OKOLICE WISŁY

Atrakcje Turystyczne

OKOLICE WISŁY
Beskidzka Trójwieś
Na Gminę Istebna składają się trzy miejscowości: Istebna, Jaworzyna i Koniaków, zwana
"beskidzką trójwsią". Gmina leży na styku trzech granic - polskiej, czeskiej i słowackiej.
Najwyższym wzniesieniem, jest Ochodzita (895 m n.p.m.), z której roztacza się, z racji bezleśnego
otoczenia, imponujący widok. Trójwieś jest miejscem, gdzie szczególnie dba się o tradycję, nie tylko
w formie komercyjnej ale głównie za sprawą rzeczywistego kultywowania tradycji. Prawie w każdym
domu mieszkańcy parają się wyrobem instrumentów muzycznych, malują lub rzeźbią.
Z regionem "beskidzkiej trójwsi" utożsamiane są znane w Polsce i na świecie : koniakowskie
koronki i hafty z Istebnej i Jaworzynki.

"Kurlawa" Chata Kawuloków

Najbardziej popularna izba regionalna na Śląsku Cieszyńskim, znajdująca się w chacie
góralskiej z XIX w., która od początku należała do rodziny Kawuloków. Chata była
równocześnie warsztatem. Jana Kawuloka (1899-1976) - znakomitego gawędziarza,
instrumentalisty i twórcy ludowych instrumentów muzycznych. W Chacie można zobaczyć stary
piec bez komina (kurlok, nolepa) oraz unikalny zbiór pasterskich instrumentów muzycznych,
m. in. gajd, trombit czy rogów pasterskich.

Uzgodnienie terminu zwiedzania - tel. 033 / 855 - 62 - 31

Izba Pamięci Jerzego Kukuczki

Urządzona została rodzinnym domu polskiego alpinisty . Można tu oglądać pamiątki po sławnym
himalaiście, które pochodzą z wypraw odbywanych w Himalaje. Izbę prowadzi żona himalaisty, pani
Cecylia, która każdorazowo z wielkim wzruszeniem i uczuciem opowiada o życiu oraz osiągnięciach
swojego męża. Jest to niezapomniana wycieczka śladami naszego wielkiego rodaka, który uważany
jest za jednego z najwybitniejszych himalaistów świata. Czynne po uzgodnieniu telefonicznym.
Wilcze
43-470 Istebna 340
Telefon: 033-855 69 74, 032-252 46 12;
Koniaków

Koronka koniakowska to rękodzieło o ponad 200 letniej tradycji, dzięki niej Koniaków jest znany
na całym świecie. Z koronki koniakowskiej tradycyjnie wykonywano serwety i obrusy okrągłe,
owalne i prostokątne. Serwety zdobiły stoły i ołtarze. Koronka koniakowska to również elementy
ubioru, suknie a także zazdroski i wiele innych. Kilka lat temu część z nich zdecydowała się odejść
od tradycji i wykonywać także stringi. Klientami koniakowskich koronkarek był między innymi Jan
Paweł II, Królowa Elżbieta II czy Irena Sanator.
Izba Twórcza Heleny i Mieczysława Kamieniarzów Koniaków, nr 301 wizytę najlepiej uzgodnić
telefonicznie tel. 0048 (33) 855-65-61
Izba Regionalna im. Marii Gwarek Koniaków, nr 505 wizytę najlepiej uzgodnić telefonicznie tel. 0048
(33) 855-64-23

Kolyba na Szańcach

Kolyba ''Na Szańcach'' Piotra Kohuta oferuje Państwu możliwość udziału w warsztatach produkcji
sera owczego połączonych z prelekcją i z ich późniejszą konsumpcją, a także zakup pamiątek w
sklepie góralskim.

BACÓWKA:
- sery owcze: bundz, bryndza, oscypki, sery wołoskie, korbacze oraz żyntyca
Otwarta od kwietnia do października
SKLEP GÓRALSKI:
- stroje góralskie
- wyroby z wełny owczej
- wyroby z drewna, metalu, skóry, materiałów ekologicznych
- pamiątki
Otwarty cały rok.
Muzeum na Grapie

Muzeum na Grapie stworzył nieżyjący już Jerzy Rucki, w Jaworzynce urodzony i wychowany. Na
teren muzeum przeniesiono drewnianą kurlawą chałupę z 1920 r. W jej izbie znajduje się
wyjątkowy kurny piec osadzony na odwróconych świerkowych korzeniach. Równie interesujący
zbiór eksponatów mieści się w stodole z lat 50. XX wieku.

