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Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, 
Żywiecka Informacja Turystyczna oraz Koło 

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

po kierpce Janosika” 
 

POLSKA – PIENINY            Wycieczka objazdowa 1 dniowa 
W programie: spływ przełomem Dunajca, obiad w góralskiej karczmie, zwiedzanie Szczawnicy   

 
 Oferta dla korporacji, firm, instytucji, szkół 
– idealny pomysł na imprezę integracyjną 

Program wycieczki „Zbójnickim skokiem po kierpce Janosika” 

 
Spływ Przełomem Dunajca to jedna z największych atrakcji całej Europy i najbardziej rozpoznawalne miejsce w Polsce, które jak 
magnes przyciąga setki tysięcy turystów z całego świata w ciągu sezonu turystycznego. Przełom Dunajca jest jednym  
z najpiękniejszych przełomów na naszym kontynencie.  Podczas spływu zobaczymy niesamowite miejsce zwane Janosikowym 
Skokiem i zobaczymy na skale odcisk kierpców słynnego zbójnika z Terchovej. Trasa spływu ma obecnie ok. 18 km 
długości, czas spływu około 2 godz. Początkowa przystań znajduje się w Sromowcach Kątach, końcowa w Szczawnicy. 
Różnorodność szybko zmieniających się krajobrazów zadziwi nawet najbardziej wymagających. Po spływie udamy się na przepyszny regionalny obiad do 
góralskiej karczmy w dolinie Szczawnika, a potem z przewodnikiem lokalnym – Andrzejem Dziedziną Wiwer, którego pra pra dziadek był ostatnim 
pienińskim zbójnikiem zwiedzimy Szczawnicę – najpiękniejsze uzdrowisko w Pieninach. Przez Pieniny wiedzie Szlak Zbójników Karpackich,  
a podczas tej wycieczki zobaczymy kilka miejsc faktycznie związanych ze słynnymi zbójnikami. 
 

 

http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=e&id_menu=231
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=727
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=727
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=f&id_menu=305
http://zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=c&id_menu=212
http://zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=1438
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Harmonogram 
Czas trwania 

wycieczki 
Koszt wycieczki 

Ocena atrakcyjności 
krajoznawczej 

„Pieniny - Spływ Dunajcem” – wycieczka jednodniowa 

7:00  – odjazd z Żywca 
11:00 – przejazd na spływ do Sromowców 
14:00 – Obiad w góralskiej karczmie w dolinie Szczawnika 
16:00 – Spacer z przewodnikiem po Szczawnicy (m.in. 

zobaczymy część uzdrowiskową (Dom nad 
zdrojami, Pijalnia Wód Mineralnych, park 
zdrojowy, Inhalatorium, zabudowę zdrojów wód 
mineralnych Walerii i Szymona), XIX -wieczną 
zabudowę Placu Dietla, zabytkowe wille,  kaplice 
w Parku Górnym i Dolnym, kościół św. Wojciecha) 

17:30 – odjazd ze Szczawnicy 
21:00 – przyjazd do Żywca 

14:00 godz. 130 zł/os. (grupa 40 os.) 8/10 

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

bilety na spływ Dunajcem, obiad w karczmie góralskiej: Madziarska zupa gulaszowa + Pasterska 
pieczeń z karczku z grulami i kapustą, całodniowa opieka licencjonowanego przewodnika 
beskidzkiego i pilota wycieczek, opieka przewodnika lokalnego w Szczawnicy, ubezpieczenie  

w Axa (NNW, KL, CP, Assistance i bagaż). Studenci proszeni są o zabranie polskich legitymacji. 
Uwaga: możliwość obsługi grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego 

oprowadzania grup). Wycieczka możliwa do przeprowadzenia jedynie w sezonie 
turystycznym (1 kwiecień – 31 październik). W upalne dni prosimy pamiętać o 
przeciwsłonecznym nakryciu głowy i butelce wody mineralnej! Pływamy codziennie 

z wyjątkiem pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych i święta Bożego Ciała. Oryginalną 
pamiątką ze spływu są zdjęcia. Wsiadając do łodzi wystarczy zamówić zdjęcie u 

flisaka, a po dopłynięciu do Szczawnicy jest już gotowe. Cena 10 zł/ szt. Na życzenie 
uczestników spływu wypożyczamy kapoki. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.  

 

Szczegóły wycieczki:  

Spływ Dunajcem 

To obowiązkowa wycieczka podczas pobytu w Beskidach. Wycieczka na spływ przełomem Dunajca połączona ze zwiedzaniem najbardziej urokliwego uzdrowiska w Pieninach – 
Szczawnicy. 

