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Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, 
Żywiecka Informacja Turystyczna oraz Koło 

Przewodników Beskidzkich Karpacki Gazda zapraszają 
grupy zorganizowane na wycieczkę „Zbójnickim Szlakiem 

przez oscypkową halę Majerz na Trzy Korony” 
 

POLSKA -  PIENINY                   Wycieczka objazdowa 1 dniowa 
W programie: Czorsztyn, hala Majerz, Trzy Korony, Krościenko n/Dunajcem, Szczawnica. 

 
               Oferta dla korporacji, firm, instytucji, szkół 

                   – idealny pomysł na imprezę integracyjną 

Program wycieczki „Zbójnickim Szlakiem przez oscypkową halę Majerz na Trzy Korony” 

Trzy Korony (982 m n.p.m.) są jednym z najbardziej znanych i najchętniej odwiedzanych szczytów górskich  
w Polsce. Dojazd do Czorsztyna na halę Majerz, gdzie zaczynamy pieszą wędrówkę najłagodniejszym szlakiem długimi  
i łagodnymi grzbietami górskimi, przez widokowe hale i łąki. Hala Majerz znajduje się na Szlaku Zbójników Karpackich, gdyż  
w dawnych czasach odwiedzali często to miejsce okoliczni zbójnicy którzy spragnieni byli żętycy oraz serów wołoskich. 
Poczujemy się jak prawdziwi zbójnicy degustując i dzisiaj smakowite sery góralskie (oscypki, redykołki, bryndzę czy bundz)  
w certyfikowanej bacówce. Około 3 godzin zajmuje nam dojście do platformy widokowej prowadzącej na szczyt masywu „Trzech 
Koron” - Okrąglicę, z której można sycić się wspaniałym widokiem na przełom pieniński, wijący się Dunajec, Czerwony Klasztor 
oraz Tatry. Droga powrotna to zejście szlakiem żółtym do Krościenka, skąd pojedziemy na ciepły posiłek w Szczawnicy. 

   

 

Harmonogram 
Czas trwania 

wycieczki 
Koszt wycieczki 

Ocena atrakcyjności 
krajoznawczej 

„Pieniny – Trzy Korony od Czorsztyna” – wycieczka jednodniowa 

6:00  – odjazd z Żywca 
10:00 – Czorsztyn, wyruszenie na szlak turystyczny przez 

halę Majerz 
16:00 – Krościenko nad Dunajcem 
16:30 – Szczawnica, wodospad Zaskalnik 

i obiad w karczmie góralskiej 
17:30 – odjazd ze Szczawnicy 
21:30 – przyjazd do Żywca 

15:30 godz. 110 zł/os. (grupa 40 os.) 7/10 

W cenie wycieczki: przejazd komfortowym autokarem / busem (WC, klimatyzacja, bar, video), 

wstęp do Pienińskiego Parku Narodowego, obiad w karczmie góralskiej w Szczawnicy: 
Madziarska zupa gulaszowa + Pasterska pieczeń z karczku z grulami i kapustą, całodniowa 

opieka licencjonowanego przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek, opieka przewodnika 
lokalnego, ubezpieczenie w Axa (NNW, KL, CP, Assistance i bagaż). Studenci proszeni są  

o zabranie legitymacji. Uwaga: możliwość obsługi grupy w systemie Tour Guide System 
(system bezprzewodowego oprowadzania grup). W upalne dni prosimy pamiętać  
o przeciwsłonecznym nakryciu głowy i butelce wody mineralnej! Kolejność 

zwiedzania może ulec zmianie. Obowiązuje strój sportowy (wygodne buty, polary, 
kurtki przeciwdeszczowe / softschel itp.) 

 

 

http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=1804
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Szczegóły wycieczki 

Hala Majerz 

Hala Majerz to duża hala (w pasterskim rozumieniu) znajdująca się na grzbiecie i stokach Majerza w Pieninach Czorsztyńskich. Przebiega przez nią droga z Krośnicy do 

Niedzicy oraz odgałęziająca się od niej droga do Czorsztyna (a przy niej wiata dla turystów). Hala ciągnie się od przełęczy Osice aż do zabudowań Czorsztyna i przełęczy Snozka 
Zamecka (około 1,8 km). Po południowej stronie jej stoki opadają do doliny Harczygrund, po północnej do Lasku (dawniej był to rezerwat leśny, obecnie obszar ochrony ścisłej). 