Zgromadzono w niej różnego rodzaju maszyny i sprzęt rolniczy. Odbywają się tu spotkania
miłośników tradycji, wieczory autorskie, prelekcje i pokazy. Na Grapie można też obejrzeć kolekcję
strojów ludowych, ciekawym jej uzupełnieniem są stroje noszone przez małe dzieci i starszych. W
muzeum organizowane są czasowe wystawy twórczości nieprofesjonalnej, wystawy prezentujące
zwyczaje, obrzędy związane z cyklem dorocznym i warsztaty edukacyjne. Podczas tych warsztatów
prezentowane są tradycyjne rzemiosła i czynności, takie jak szycie kierpców i strojów góralskich czy
przędzenie wełny.
Jaworzynka, nr 720, przysiółek Gorzołki,
tel. 0048 (33) 855-65-20, nagrapie@poczta.onet.pl,

Trójstyk - Polska – Czechy – Słowacja nazywany Trzycatkiem

Trójstyk to malowniczy przysiółek Jaworzynki w gminie Istebna, w którym schodzą się granice
Polski, Słowacji i Czech. Trójstyk beskidzki powstał stosunkowo niedawno, dopiero w 1993 r., po
rozpadzie Czechosłowacji. Obeliski ustawiono dwa lata później z pomocą śmigłowca. Mają po 215
cm wysokości i ważą ponad 800 kg każdy.

Ustroń
Ustroń to miejsce, które posiada doskonałe warunki do wypoczynku, uprawiania górskiej turystyki
pieszej, narciarskiej, rowerowej oraz innych sportów. Miasto jest pięknie położone wśród
malowniczych zboczy. Na otaczające Ustroń góry prowadzi wiele znakowanych szlaków
turystycznych. Zaczyna się tu m. in. znakowany kolorem czerwonym Główny Szlak Beskidzki
biegnący z centrum Ustronia na Równicę, a następnie schodzący do Ustronia Polany i wspinający
się na Czantorię.

Ścieżka rycerska na Czantorii

Pewnemu kowalowi stara podkowa zamieniła się podobno kiedyś w złoto i rzemieślnik stał się
bogaty. Takie podanie wykorzystali Polacy i Czesi, i wspólnie stworzyli nową atrakcję turystyczną.
Wokół góry Czantorii powstała polsko-czeska Ścieżka Rycerska. Swój początek ma w Ustroniu, przy
dolnej stacji kolejki linowej. Na górę można wyjechać krzesełkami lub wyjść. Dalej czeka nas
spacer: z polany stoku Osicy ścieżka prowadzi na szczyt Czantorii i rozwidla się. Pierwsza nitka
zatacza koło w czeskim Nydku, a druga biegnie przez Bieńkulę, Poniwiec, do Gospody pod
Czantorią. Trasa liczy 20 km. Jest dokładnie oznakowana biało-zielonym znaczkiem z podobizną
rycerza z chorągwią. Na ścieżce znajdują się tablice informacyjne, a każdy turysta dostanie także
folder z mapką (otrzymamy go za darmo przy dolnej stacji kolejki oraz na szczycie góry). Po drodze
jednym z ciekawszych miejsc jest kuźnia, do której można zajrzeć, by podejrzeć pracę kowala. To
tutaj powstają pamiątkowe srebrne i czarne podkowy. - Jest taka legenda, że kiedyś do drzwi
ubogiego kowala Niedoby zapukał rycerz i poprosił, żeby podkuł konie jego i przyjaciół. W podzięce
dostał starą podkowę, która w domu zamieniła się w złoto. Podobno podkowy kute tam do dziś
przynoszą szczęście.
Leśny Part Niespodzianek

Park położony jest na terenie starodrzewia bukowego rozciągającego się na południowym stoku
Równicy, której część przyrodnicza pozostaje pod ścisłą ochroną.

