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Wycieczka objazdowa 1-dniowa: Węgierska Górka, Żabnica, hala Rysianka  

 
  Dla kogo?  Turyści indywidualni / grupy zorganizowane 

 
RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 
 
9:00 wyjazd z miejsca zbiórki – parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd do  
Węgierskiej Górki zwanej Westerplatte Południa. Przejście malowniczymi bulwarami nad Sołą, 
opowieść o zbójnikach i o Trakcie Cesarskim – najkrótszej drodze pomiędzy Krakowem a Wiedniem. 
Przejście do Alei Zbójników, gdzie prezentowane są  postaci najsłynniejszych beskidzkich zbójników. 
Przejazd pod słynny fort obronny Wędrowiec - Izba Pamięci. Zwiedzanie fortu z zewnątrz i wewnątrz. 
Muzeum poświęcone jest  budowlom fortyfikacyjnym z 1939 roku oraz działaniom wojennym, jakie miały 
miejsce w pierwszych dniach II wojny światowej w Beskidach. Wielkim heroizmem i odwagą wsławił się w 
obronie Węgierskiej Górki legendarny kapitan Tadeusz Semik. Przejazd do Żabnicy Skałki i wyjście 
zielonym szlakiem na Halę Rysianka. Czas przejścia w jedną stronę: 2 godz. 00 min. | Długość 
odcinka:6.5 km | Suma zejść:680 m | Śr. nachylenie w zejściu: 10.5% | Śr. prędkość: 3.3 km/h. Będziemy 
przechodzić koło Galerii Rzeźby Beskidzkiej „Opaniówka”, zobaczymy rzeźby zbójników, górali, 
niedźwiedzi. Przejście na Halę Rysianka, skąd przy dobrej widoczności rozpościerają się piękne widoki na 
Tatry. Jej nazwa, podobnie jak nazwa szczytu, pochodzą od żyjącego tu rysia. Polana rozciąga się na 
wysokości od ok. 1150 do 1260 m n.p.m. Czas wolny na odpoczynek na polanie i na obiad w schronisku 
(płatne we własnym zakresie). Zejście tym samym szlakiem do Żabnicy Skałki. 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. 

TRASA PODSTAWOWA Żywiec  – Węgierska Górka – Żywiec 
UWAGA! Możliwość wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro.   

Termin DO USTALENIA  

Cena  Osoba dorosła:  69 PLN/os  (min. 40 os)  
Dziecko 4-12 lat:  59 PLN /os 

Oferta zawiera: - transport komfortowym autokarem / busem,  
- bilety wstępu Fort Wędrowiec  
- opieka pilota wycieczek, przewodnika beskidzkiego 
- ubezpieczenie w Axa (NNW: NWS+ NWI +NWU) 
- obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego 
oprowadzania grup) 

  

http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=813
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=823

