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MUZEUM BROWARU ŻYWIEC – BRATYSŁAWA STOLICA SŁOWACJI – SZLAK WIN 

MAŁOKARPACKICH – BAŃSKA SZCZAWNICA – ZAMEK W BOJNICACH – ŻYWE 

MUZEUM WE WSI VLIKOLINEC – ORAWSKI ZAMEK 

 
1 dzień 

 

Wcześnie rano (ok. 05:00) wyjazd w kierunku Bratysławy. Przejazd przez Polskę. 

Około 14:00 przyjazd do Żywca. Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum oraz 

Browaru Żywiec połączone z degustacją piwa. Obiadokolacja w restauracji. 

Przyjazd do Bratysławy w późnych godzinach wieczornych. Zakwaterowanie  

w hotelu *** (pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym), nocleg. 

 
2 dzień 

 

Po śniadaniu zwiedzanie z przewodnikiem Bratysławy: Parlament z panoramą 

stolicy - przejście dookoła wzgórza: Zamek Królewski i wzgórze zamkowe; Stare 

Miasto: gotycka katedra Św. Marcina, ul. Michalska i ul. Venturska - najstarsze 

ulice miasta, Brama Michalska, Plac Franciszkański z kościołami Jezuitów  

i Franciszkanów oraz najpiękniejsza rokokowa budowla Bratysławy Pałac 

Mirbacha; Rynek z Ratuszem; Pałac Prymasowski, Teatr Narodowy, Plac 

Hviezdoslava, deptak przy Dunaju. Około południa wyjazd z przewodnikiem 

Szlakiem Win Małokarpackich: Pezinok - stolica regionu Małokarpackiego - 

zwiedzanie jednego z największych prywatnych zakładów produkujących 

najlepsze słowackie wina (degustacja pięciu gatunków win); Czerwony Kamień 

- najpiękniejsza rezydencja magnacka na Słowacji wraz z unikalnymi  

i największymi w Europie środkowej piwnicami; Jaskinia Driny - zwiedzanie 

przepięknej jaskini, która położona jest w lasach na wzgórzu (dojście pieszo 

około 20 minut). Wieczorem obiadokolacja w 500-letniej piwnicy wraz  

z degustacją win małokarpackich. Wieczorem powrót do hotelu, nocleg. 

 
3 dzień 

 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, następnie całodzienne zwiedzanie 

Słowacji Środkowej: Bańska Szczawnica - śliczne górnicze miasteczko 

malowniczo położone wśród wzgórz. W czasach swej świetności miejscowość 

należała do największych dostawców srebra na rynki europejskie. W okolicy 

wydobywano także złoto co powodowało, że była jednym z najbogatszych miast 

w tym rejonie Europy. W 1993 roku Bańska Szczawnica wraz z jej 360 zabytkami 

została jako pierwszy obiekt na Słowacji wpisana na prestiżową listę Światowego 

Dziedzictwa Kultury UNESCO; Bojnice - jeden z najstarszych i najpiękniejszych 

zamków na Słowacji, przypominający swoim wyglądem zamek Disney’a czy też 

zamki nad Loarą we Francji. Obiadokolacja w restauracji. Wieczorem 

zakwaterowanie w hotelu *** w okolicach Ruzomberoka (pokoje 2-, 3- osobowe  

z pełnym węzłem sanitarnym), nocleg. 

 
4 dzień 

 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, następnie wyjazd do Vlkolinec – wioski 

wpisanej na światową listę UNESCO, która jest żyjącym rezerwatem 

architektury. Na zakończenie pobytu na Słowacji zwiedzanie Orawskiego 

Zamku – potężnego zamczyska wiszącego na pionowej 112 metrowej skale – 

największej atrakcji regionu. Po południu wyjazd w drogę powrotną. W trakcie 

podróży obiadokolacja w restauracji.  Zakończenie wycieczki w późnych  

w godzinach wieczornych. 

 

 

 

 

 

 
 

Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 



Cena obejmuje:  
 

• przejazd komfortowym autokarem z WC, wideo, barem, 

• opłaty drogowe, parkingi, podatki, 

• 3 noclegi w hotelach lub pensjonatach ***  

(pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym), 

• 3 śniadania, 4 obiadokolacji (w tym jedna z degustacją win), 

• opiekę pilota wycieczki na całej trasie, 

• usługi licencjonowanych przewodników, 

• system tour guide (nagłośnienie), 

• ubezpieczenie KL i NNW,  

• fundusze turystyczne: TFG i TFP. 
 

Cena nie obejmuje: 
 

• kosztów biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i degustacji – ok. 30 zł  +  55 € 

 
 

Sugerowane bilety wstępów: 
 

• Żywiec - Muzeum i Browar Żywiec + degustacja ………………………………………..…… ok. 30 zł 

• Bratysława ……….……………………………………………………………………….……….. bezpłatnie 

• Pezinok - zakłady produkujące wina + degustacja ………………………….………………... ok. 15 € 

• Czerwony Kamień - rezydencja + piwnice …………….………………………………..……... ok. 9 € 

• Jaskinia Driny ……………………………………………………………………………….……. ok. 6 € 

• Bańska Szczawnica - Muzeum Górnicze + sztolnia …………..….…………………………… ok. 9 € 

• Bańska Szczawnica - Stary Zamek ……………………………………………………..………. ok. 4 € 

• Orawski Zamek ………..………………………………………………………………………..... ok. 7 €  

• rezerwa na wypadek zmiany cen biletów …………………………………………………..…. ok. 5 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 

 

OSÓB CENA 

45 i więcej 1.199,- 

40 – 44 1.270,- 

35 – 39 1.360,- 

30 – 34  1.475,- 

25 – 29  1.635,- 
cena obowiązuje do 31.12.2022 