Leśny Park Niespodzianek stwarza wszystkim odwiedzającym możliwość obcowania z naturą,
podążając ścieżkami przyrodniczo-dydaktycznymi nie sposób ominąć głównej atrakcji parku: stacji
ptaków drapieżnych obsługiwanych przez wykwalifikowanych sokolników. Zwiedzający mają
zapewniony odpoczynek i możliwość pokrzepienia się w punkcie małej gastronomii, gdzie można
zjeść ciepłe dania i zimne napoje. Najmłodszym gościom oferowana jest wesoła zabawa w
kompleksie rekreacyjno wypoczynkowym, na który składa się plac zabaw, bajkowa aleja z ruchomą
ekspozycją, polaną piknikową i urocze miejsca widokowe.
www.lesnypark.pl
Ustroń - Zawodzie
ul. Zdrojowa 16
tel. 033 / 851 35 63
033 / 852 15 39
Godziny otwarcia:
kwiecień - październik 9.00 - 18.00
(w letnie wakacje do zachodu słońca)
listopad - marzec 10.00 - 16.00
Loty ptaków drapieżnych
latem: 11.00 ; 14.00 ; 16.00
zimą : 11.00; 14.00
Extreme Part - atrakcje na wysokościach

To miejsce gdzie każdy czy to duży czy mały znajdzie coś dla siebie.
http://www.ustron-rownica.pl/
- Tor saneczkowy
Konstrukcja toru umożliwia korzystanie z toru przez cały rok, bez względu na upał, deszcz czy mróz.
Tor ma 200 metrowy podjazd, 600 metrów zjazdów. Sanki mogą jeździć z prędkością około
40km/godz. Tor saneczkowy czynny: w sezonie i poza sezonem od 10.00.

–

Kino 4D

W tym kinie widz odbiera film wszystkimi zmysłami. Fotele ruszają się i wibrują, słuchać tryskającą
wodę i wiejący wiatr. W czasie seansu możesz przeżyć niesamowitą wyprawę w poszukiwaniu
skarbu, czując na własnej twarzy podmuchy morskiej bryzy,. Można także wybrać się nocą do
nawiedzonego domu i poczuć biegające pod twoimi stopami myszy. Albo zwiedzić opuszczoną
kopalnię złota kołysząc się w pędzącym po podziemnych torach wagoniku. Turyści o mocnych
nerwach przeżyją mrożące krew w żyłach chwile w nawiedzonym lesie. Kino 4D czynne: cały rok
- Strzelnica interaktywna
Jest to zabawa rodzinna, w której udział może wziąć cała rodzina. Im większa liczba graczy na
sali tym większa zabawa i satysfakcja z osiągniętego wyniku. Scenariusz gry oparty jest na historii
pirata poszukiwacza skarbów. Gracz wciela się w jego pomocnika i wyrusza na poszukiwanie
skrzyni pełnej złota. W podzielonym na plansze scenariuszu gracz przeżywa piracką przygodę
walcząc z zastępami pirackich kościotrupów próbujących przeszkodzić naszemu bohaterowi w
dojściu do skarbu ukrytego we wnętrzu przerażającej jaskini. Gra stanowi świetną zabawę dla całej
rodziny i twórcze rozwinięcie westernowego scenariusza.
- Batuty
Jeżeli ważysz mniej jak 75 kg to będziesz mógł lub mogła zawisnąć na linach w specjalnej
uprzęży i szaleć do woli odbijając się od elastycznej powierzchni batutów.
Batuty czynne:
- w okresie jesienno-zimowym: nieczynne
- w sezonie
w dni powszednie: 11.00 - 19.00
w weekendy: 10.00 - 19.00
- Ściana wspinaczkowa
Ścianka ma 7 metrów wysokości. Wspinaczka nie wymaga profesjonalnych umiejętności.
Wystarczy tylko chęć aby pod okiem instruktora świetnie się bawić.
Ścianka wspinaczkowa czynna:
- w okresie jesienno-zimowym: nieczynne
- w sezonie
w dni powszednie: 11.00 - 19.00
w weekendy: 10.00 - 19.00
- Quady
Te czterokołowe motocykle pokonają każdą przeszkodę terenową. Trasy przejazdu przebiegają
wąskimi ścieżkami, wąwozami i trawersami. Celem wyprawy jest dotarcie do wyznaczonego
miejsca przemierzając górskie tereny.
Wyprawy nadzoruje instruktor prowadzący, pilnując
bezpieczeństwa
oraz pokazując sposoby zachowania się podczas pokonywania przeszkód
terenowych.
Quady
- wynajem quadów po wcześniejszym umówieniu