    

Fot. Polana Majerz 

W XVI wieku był tutaj folwark, wspominają o nim dokumenty z 1598 i 1632 r. W okresie międzywojennym Majerz był własnością dworską, funkcjonowała na nim owczarnia. W 1943 
przeprowadzano tutaj na powierzchni 70 ha (300 owiec) doświadczenia nad pasterstwem górskim oraz właściwym nawożeniem hal. W 1949 okoliczni chłopi przerwali te 

doświadczenia; zajęli halę i zaorali ją, po 1951 działały tutaj spółdzielnie rolnicze. W 1992 halę i zabudowania wykupił Pieniński Park Narodowy. Dawny biurowy budynek 
ostatniego jej przedwojennego właściciela przebudowano i znajduje się w nim jeden z pięciu pawilonów Pienińskiego Parku Narodowego (przy wjeździe do Czorsztyna od strony hali). 

Na hali w dalszym ciągu prowadzony jest tzw. wypas kulturowy i jest na niej bacówka, w której można kupić wyroby z mleka owczego. Dzięki wypasowi hala nie zarasta lasem i 
zachowana zostaje różnorodność gatunkowa. 

Nazwa hali pochodzi od niemieckiego słowa Maierhof oznaczającego folwark, na Podtatrzu zostało ono spolszczone do majerza. Na Spiszu majerzem nazywano koszary, w których 
trzymano na polu krowy przez sezon wypasowy, zaś majerem odpowiednika bacy (w odróżnieniu od niego nie zajmował się owcami, lecz krowami). 

Przez środek hali prowadzi główny graniowy szlak Pienin. Ze szlaku tego oraz z drogi do Czorsztyna  rozległe widoki, m.in. na cały łańcuch Tatr i Pasmo Lubania. 

Często zatrzymują się tutaj kierowcy, by z hali popatrzeć na Tatry. 

Trzy Korony 

Trzy Korony to najwyższy szczyt Pienin Środkowych należący do Masywu Trzech Koron. Partię szczytową stanowi pięć turni zbudowanych z odpornych wapieni 
rogowcowych: 

 

 Okrąglica – 982 m. Najwyższa, na niej znajduje się platforma widokowa z barierkami. Na platformie mieści się około 30 osób. 
 Płaska (Plaska) Skała – 950 m. Na południowy wschód od Okrąglicy. 

 Nad Ogródki – 940 m. Na południowy zachód od Okrąglicy. Od 1933 stał tutaj obsługiwany przez pustelnika totalizator opadowy 
 Pańska Skała (Bryłowa) – 920 m. Gnieżdżą się w niej rzadkie ptaki pomurniki. 
 Niżnia Okrąglica (Ganek, Siodło) – wysunięta ku południu pod Okrąglicą i niższa o 80 m. Z niej dawniej, przed udostępnieniem wierzchołka, oglądano panoramę. 

Masyw Trzech Koron ograniczony jest trzema przełęczami: Przełęcz Szopka oddziela go od Pienin Czorsztyńskich, Wyżni Łazek od grupy Łysiny, Koszarzyska od Ostrego 
Wierchu. Stoki południowo-zachodnie opadają do Wąwozu Szopczańskiego, południowe do Dunajca, północne do doliny Pienińskiego Potoku. W masywie jest kilka polan: Polana 

Szopka, Polana Pieniny, Koszarzyska i Klejczyna. 

Zbocza pocięte głębokimi dolinami potoków, porośnięte lasem. Wapienne podłoże, niedostępne turnie i różnorodność środowisk powoduje, że w masywie Trzech Koron występuje 

wiele rzadkich gatunków roślin. Znaleziono aż 7 gatunków roślin nie występujących poza tym nigdzie indziej w Pieninach. Z rzadkich w Polsce gatunków roślin stwierdzono 
występowanie następujących gatunków: dwulistnik muszy, irga czarna, kokorycz żółtawa, mniszek pieniński (prawdopodobnie już wyginął), mokrzyca szczeciolistna, oset 
klapowany, ostrożeń głowacz, posłonek alpejski skalny, przewiercień długolistny, starzec pomarańczowy, wielosił błękitny, wiechlina styryjska, złocień Zawadzkiego. Prócz nich 

występują liczne i rzadkie gatunki naskalnych roślin wapieniolubnych, m.in. rozchodnik wielki, który jest żywicielem larw również endemicznego i rzadkiego pienińskiego motyla 
Niepylaka Apollo. 

   

Fot. Trzy Korony. 

Trzy Korony pierwotnie zwano Pieninami. W 1834 pojawiła się w dokumentach nazwa Kronenberg (przetłumaczona na polski jako Korona), a od 1860 dopiero obecna nazwa. 
Trzy Korony odwiedzane były turystycznie od bardzo dawna. Już w 1842 r. H. Kratter pisał: „Nie ma (...) gościa, który by nie odwiedził tych szczytów ze strony dostępnej (...) i nie 
napasł się stąd najpiękniejszym i najmilszym widokiem Karpatów”. W 1906 r. wyznakowano pierwszą trasę turystyczną na szczyt. W 1929 r. Trzy Korony zostały przez polski rząd 
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wykupione od prywatnych właścicieli. Jan Nepomucen Rostworowski w 1831 r. pisał: „Kto raz te miejsca poznał...ten będzie miał ich obraz na zawsze w pamięci wyryty”. 