Sezon flisacki trwa od 1 kwietnia do 31 października. Spływ Dunajcem - na flisackiej tratwie to niezwykłe spotkanie z dziką, niezmienioną od tysiącleci przyrodą 
- jedna z największych atrakcji turystycznych Europy. Jednocześnie to najlepszy sposób na zwiedzanie Pienińskiego Parku Narodowego. Dunajec wyżłobił w wapiennych skałach 

wąwóz zwany Przełomem Dunajca. Tradycja spływu na drewnianej tratwie zbudowanej z połączonych ze sobą wąskich łódek sięga pierwszej połowy XIX wieku. W trakcie spływu 
flisacy opowiadają o Pieninach przytaczając legendy o zbójniku Janosiku oraz pokazując najciekawsze miejsca na trasie. 

    

Fot. Spływ tratwami Przełomem Dunajca / widok na Trzy Korony 

Pieniński Przełom Dunajca to przełom rzeki Dunajec przez pasmo górskie Pienin (Pieniny Właściwe), na długości ok. 8 km pomiędzy Sromowcami Niżnymi  
a Szczawnicą. Rzeka tworzy na tym odcinku wiele ostrych zakoli, a ściany skalne osiągają ok. 300 m wysokości. Jeden z najpiękniejszych przełomów rzecznych w Europie. 
 

Znany szlak turystyczny, którym od dziesiątków lat organizowane są regularne spływy na tratwach, stanowiące atrakcję na skalę europejską. Początek spływu ma miejsce w 
Sromowcach Wyżnych (Kątach), gdzie znajduje się przystań flisacka i pawilon Pienińskiego Parku Narodowego. Spływ kończy się po 18 km w Szczawnicy (czas trwania 2 godz. 15 

min) lub po 23 km w Krościenku (czas trwania 2 godz. 45 min). 
 
Początki spływów sięgają pierwszej połowy XIX wieku. Wtedy to pasażerami flisackich tratw byli najczęściej kuracjusze ze Szczawnicy oraz goście z zamków w Niedzicy i Czorsztynie. 

 
Przełom Pieniński można także zwiedzić pieszo lub rowerem. Umożliwia to Droga Pienińska ze Szczawnicy do Czerwonego Klasztoru prowadząca wzdłuż prawego brzegu 

Dunajca, niemal w całości po słowackiej stronie. 
 

Skalne ściany przełomu zbudowane są przede wszystkim z tzw. wapieni pienińskich. Są to białe, bogate w szczątki mikroorganizmów wapienie rogowcowe, które tworzyły się  
w głębszych partiach zbiornika morskiego na przełomie jury i kredy oraz we wczesnej kredzie (ok. 145-120 mln lat temu). 
 

Geneza Przełomu Pienińskiego, pomimo szeroko zakrojonych badań naukowych, wciąż nie została jednoznacznie wyjaśniona. 
Najczęściej Przełom Pieniński uznaje się za przełom typu antecedentno-strukturalnego: Pieniny wypiętrzały się na tyle wolno, że 

meandrująca rzeka zdążyła wciąć się w budujące je skały wykorzystując różnicę w odporności skał na erozję (przełom 
antecedentny) oraz dostosowując się do struktur podłoża, głównie licznych uskoków (przełom strukturalny). Według innej teorii 
duże znaczenie w powstawaniu przełomu mogła odegrać erozja wsteczna niektórych późnoneogeńskich rzek karpackich (pra-

Dunajca) – wówczas można mówić o przełomie typu regresyjnego. Przyjmuje się, że przełom tworzył się od miocenu po pliocen. 
Przed utworzeniem Jeziora Czorsztyńskiego istniał jeszcze jeden przełom Dunajca przez Pieniny – Przełom Czorsztyński. 
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Karczma góralska w Dolinie Szczawnika  

 
Po pływie tratwami udamy się na obiad do zaprzyjaźnionej karczmy góralskiej w najbliższej okolicy Szczawnicy. Serwowane tam specjały kuchni regionalnej zachwycą podniebienia 

najbardziej wybrednych turystów.  
 

    
Fot. Karczma góralska w dolinie Szczawnika.  

 
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. 
 

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. 
 
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. 
 

Szczawnica 
 

Szczawnica znajduje się na granicy Małych Pienin i Beskidu Sądeckiego w dolinie Grajcarka. Jej atrakcyjne położenie sprawia, że panuje tu wyjątkowy mikroklimat, duże 
nasłonecznienie i mała ilość opadów. Szczawnica jest otoczona przez szczyty górskie chętnie odwiedzane przez turystów: Rabsztyn, Wysoka, Trzy Korony i Sokolica. Miasto jest 
położone na wysokości od 430 do 510 m n.p.m. 

