycieczka objazdowa 1 dniowa – Dolina Vratna – Chleb 1646 m n.p.m.– Terchova  

 

    Dla kogo?  Turyści indywidualni / grupy zorganizowane.  

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 
 
6:00 wyjazd z miejsca zbiórki – parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przyjazd do Parku 
Narodowego Mała Fatra: przejazd góra-dół nowoczesną koleją gondolową pod Snilovske Sedlo (1524 m 
n.p.m.). Następnie przejazd do Štefanovej: regionalny obiad w restauracji, spacer nad potokiem 
Vrátňanka i podziwianie „z dna” głębokiego wąwozu Tiesňavy. Ostatnim punktem zwiedzania będzie Terchova 
– miejscowość w której urodził się najsłynniejszy karpacki zbójnik – Juraj Janosik. Zwiedzimy tutaj 
Muzeum Juraja Janosika oraz punkt widokowy pod pomnikiem Janosika (wys. 7,5 m). Krótka chwila na 
pamiątkowe zdjęcia, drobne zakupy i wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Żywca około godziny 20:00.  
 
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.). 
 

Podczas wycieczki przekracza się granicę RP – należy mieć ze sobą ważny dokument tożsamości: 

dowód osobisty bądź paszport.  

* Oferta sporządzona wg. Kursu Euro 4,50zł – Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny w przypadku 

wzrostu kursu Euro.  

 

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 –  Dolina Vratna – Chleb -Terchova - Żywiec  
UWAGA! Możliwość wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro.   

Termin DO USTALENIA  

Cena  Osoba dorosła: 170 PLN/os  lub 75zł + 21 EUR* 
Dziecko 4-12 lat: 150 PLN /os  lub 65zł + 19 EUR* 

Oferta zawiera: - transport komfortowym autokarem / busem,  
- bilety wstępu do Muzeum Janosika 
- przejazd kolejką na Chleb 1646 m n.p.m. (2 strony)  
- przewodnik lokalny  
- opieka pilota wycieczek, 
- regionalny obiad w karczmie,   
- ubezpieczenie w Axa ( NNW, KL, CP, Assistance i bagaż) 
- obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego 
oprowadzania grup) 

http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=1743
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=e&id_menu=626
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=e&id_menu=627

