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BESKIDY 

 

Program ramowy: 

I dzień 

 Przejazd przez Olsztyn k/ Częstochowy – ruiny jednego z zamków na szlaku Orlich 

Gniazd do Tarnowskich Gór, zjazd windą ok. 45 m pod ziemię do Zabytkowej Kopalni 

Srebra (w Kopalni przez cały rok panuje stała temperatura ok. 10 C.) – spacer starymi 

korytarzami przy wyrobiskach oraz przejażdżka łodziami napędzanymi elektrycznie. Po 

wyjeździe na powierzchnię zwiedzanie muzeum kopalni oraz Skansenu Maszyn Parowych – 

okazy geologiczne i archeologiczne a także maszyny do niedawna jeszcze pracujące pod 

ziemią, 

lub  

przejazd do Bielska Białej, spotkanie z przewodnikiem, wjazd kolejką gondolową na 

Szyndzielnię, przejście szlakiem przez Magórę i Klimczok do Szczyrku, obiadokolacja i 

nocleg 

 

II dzień 

 Śniadanie, wyjście z przewodnikiem na Skrzyczne, zjazd kolejką na odcinku 

Jaworzyna  - Szczyrk, obiad, zajęcia własne, kolacja, nocleg 

 

III dzień 

 Po śniadaniu pobranie suchego prowiantu, wycieczka z przewodnikiem Pętlą 

Beskidzką – Wisła, Kubalonka, Istebna (wnętrza kościoła w Istebnej, regionalna chata 

rodziny Kawuloków), Koniaków, Milówka, Węgierska Górka, Żywiec, powrót na obiadokolację 

i nocleg 

 

IV dzień 

 Śniadanie, zwiedzanie z przewodnikiem – kaskady Rzeki Soły, Jezioro Żywieckie, Góra 

Żar, obiad, czas do dyspozycji uczestników, kolacja, nocleg 
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V dzień 

Śniadanie, wycieczka z przewodnikiem do źródeł Wisły – Biała i Czarna Wisełka, 

przejazd do Inwałdu k/Andrychowa, ok. godz. 14.00 obiad, zwiedzanie Parku Miniatur 

Budowli Światowych - miniaturowe kopie najsłynniejszych budowli, m.in. Sfinks z egipskiej 

Gizy, nowojorska Statua Wolności, waszyngtoński Biały Dom, Mur Chiński, paryska Wieża 

Eiffla i wiele innych. W cenie wstępu - zabawa w Zielonym Labiryncie, Dziecięca Karuzela (3-

11 lat), kolejka elektryczna Farma (3-11 lat), 9 metrowa zjeżdżalnia Mama i Ja (do 10 lat), 

zabawa w Małpim Gaju (do 7 lat), dwukrotna przejażdżka na Piracie lub Młyńskim Kole (5-11 

lat pod opieką osoby dorosłej, od 12 lat samodzielnie) lub Auto Scooterze (5-9 lat pod 

opieką osoby dorosłej, od 10 lat samodzielnie). Powrót ok. godz. 20.00 

 

Świadczenia: 

Cena od 580 zł (kalkulacja dla 42-45 ucz.) obejmuje:  

 przejazd autokarem 

 cztery noclegi w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 

 wyżywienie wg programu 

 przewodników 

 wstępy – Zabytkowa Kopalnia Srebra lub kolej na Szyndzielnię, Skrzyczne, Izba 

Regionalna, Koniaków, Park Miniatur Budowli Światowych 

 opłaty parkingowe 

 ubezpieczenie NNW (konieczna lista uczestników). 

 


