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Wycieczka objazdowa 1 dniowa – Częstochowa  
 
   Dla kogo?  Osoby indywidualne / grupy zorganizowane / szkoły podstawowe (6-12 lat) 

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 

6:00 wyjazd z miejsca zbiórki - parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd do Częstochowy. Pobyt w 

Parku Miniatur Złota Góra i korzystanie z głównych atrakcji, po których oprowadzi nas przewodnik. Na miejscu 

zobaczymy 17 najpiękniejszych Świątyń Świata, które zbudowane zostały w skali 1:25 lub 1:10. Wśród obiektów 
znalazły się: Ostra Brama w Wilnie, Lourdes, Świątynia Grobu Pańskiego w Jerozolimie, Altotting czy La Salette. 

Przestrzeń Parku wypełnia się figurami świętych związanych z prezentowanymi obiektami, jak Mojżesz, Jan 
Chrzciciel czy Matka Boża Fatimska z dziećmi. Na turystów odwiedzających Park czekają platformy widokowe,  

z których rozciąga się panorama Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dla najmłodszych przewidziano nowo otwarty Park 
Atrakcji, który zaprasza do zabawy w Parku Linowym, na trampoliny, ogromnego dmuchańca 'Mojżesz',  

do Kulkolandu, na przejażdżki Karuzelą i mini gokartami na Autodromie. Czas na obiad na terenie parku 

rozrywki. Następnie spacer na Jasną Górę. Zwiedzanie obejmuje Salę Rycerską, Muzeum Jubileuszu 600-lecia 
Jasnej Góry, Bastion Św. Rocha i Bazylikę Jasnogórską. Jasna Góra to majestatyczne miejsce z górującą ponad 

miastem wieżą klasztoru, które od setek lat przyciąga dziesiątki tysięcy pielgrzymów z całego świata. Najcenniejszym 
skarbem i tajemnicą Jasnej Góry był i jest Obraz Matki Bożej, zwanej Jasnogórską albo Częstochowską. 14 kwietnia 

1430 roku średniowieczni zbójnicy dokonali napadu na klasztor, podczas którego obrabowano ozdoby i wota,  

a nade wszystko mieczem przebito twarz Madonny. Stąd też Jasna Góra znajduje się na Szlaku Zbójników 
Karpackich. Ostatnim punktem wycieczki będzie Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. W zbiorach muzeum 

znajdują się głównie monety i medale z wizerunkiem papieża Jana Pawła II. Jest to największa kolekcja 
tego typu na świecie. Uzupełnieniem zbiorów numizmatów są znaczki pocztowe z wizerunkiem Jana Pawła II oraz 

repliki przedmiotów liturgicznych i ubioru papieża: Pierścień Rybaka, stuła, peleryna, pastorał i piuska. Łączna ilość 

eksponatów szacowana jest na około 6 tysięcy pozycji. Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd do Żywca około godziny 
20:00. 

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

Termin DO USTALENIA  

Cena  30os.+2 opiekunów GRATIS- 115zł/os. 
45os.+ 3 opiekunów GRATIS - 99zł/os. 

Oferta zawiera: - przejazd komfortowym autokarem / busem,  
- dwudaniowy obiad w restauracji  
- bilet wstępu do Parku Miniatur oraz do  
- całodniowa opieka pilota wycieczki, 
- ubezpieczenie w Axa (NNW: NWS+ NWI +NWU) 
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