- Planetarium
Na sferycznym ekranie umieszczonym nad głowami widzów fotele odchylają się do tyłu. Efekty
wibracji i poruszania się fotela a także uczucie wiatru pozwala pełniej doznawać przyjemność
płynącą ze świadomości ogromu kosmosu,
podążając za scenariuszem naszych filmów
edukacyjnych. Obiekt składa się z widowni opcjonalnie mieszczącej 85 osób, ekranu swerycznego
o średnicy od 11 metrów a także systemu sterowania i projektorów wyświetlających obraz w
technice"fisch eye" na powierzchni sfery.
- Paintball
Paintball polega na prowadzeniu pozorowanej walki przy użyciu markerów (urządzenia zbliżone do
broni pneumatycznej). Trafienie przeciwnika, kulką (farba na bazie żelatyny spożywczej, która
pozostawia kolorowy ślad) powoduje jego eliminacje z gry.
Paintball czynny:
- w okresie jesienno-zimowym: nieczynne
- w sezonie: 10.00 - 19.00
- poza sezonem: na zamówienie
Kompleks EXTREME Ustroń - Równica
43-450 USTROŃ, ul. Równica 20
http://www.ustron-rownica.pl/
telefon 604-231-209 lub 605-882-223
Quady - KRZYSZTOF CIMEK - 600-939-589

Figle Migle – salon zabaw dla dzieci

Salon zabaw dla dzieci Figle Migle zaprasza zaprasza dzieci wraz z opiekunami do spędzenia
niezapomnianych chwil w świecie zabaw. Salon gwarantuje bardzo przytulną atmosferę i
wykwalifikowany personel, który rzetelnie dopilnuje milusińskich, pozostawionych pod jego opieką.
Salon zabaw Figle Migle oferuje również mnóstwo dodatkowych atrakcji. Są to między innymi:
wypożyczalnia kostiumów, malowanie twarzy, organizacja zabawy dla grup zorganizowanych,
organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci, także wyjazdowo: na terenach przedszkoli,
ośrodków wczasowch, hoteli itp.

Salon jest otwarty w każdy dzień tygodnia w godzinach 10.00-20.00.
Kontakt telefoniczny: 603 49 20 57, 607 27 28 31.
www.salonzabaw.figlemigle.ustron.pl/cms/start.html
Miasteczko Pszczele Jana Gajdacza

Jan Gajdacz zajął się pszczelarstwem w 1957 roku. W roku 1968 odnalazł stary kamieniołom w
Dzięgielowie, obsadził go drzewami, rozstawił ule tworząc pasiekę z klimatem. Przez lata upiększał
swoje ule nadąc im kształt góralskich chatek. Po kilku latach, dzięki jego pasji i wielkiej wytrwałości
zmienił się w uroczą przystań dla pszczelarzy z okolicy, a także gości z Republiki Czeskiej i Słowacji.
Pasieka stała się tak znana, że do Gajdacza przyjeżdżają wycieczki z całego Górnego Śląska. Na
miejscu podglądają pana Jana przy pracy, próbują miodu, spędzają wolny czas przy piwie. Można
sobie zamówić pyszne jedzonko ugotowane na piecu opalanym drewnem, skosztować miodu a
także może czegoś mocniejszego także na miodzie.
Pasieka "Miasteczko Pszczele" - Jan Gajdacz
ul. Pasieczna 12
43 – 445 Dzięgielów
tel. 033/ 852 93 95
lub 033/852-24-64 (córka Pana Gajdacza)
Muzeum motocykli Rdzawe Diamenty

Muzeum założyli dwaj pasjonaci starych maszyn – Daniel Kolonko z Wilkowic i Remigiusz
Dancewicz z Jastrzębia Zdroju. Przez lata gromadzili motocykle i składali je w stodole.