 
Pierwsze wzmianki o Szczawnicy pochodzą z 1413 roku, choć osady na tym terenie istniały już wcześniej. W połowie XIV wieku Szczawnica była parafią, by w 1529 roku stać się filią 

parafii krościeńskiej (do 1889 roku). W połowie XVI wieku istniała w Szczawnicy instytucja sołtysa i wybraniectwa (przywilej wolnego chłopa zwolnionego z pańszczyzny w zamian za 
służbę wojskową na rzecz króla). 

 
Po pierwszym rozbiorze Polski, Szczawnica weszła w skład zaboru austriackiego. W 1828 r. Szczawnicę nabyli Stefan i Józefina Szalayowie, po śmierci Stefana Szalaya uzdrowisko 
przejął w 1839 r. syn Józef Szalay. To właśnie on jest uważany za twórcę uzdrowiska. W 1876 zapisał uzdrowisko krakowskiej Akademii Umiejętności. W 1909 r. od Akademii 

uzdrowisko kupił hr. Adam Stadnicki, po II wojnie światowej nastąpiło upaństwowienie zdrojowiska. 
 

Usytuowanie Uzdrowiska w dolinie Grajcarka, prawobrzeżnego dopływu Dunajca pomiędzy łańcuchem Pienin i Beskidem Sądeckim tworzy znakomity mikroklimat sprzyjający 
poprawie zdrowia i kondycji górnych dróg oddechowych. 
 

Na terenie Uzdrowiska znajdują się źródła dwunastu kwaśnych wód - szczaw, o walorach których pierwsze wzmianki pochodzą aż z XVI wieku. Po dziś dzień z ich leczniczych 
właściwości korzystają zarówno mieszkańcy jak i kuracjusze z niemalże całego świata. 

 

    
Fot. Szczawnica / promenada / przewodnik po Szczawnicy Andrzej Dziedzina Wiwer. 



4 | S t r o n a  

 

  
ŻŻyywwiieecckkiiee  CCeennttrruumm  OObbssłłuuggii  RRuucchhuu  TTuurryyssttyycczznneeggoo                                                                                                                  NNAASSZZEE  MMAARRKKII  

  

DDaannee  ddoo  ffaakkttuurryy  //  pprrzzeelleewwuu::  

  

ZZBBÓÓJJNNIICCKKII  SSZZLLAAKK  LLEESSZZEEKK  MMŁŁOODDZZIIAANNOOWWSSKKII             

UUll..  JJaannaa  IIIIII  SSoobbiieesskkiieeggoo  77,,  3344--330000  ŻŻYYWWIIEECC 

NNIIPP::  55553322330066334400            RREEGGOONN::  224400774455114455  

TTeell//ffaaxx  ++4488  3333  44775599665522  ||  MMoobbiillee  ++4488  660099778899887799  

ee--mmaaiill::  marketing@zbojnickie.pl www.zbojnickie.pl  
 
 
 

zywiec.turystyka.pl | zywiec.org | zbojnickitravel.pl | karpackigazda.pl |karpackiezboje.pl | goralskicatering.pl | jacentyignatowicz.pl | kuligi.beskidy.com.pl | zbojnickisklep.na.allegro.pl 
 

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 

 

Nieodłącznym elementem Uzdrowiska jest wspaniała Pijalnia Wód Mineralnych, gdzie do dyspozycji gości są szczawy wodorowęglanowe, sodowe, jodkowe i bromkowe bogate  

w sole mineralne oraz liczne mikroelementy. 
 

Na przybywających do pienińskiego kurortu czekają Sanatoria Uzdrowiskowe i Zakład Przyrodoleczniczy. Wykonywane są w nich 42 rodzaje zabiegów z zakresu hydroterapii, 
inhalacji (wyjątkowo skuteczne inhalacje celkowe), fizykoterapii, kinezyterapii oraz kuracji pitnej. 
 

Uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu chorób dróg oddechowych, w tym przewlekłych stanów zapalnych nosa i gardła, schorzeń aparatu głosowego; schorzeń alergicznych dróg 
oddechowych, astmy oskrzelowej; schorzeń układu ruchu tj. chorób zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa, a także chorób reumatycznych i reumatoidalnego zapalenia stawów. 

 
Do leczenia gości kurortu wykorzystuje się własne surowce balneologiczne w postaci należących do Uzdrowiska wód mineralnych, jak również walory środowiskowe jakim jest leczniczy 
mikroklimat. 

 
Szczawnica posiada obecnie 8 czynnych źródeł mineralnych. Są to szczawy alkaliczno - słone zawierające znaczne ilości chlorków, sodków, bromków, boru  

i jodu. 

 
CENA od 130 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 skokiem po kierpce Janosika” 

 

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! 
 

 

mailto:marketing@zbojnickie.pl