Krajobraz ze szczytem Trzech Koron został wykorzystany w kręconym w 2007 na Słowacji filmie Volkodav. Ostatni z rodu Szarych Psów. 

Trzy Korony to jedno z najatrakcyjniejszych turystycznie miejsc w Pieninach. Z platformy widokowej na Okrąglicy, opadającej na Rówień koło Dunajca 500-metrową 

przepaścią, doskonały widok na przełom Dunajca i obszar Pienińskiego Parku Narodowego, a także na Tatry, Beskid Sądecki, Gorce, Beskid Żywiecki i Magurę Spiską. Przy dobrej 
pogodzie widać odległą o 63 km Babią Górę. Trzy Korony są bardzo często odwiedzane przez turystów (ponad 60 tys. turystów w sezonie). U południowych podnóży Trzech Koron w 
Sromowcach Niżnych znajduje się schronisko PTTK "Trzy Korony". 

Okrąglica 

Okrąglica to najwyższa z turni tworzących szczyt Trzech Koron w Pieninach Środkowych w Masywie Trzech Koron. Okrąglica (982 m n.p.m.) znajduje się w środku 

między tymi turniami szczytowymi (pozostałe turnie to: Płaska Skała, Nad Ogródki, Pańska Skała i Niżnia Okrąglica). Wysokość względna Okrąglicy w stosunku do Dunajca wynosi 532 
m, a górna jej część opada w jego stronę bardzo stromą ścianą. 

Dawniej, przed wykonaniem sztucznego podejścia była trudno dostępna – wdrapywali się na nią jedynie najodważniejsi. Początkowo turyści nie wchodzili na Okrąglicę, lecz znajdującą 

się poniżej niej Niżnią Okrąglicę (Ganek). Z Okrąglicy według podań brat Cyprian z Czerwonego Klasztoru dokonał próby lotu za pomocą swojej skrzydlatej machiny. 
Na szczytach Trzech Koron podobno ukrywała się miejscowa ludność przed najazdem Tatarów. 

     

Fot. Okrąglica.  

Już właściciel zamku czorsztyńskiego Stanisław Drohojowski projektował utworzenie platformy na szczycie Okrąglicy. Obecnie znajduje się na niej platforma widokowa 
zabezpieczona barierkami. Roztacza się z niej kapitalny widok na Przełom Dunajca i Pieniny, a także na Tatry, Beskid Sądecki, Gorce, Beskid Żywiecki i Magurę Spiską. Przy dobrej 
pogodzie można zobaczyć Babią Górę (odległość – 63 km w prostej linii). Widok z Okrąglicy jest jednym z najładniejszych w polskich górach. Jan Alfred Szczepański w 1941 r. pisał: 

„Stąd widokiem zachwycali się nasi dziadowie i zachwycać się będą nasi wnukowie”. 

Na Okrąglicę można wejść wieloma szlakami turystycznymi; z Krościenka, Szczawnicy, Sromowiec Niżnych i Czorsztyna. Wszystkie doprowadzają do skrzyżowania pod jej szczytem, na 

tzw. Siodło, gdzie w sezonie turystycznym znajduje się punkt pobierania opłat za wstęp. Bilet upoważnia również do wstępu na Sokolicę. Na platformie widokowej mieści się do 
30 osób i w sezonie, przy dobrej pogodzie, tworzą się duże kolejki. Samo podejście na Okrąglicę trwa 2 min. (jeśli nie ma kolejek) i prowadz i sztucznie 
wykonaną galerią, a następnie metalowymi schodami. 

Karczma góralska w Dolinie Szczawnika  
 

Po zwiedzeniu Wąwozu udamy się na obiad do zaprzyjaźnionej karczmy góralskiej w najbliższej okolicy Szczawnicy. Serwowane tam specjały kuchni regionalnej zachwycą podniebienia 
najbardziej wybrednych turystów. Karczma usytuowana jest w malowniczym miejscu nad wodospadem "Zaskalnik", będącym zarazem największym wodospadem Beskidu 
Sądeckiego. Jest to teren Popradzkiego Parku Krajobrazowego, przy szlaku pieszo-rowerowym, prowadzącym na główne szlaki pasma Radziejowej: Przechybę, Przysłop, Wielki Rogacz 

i dalej na Obidzę, do Starego Sącza, Rytra i Piwnicznej. Są to również ulubione miejsca przejażdżek konnych a także jedno z często odwiedzanych miejsc szczawnickich fiakrów z 
gośćmi. 