Gdy uzbierała się mała kolekcja, udostępnili je zwiedzającym. Stare motory a raczej potężne
maszyny z zamontowanymi armatkami, podziurawione niemieckie hełmy na podwórku to dopiero
przedsmak tego co za chwilę zobaczymy w przepastnych piwnicach muzeum. Już na wstępie witają
nas dziesiątki starych, podrdzewiałych tablic informacyjnych, siedzeń motocyklowych, baków,
plakietek, znaczków. W głównym pomieszczeniu, wystawiono kilkadziesiąt motocykli. Zbiory nie
tylko budzą podziw młodych, ale także przywołują wspomnienia starszym osobom.
Adres:
ul.. Partyzantów 1
43-450 Ustroń - Centrum
(naprzeciwko stawu kajakowego)
tel. 605-356-315 ;
Muzeum czynne od pon.- niedz.
po wcześniejszym kontakcie.
Uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy
Uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy zabezpiecza kompleksowe świadczenia zdrowotne z
zakresu kinezyterapii, masażu leczniczego, fizykoterapii światło i elektrolecznictwo, magnetoterapia,
ultrasonoterapia), hydroterapii, balneo i peloidoterapii. Baseny solankowe, kąpiele wannowe oraz
kąpiele i zawijania borowinowe oparte na własnych naturalnych tworzywach leczniczych.

Park Dinozaurów

Główną atrakcją Parku jest ścieżka edukacyjna, przy której rozlokowane są ruchome eksponaty
dinozaurów. Zwiedzający będą mogli przyjrzeć się z bliska naturalnej wielkości prehistorycznym
gadom i wsłuchać się w ich przerażające odgłosy. Podczas spaceru w scenerii starego lasu będzie
można również poszerzyć swoją wiedzę na temat tych fascynujących olbrzymów, które wymarły 65
milionów lat temu.
*2 000 m ścieżki edukacyjnej
* Eksponaty ruchomych dinozaurów
* Eksponaty olbrzymich owadów
* Piaskownica małego paleontologa

*
*
*
*
*
*
*

Place zabaw dla dzieci
Dinozaury na których można się pobujać
Sklepiki z pamiątkami
Punkty gastronomiczne
Minigolf
Samochód z miasteczka Flinstonów
Dmuchana zjeżdżalnia
http://www.parkdinozaurow-ustron.pl/

Zdzisław Buczek & Andrzej Poloczek
ul. Katowicka 203
43-450 Ustroń
Tel. 664 713 358
e-mail: parkdinozaurow.ustron@op.pl
Godziny otwarcia
Park czynny codziennie 10:00 - 20:00
BILET NORMALNY – 15 PLN
BILET ULGOWY – 11 PLN
DZIECI I MŁODZIEŻ DO LAT 16
OSOBY POWYŻEJ 60 ROKU ŻYCIA
BILET GRUPOWY - 9 PLN
GRUPY ZORGANIZOWANE POWYŻEJ 20 OSÓB
WSTĘP WOLNY
DZIECI DO LAT 3 - nie dotyczy grup zorganizowanych
DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE - nie dotyczy grup zorganizowanych
OPIEKUNOWIE GRUP (1 opiekun na 10 osób)
KIEROWCY AUTOKARÓW
Figloraj

Figloraj działa przez cały rok. Zawsze czeka na was świetna zabawa i profesjonalna opieka.

W figloraju organizowany SA imprezy urodzinowe, znajduje się wypożyczalnia kostiumów . Jest to
miejsce w którym, możesz zostawić swoje dziecko pod profesjonalna opieką pedagogów i
animatorów. W sali mogą przebywać pod opieką personelu: dzieci przedszkolne tj. od 3 roku życia
dzieci poniżej 3 roku życia pod warunkiem ustalenia tego wcześniej z pracownicą Sali. Figloraj
zachęca do zabaw na świeżym powietrzu! Dlatego na terenie Ustronia, możecie odwiedzić
dmuchane place zabaw na świeżym powietrzu. Dla stałych klientów zniżki.
http://www.figloraj-ustron.pl/
Słowacja
Rajskie Tepelice

Rajecke
Teplice
to
jedno
z
najbardziej
znanych
uzdrowisk
na
Słowacji.
Położone jest w północno zachodniej części Słowacji w kotlinie Rajeckiej nad rzeką Rajcanką.
Posiada unikalny uzdrawiający mikroklimat - zaliczany do kategorii klimatu uspakajającego
Głównym atrybutem i dumą uzdrowiska Rajeckie Teplice jest zbudowany i wyposażony w stylu
antycznym dom zdrojowy Afrodyta, wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia diagnostyczne i
terapeutyczne. Cały budynek utrzymany w konwencji antycznej i nie ma chyba osoby, której nie
zachwyciłby swym wystrojem przepychem i elegancją. W Afrodycie są baseny termalne, sauny,
gabinety lekarzy specjalistów, fitness...
Na miejscu wykonuje się zabiegi leczniczo - relaksujące.Gorące źródła .„Afrodyty” z naturalną
temperaturą wody 27 – 39 oC, należą do najbardziej atrakcyjnych i znanych na Słowacji.

