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Wycieczka objazdowa 1 dniowa –Rabka Zdrój  
 

   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 Rabki Zdroju do jednego z najciekawszych parków rozrywki w Polsce - Rabkolandu. Po trasie 

zatrzymamy się aby zobaczyć zabytkowy kościół na Piątkowej Górze z którym związana jest ciekawa 

legenda, która głosi iż w miejscu w którym stoi obecnie świątynia, zbójcy napadli kupca wiozącego 

cenne towary. Z racji swojego położenia roztaczają się stąd niezapomniane widoki na pasmo Babiej 

Góry zwanej „Matką Niepogód” oraz na Tatry. Rabka znajduje się na Szlaku Zbójników Karpackich. 

Warto wiedzieć, że miejscowość zawdzięcza nazwę zbójnikom. Nawet herb Rabki związany jest ze 

zbójnikami gorczańskimi! Słynny Rodzinny Park Rozrywki zapewni świetną zabawę nie tylko dzieciakom, 

ale całej rodzinie. Czekają tu karuzele, tor minimotocykli, kolejka Safari, poducha do skakania, tor 

samochodzików, koło młyńskie, pałac wampirów, zamek Azteków i wiele innych atrakcji. Rabkoland słynie 

też z jedynego na świecie Muzeum Orderu Uśmiechu. Order ten wymyśliły dzieci i tylko na ich wniosek 

może zostać komuś przyznany. Zaszczytny tytuł otrzymali m.in: Jan Paweł II, Irena Kwiatkowska, Wanda 

Chotomska, Zbigniew Religa. Czynne jest tu również Muzeum Rekordów i Osobliwości, w którym na 

fotografiach prezentowane są historie niecodziennych rekordów. Dodatkowo zobaczyć tu można rekordowe 

przedmioty, np. najmniejszy rower, największy but na wysokim obcasie, największy długopis i wiele innych. 

Pobyt w parku rozrywki Rabkoland i korzystanie z głównych atrakcji: cyrk wielki, wesoła farma, 

wielki młyn, śpiewające warzywa, karuzela wenecka, księga dżungli, łódź wiking, dom śmiechu, straszny 

dwór i mnóstwo innych. Następnie czas na obiad na terenie parku rozrywki. 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 – Rabka Zdrój– Żywiec  
UWAGA!  Miejsce podstawienia autokaru do uzgodnienia z biurem podróży.   

Termin DO USTALENIA / wycieczka sezonowa  

Cena  30os.+2 opiekunów Gratis- 135zł/os. 
45os.+ 3 opiekunów Gratis - 120zł/os. 

Oferta zawiera: - przejazd komfortowym autokarem / busem,  

- dwudaniowy obiad w restauracji  
- bilet wstępu do parku rozrywki 

- całodniowa opieka pilota wycieczki, 

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

http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=686
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=e&id_menu=199
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=693
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=f&id_menu=390
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=f&id_menu=303

