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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil
w Żywcu – stolicy polskiego piwa, podczas panoramicznego rejsu statkiem
wycieczkowym po Jeziorze Żywieckim.
Oferta rejsu stateczkiem spacerowym
„Ziemia Żywiecka” dla grup zorganizowanych.

Zbójnickie Group zaprasza do odwiedzenia przepięknej Żywiecczyzny. Prezentuje się ona jeszcze bardziej efektownie podczas
organizowanych przez nas malowniczych i emocjonujących rejsów stateczkiem spacerowym po Jeziorze Żywieckim,
zwanym „beskidzkim morzem”.
Rejsy statkiem po Jeziorze Żywieckim, rozpoczynają się przy zajeździe na zaporze w Tresnej, 10 km od centrum Żywca.
Znajduje się tutaj przystań wodna, gdzie specjalnie dla naszych turystów udostępniamy kajaki, rowerki wodne, łódki, sprzęt
wędkarski. Przy zaporze znajduje się też nasz hotel oraz restauracja ze smażalnią ryb.
Rejs statkiem, który może pomieścić 40 osób, dostarczy niezapomnianych wrażeń i umożliwi
podziwianie pięknych widoków na otaczające jezioro szczyty górskie Beskidu Żywieckiego,
Śląskiego i Małego. Podczas wycieczki dowiedzą się Państwo wiele ciekawostek o naszym rejonie oraz
zobaczą okoliczne atrakcje przyrodnicze.
45 minutowe rejsy po Jeziorze Żywieckim już od 4 sezonów cieszą się dużym i niesłabnącym
powodzeniem wśród naszych turystów licznie przybywających na Żywiecczyznę za naszym
pośrednictwem.
By wybrać się w romantyczny rejs, nie trzeba już jechać nad morze, do Czorsztyna czy nad Wisłę do
Krakowa. Zbójnickie Group zaprasza Państwa do zarezerwowania biletów na rejs stateczkiem
spacerowym po Jeziorze Żywieckim. Statek zabierający turystów na rejsy wycieczkowe jest
pierwszym w historii tego zbiornika. Ze względu na nasze zamiłowanie do regionu statek otrzymał nazwę
"Ziemia Żywiecka". Ma 17 m długości oraz ponad 3 m szerokości i bardzo przypomina te, które
zabierają turystów na rejsy po Wiśle w Sandomierzu czy Kazimierzu.
Dla naszych turystów przygotowaliśmy na stateczku ławy i stoliczki. Można siedzieć pod dachem w tylnej
części, albo na dziobie pod gołym niebem. Na statku jest też toaleta. Stateczek najpierw płynie
w kierunku Zarzecza, odbija na Żywiec, potem obok Wilczego Jaru i wraca do Tresnej.
Statek turystyczny "Ziemia Żywiecka" po jeziorze Żywieckim pływa od godz. 9.00 do 19.00.
Istnieje możliwość wynajęcia statku na imprezy okolicznościowe takie jak: komunie, imieniny,
śluby, 18-tki, sesje fotograficzne. Można także rezerwować stateczek dla grup zorganizowanych za
pośrednictwem naszej firmy.
Nad bezpieczeństwem podróżnych czuwa doświadczony armator oraz przy grupach zorganizowanych licencjonowany
przewodnik beskidzki.
Zbójnickie Group serdecznie zaprasza do rezerwacji biletów przez grupy zorganizowane od 10 osób.
Cennik naszych usług:
 Bilet normalny - 15 zł
 Bilet ulgowy (od 3-15lat) - 10 zł
 Dzieci do lat 3 – bezpłatnie
 Rowery wodne 4 osobowe - 15zl/h
 Rowery wodne 3 osobowe - 10zl/h
 Kajak - 10zl/h
Fot. Jezioro Żywieckie.
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Jak dostać się do Tresnej?
Na zorganizowany rejs stateczkiem spacerowym po Jeziorze Żywieckim dostaniecie się za
pomocą wynajętego u nas busa lub autokaru.
Kilka słów o naszym „beskidzkim morzu”…
Jezioro Żywieckie zwany jest inaczej Żywieckim Zbiornikiem Wodnym lub Zbiornikiem
Wodnym Tresna. Jest to zbiornik retencyjny na Sole koło Żywca, położony na granicy
Kotliny Żywieckiej i Beskidu Małego. Utworzenie w 1966 r. zbiornika zaporowego
spowodowało zalanie wsi, m.in. Zarzecza, Tresnej, Zadziela i Starego Żywca.
Podstawowe parametry morfometryczne Zbiornika Żywieckiego przedstawiają się
następująco:
pojemność całkowita – 94,60 mln m3,
pojemność martwa zbiornika – 3,2 mln m3,
pojemność wyrównawcza – 67,7 mln m3,
pojemność powodziowa stała – 23,1 mln m3,
maksymalny poziom piętrzenia – 344,86 m n.p.m.,
normalny poziom piętrzenia – 342,56 m n.p.m.,
minimalny poziom piętrzenia – 320,94 m n.p.m.
Przy normalnym poziomie piętrzenia maksymalna długość zbiornika wynosi 6,6 km,
średnia długość zbiornika – 6,25 km, długość linii brzegowej – 33,7 km,
maksymalna szerokość zbiornika – 3,1 km, szerokość zbiornika w centralnej jego
części – 2,5 km, a szerokość średnia – 1,51 km.
Zbiornik ma głębokość maksymalną 26,8 m, a głębokość średnia wynosi 8,6 m. Zbiornik
Żywiecki został utworzony przez spiętrzenie wód rzeki Soły zaporą ziemną. Jej długość
wynosi 310 m, wysokość 39 m nad dnem doliny, a wybudowana została w 41,9 km
biegu rzeki (powierzchnia zlewni Soły po profil zapory w Tresnej wynosi 1036,6
km2).
Przy zaporze o wysokości 38 m znajduje się elektrownia wodna o mocy 21 MW. Obecnie
(2010) zbiornik wykorzystywany jest w celach turystycznych, do produkcji energii
elektrycznej, do ochrony przeciwpowodziowej oraz uregulowania przepływów
górnej Wisły. W sierpniu na Jeziorze Żywieckim odbywają się regaty poświęcone pamięci
Adama Banaszka.
Rezerwacja panoramicznego rejsu statkiem wycieczkowym po Jeziorze Żywieckim.
Wszystkie usługi i bilety wstępów do zwiedzanych obiektów na zapytanie z indywidualną
kalkulacją! Skorzystanie z usługi przewodnickiej i zarezerwowanie odpowiednich atrakcji wymaga
wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. Sienkiewicza
40A, 34-300 Żywiec lub pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub + 48 609 789 879 lub pisząc maila:
marketing@zbojnickie.pl
Dane do przelewu:
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI
34-300 ŻYWIEC
Ul. Sienkiewicza 40A
NIP: 553 – 230 – 63 – 40
REGON: 240 745 145
KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI

Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688

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

Zapraszamy do degustowania złocistego wybornego trunku z Żywca!
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