Kąpiele i zabiegi oddziałują leczniczo na dolegliwości cywilizacyjne związane ze stresem,
przemęczeniem i brakiem ruchu ! W pobliskim Rajcu znajduje się odkryty kompleks basenów
termalnych (chłodniejszych)
Adres pocztowy / miejsce prowadzenia:
Osloboditeľov 131/4, 013 13 Rajecké Teplice
Telefon: +421 41 5494 256
+421 41 5494 257
Fax: +421 41 5493 674
Telefon komórkowy: +421 905 861 384
REZERWACJE NA POBYTY:
+421 41 5494 256-7
+421 905 861 384
spa@spa.sk
www.spa.sk
Słowackie Betlejem

Nietypowe to Betlejem. Z biblijnych scen mamy tylko stajenkę z Dzieciątkiem, przy którym
czuwają Maryja i Józef. Reszta to Słowacja i jej tradycje w miniaturze. Szopka, cała z drewna
lipowego w kolorze miodu, wysoka i szeroka na ok. dwa metry, a długa na trzy, stoi na niskim
podeście. W jej górnej części znajdują się najpiękniejsze słowackie zamki. I tak po lewej stronie na
skałach nad Dunajem wznosi się bratysławski zamek z przełomu XIV i XV w. Tuż obok zameczek w
Dewinie, w dorzeczu Dunaju i Morawy. Dalej potężny zamek w Trenczynie z XI w. W lesie kryje się
XII-wieczny zamek w Bojnicach (dziś często kręci się tu filmy). Jest i największy zamek - orawski, z
XIII w. Pomiędzy nimi stoją najważniejsze katedry, bazyliki, kościoły, m.in. katedra św. Jana
Chrzciciela w Trnavie. W samym środku sterczy Krywań (tatrzański szczyt, 2494 m n.p.m.), symbol
Słowacji. Na stopniach poniżej mamy słowackie regiony i ich tradycje. Mnie urzekł wyrób wina w
miejscowości Modra. Kompozycję tworzą trzy scenki otoczone liśćmi winogron: zbieranie kiści w
winnicy, tłoczenie wina i piwnica z wielkimi beczkami. Modra od wieków słynie także z ceramiki. Jest
więc i garncarz z ruchomym kołem, artysta pokrywający naczynia malunkami, piec do ich wypalania
oraz półki uginające się od talerzy, mis i waz.

Wszystko wtopione w górski krajobraz, z lasami i chatkami. Tuż obok znane uzdrowisko Pieštany
(leczy się tu choroby reumatyczne) nad rzeką Wag, po której pływają statki. Ja nie mogłam
oderwać wzroku od sielskiego obrazka z góralskiej chatki: ojciec czyta przy stole książkę, matka
przędzie na kołowrotku, a babcia huśta dziecko. Na ścianach wiszą malowane święte obrazki
(centymetr na centymetr!). Prawa część Betlejem to roboty w polu i w lesie: kopanie ziemniaków,
żęcie zboża, ścinanie drzew. Są tartak, młyn, konie i wozy. Są i sceny rodzajowe - pielgrzymki,
wesela i ludowe kapele. Aż połowa postaci szopki chodzi, porusza rękami, gra na instrumentach, a
stateczki płyną... Słychać stukot narzędzi, skrzypienie przewracanych drzew, no i oczywiście kolędy
z głośników. Wszystko jest efektownie podświetlone.
Szopka jest dziełem Jozefa Pekary z Rajeckich Teplic, znanego twórcy ludowego.
Po przekroczeniu granicy (Istebna - Jaworzynka - Jasnowice - Jablunków) kierujemy się na Czadcę
później na Żylinę i dalej w kierunku Prievidzy. Rajecká Lesná leży ok. 20 km na południe od Żyliny.
Do Słowackiego Betlejem odbijamy z głównej drogi w lewo (są drogowskazy)
Czynne codziennie:
od 9.00 -12.00 i od 13.00 -18.00
Wstęp wolny (jest skrzynka na datki)
tel. (00421) 41 548 81 34