 
Dawniej szlak ten był ważnym traktem wiodącym na Węgry, przy którym też powstała pierwsza karczma w Szczawnicy. Tradycja karczmy sięga końca XIX w. gdy odwiedzać zaczęli ją 

kuracjusze i goście Józefa Szalaya. Była ona miejscem odpoczynku, a otaczający ją wokół las kojąco wpływał na górne drogi oddechowe. Po drugiej wojnie światowej karczma 
służyła turystom jako "góralska gospoda", w której spędzano chętnie wolny czas na zabawie, hulankach i swawolach. Nie sposób nie wspomnieć tu nieżyjącego już dziś Tadeusza 
Zachwieji "Bulisia", który gazdował karczmą na przełomie lat 60-tych i 70-tych. Cały swój żywot poświęcił na popularyzowaniu tradycji regionu Pienin i Podhala, jednym słowem 

wszystkiego co związane z góralszczyzną i gwarą. Opowiadając przekazywał potomnym i przybyłym szczawnickim gościom o zwyczajach, historii i kulturze regionu. Wśród przybyłych 
rozpopularyzował baraninę, sporządzaną w/g staroświeckich receptur. Można było również spróbować pstrąga wyłowionego prosto z potoku sopotnickiego. 

 

    
Fot. Karczma góralska w dolinie Szczawnika.  

 
Starzy Szczawniczanie do dziś wspominają ówczesne potańcówki, gdzie oczywiście często nie obywało się bez "bitki". Dziś turysta znajduje w tym malowniczym miejscu ukojenie przy 
dźwiękach muzyki góralskiej i cygańskiej, a regionalna kuchnia ,przygotowująca pieczołowicie oryginalne potrawy według staroświeckich receptur stara się spełnić oczekiwania 

najbardziej wymagających gust i smaków.....wystrój zaś starych góralskich izb, wprowadza w klimat tamtych czasów. O jej ponadczasowym znaczeniu świadczą liczne nagromadzone 
tu pamiątki dawnych lat, przedmioty i narzędzia codziennego użytku, ciężkiej pracy na roli i w lesie, którymi posługiwali się na przełomie lat mieszkańcy tutejszych terenów - górale 

Pienin i Podhala. 
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zbojnickie.pl|sylwesterzkuligiem.pl|balkany-incentive.pl|goralomania.pl|parzenica.com.pl|strojegoralskie.pl|serdaki.pl|zbojnicy.com.pl|kompaniazbojnicka.com.pl|folkzboje.pl 
 

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944     Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630 

 

Obejrzeć tu można stare portrety i zdjęcia górali szczawnickich, rzemieślników i ludzi związanych z historią tego lokalu - dziś już owianych legendą. Można też 

zobaczyć czym trudnili się dawni mieszkańcy, jak żyli i jak wyglądał dawny góralski "przyodziewek". 
 

Na estradzie obok karczmy często obejrzeć można występy zespołów regionalnych i rozrywkowych, oraz baca opowie o wypasie owiec, wyrobie oscypka  
a nawet zademonstruje strzyżenie owiec i wyrób sera. Nie braknie tu również zabaw i konkurencji dla dzieci i dorosłych. 

 
CENA od 110 zł / os. Cena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. 
  

Ustalana zawsze indywidualnie. Jest ona zależna od: 
 

 Terminu i miejsca podstawienia autobusu; 
 ilości osób biorących udział w wycieczce; 

 dodatkowych atrakcji. 

 
Za udział w naszych zbójnickich imprezach są przewidziane liczne zbójnickie gadżety, które sami produkujemy oraz nagrody w postaci pamiątek regionalnych, certyfikaty 

zbójnickie, tzw. zbójeckie glejty bezpieczeństwa oraz zbójnicki dukat  na szczęście dla uhonorowania najważniejszych postaci Twojej imprezy. Niniejszy program może ulec 

modyfikacji w zależności od oczekiwań. 

 

Rezerwacja wycieczki „Zbójnickim Szlakiem przez oscypkową halę Majerz na Trzy Korony” 

 

Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać w siedzibie 

Zbójnickie Group przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 Żywiec lub pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub + 48 609 789 879 lub pisząc maila: marketing@zbojnickie.pl Każda 

wyprawa z naszym biurem jest nie tylko pełna wrażeń, ale też zapewnia niezbędne bezpieczeństwo.  

Dane do przelewu: 

 
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI 
34-300 ŻYWIEC 

Ul. Jana III Sobieskiego 7 
NIP: 553 – 230 – 63 – 40 

REGON: 240 745 145 
 
KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI 

Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688 

 
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. 

 
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! 
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