Wieś Cićmany

We wsi znajduje się niezwykły kompleks architektury ludowej, zachowany w bardzo dobrym
stanie. Niecodziennie prezentuje się ornamentyka malowana białą farbą na zewnętrznych ścianach
domów, stanowiących ciemne tło. Zdobienie to ma ponad dwustuletnią tradycję, a motywy
ornamentów nawiązują do wzorów miejscowego haftu, którym zdobiony był m.in. tutejszy strój
ludowy. Ze względu na swoją wyjątkowość, wartość artystyczną i historyczną obiekty ludowej
architektury w Čičmanach uznane zostały w 1979 r. za rezerwat zabytków.
Ekspozycje czynne :
wrzesień – maj wtorek – niedziela od 8.00 - 16.00
czerwiec – sierpień w poniedziałek od 8.00 - 16.00
oraz wtorek - niedziela od 8.00 - 18.00

Zamek w Orawie

Zamek w Orawie to jedna z najpiękniejszych budowli historycznych Słowacji i jedna z najbardziej
malowniczych tego typu w Europie. Zamek góruje nad regionem orawskim, najwyższa jego część
wznosi się 112 metrów powyżej rzeki Orawy. Został wybudowany w połowie XII wieku i pełnił rolę
jednego z punktów strategicznych na granicy polsko-węgierskiej. Zamek ten nigdy nie został
zdobyty. Obecny stan budowli to wynik kolejnych przeróbek z pocz. XVII w. Ostatecznie zamek stał
się siedzibą Muzeum Orawskiego. Gospodarze próbują przyciągnąć turystów nowatorskimi formami
zwiedzania. Sporym zainteresowaniem cieszą się urządzane przynajmniej raz w miesiącu nocne
wycieczki, czyli spotkania z duchami czy inscenizacje historyczne. W lecie goszczą tu sokolnicy.
Tel.: +421 (0)43/581 61 14, +421 (0)43/581 61 19, Fax: +421 (0)43/581 61 30
E-mail: marketing@oravamuzeum.sk
Oravský hrad
027 41 Oravský Podzámok
Cennik
Zamek Orawski (bez kaplicy)

Dorośli

5€

Dzieci powyżej 6 lat, studenci

3€

Emeryci, inwalidzi

3€

Dzieci do 6 lat

bezpłatnie

Kaplica (Maj - grudzień)

Dorośli

2€

Emeryci, inwalidzi

1€

Dzieci nad 6 lat, studenci

1€

Dzieci do 6 lat

bezpłatnie

Słowacki Raj

Słowacki Raj to Park Narodowy położony w obszarze górnego biegu Hornadu i Hnilca na
południowy zachód od Spiskiej Nowej Wsi. Od północy graniczy z kotliną Hornadu, a od Zachodu z
Niskimi Tatrami. Do niedawna obejmował obszar 142 km kwadratowych, aktualnie został
powiększony do 198 km kwadratowych, a otulina to dodatkowe 130 km kwadratowych.
Szczególnie wart przejścia jest szlak wzdłuż przełomu Hornadu z Cingova do Podlesoka. Szlak
kilkakrotnie przekracza Hornad - atrakcją są wiszące mosty. W wielu miejscach szlak poprowadzono
po pionowych skałach nad nurtem rzeki. Przejście umożliwiają stalowe stopnie "stupaczki" i
łańcuchy. Inną atrakcją są szlaki poprowadzone wąwozami potoków "rokliny". Są to szlaki
jednokierunkowe (tylko pod górę). Często idzie się wprost korytem potoku, atrakcje są
proporcjonalne do poziomu wody. Przejście stromych progów skalnych jest możliwe po drabinach niektóre mają po kilkanaście metrów. Na pewno warto przejść wąwozy: Velky Sokol, Sucha Bela,
Kysel i Sokolia Dolina (wszystkie zaznaczono na mapce Pro Regionu Slovakia).
Dogodne położenie pomiędzy wszystkimi najciekawszymi miejscami ma Klastorisko (700-letnie
ruiny) i schronisko mieszczące bufet i restaurację.
Odległość od Wisły około 240 km.
http://goslowackiraj.republika.pl/

Lucky

Lucky to maleńka miejscowość położona w górskiej dolinie pod zboczem góry „Choč” (Mała Fatra).
Szczyci się czystym powietrzem z unikalnym uspokajającym mikroklimatem oraz leczniczymi
źródłami termalnych wód, przy których przed ponad stu laty powstało uzdrowisko pozwalające
gościom zadbać o zdrowie, zregenerować siły i wspaniale wypocząć na łonie górskiej natury z dala
od miasta. Uzdrowisko korzysta aż z kilku źródeł klasyfikowanych przez specjalistów, jako naturalnie
lecznicze, nisko zmineralizowane, siarczanowo-wodorowęglanowe, wapniowo-magnezowe i
węglanowe. Właściwości lecznicze: specjaliści zalecają przy dolegliwościach cywilizacyjnych
(przemiana materii, migreny, chroniczne zmęczenie, bezsenność...), reumatycznych (bóle stawów, i
kręgosłupa, artrozy..) i kobiecych (wewnętrznych..)! Pobyt skutkuje regeneracją sił, poprawą
zdrowia i samopoczucia. Turystyczne atrakcje: góry, malownicze okolice oraz wiele turystycznych
„perełek” takich jak: Vlkolinec – zabytek wpisany na listę UNESCO. „Havranok” archeologiczne
muzeum, LIKAVA i STARY HRAD - ruiny zamków, jaskinie w Demanovskej Dolinie, Veľký Choč
„energetyzująca” góra. A „na miejscu” malowniczy wodospad z kaskadami.
Cennik:
baseny zewnętrzne:
dorośli 6.5-7.5 EUR/2h, 8-9 EUR/3h
dzieci 4-4.5 EUR/2h, 5-5.5 EUR/3h
baseny wewnętrzne:
dorośli 4 EUR/1h
dzieci 3 EUR/1h
Godziny otwarcia:
baseny zewnętrzne 12:00-21:00
baseny wewnętrzne 15:00-21:00 pon-pt; 12:00-21:00 sob-nd
witalny świat 12:00-21:00
http://www.kupele-lucky.sk/pl/aqua-vital-park

Zamek Bojnice

Zamek Bojnice jest narodowym zabytkiem kultury oraz siedzibą muzeum. Należy do najstarszych i
najpiękniejszych zamków na Słowacji i jest często odwiedzany przez turystów z całego świata.
Pierwotny gród drewniany powstał ze starszego grodziska. Pierwsza pisemna wzmianka o grodzie
pochodzi z roku 1113. Gród był królewskim majątkiem, który był przekazywane w dziedziczne
użytkowanie oddanym królowi wielmożom. Pierwszym znanym właścicielem grodu był Matúš Čák
Trenčiansky. Od roku 1643 gród był w użytkowaniu Pálffyovcov, którzy ponownie go przebudowali.
Ostatnim szlacheckim właścicielem zamku był graf Ján Pálffy, wielki miłośnik sztuki i zbieracz
staroci, który w latach 1889-1910 dokonał przebudowy grodu w stylu neogotyckim, wzorując się na
zamkach w dolinie Loary we Francji. Przebudowa zmieniła gród w przepiękny zamek.
Odległość od Wisły około140 km.
http://www.bojnicecastle.sk/
Godziny zwiedzania
W sezonie letnim od 1 maja do 30 września od 9:00 do 17:00
Out of sezonie letnim od 1 października do 30 kwietnia 10:00 do 15:00
Pauza: 12:00 do 12:30 godzina
Otwarte codziennie z wyjątkiem poniedziałku.
W czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu czynna codziennie.
Cennik
Wycieczka dzienne
Dorośli 6,50 €
Dzieci w wieku od 6 do 15 lat 3,00 €
Dzieci od 3 do 6 lat 0,80 €
Czas zwiedzania-75 minut
Minimalna liczba gości to 10 osób. W obcej grupy językowej minimalna liczba odwiedzających
wynosi 10.

Zagraniczne grupy językowe należy zamawiać 2 dni wcześniej.
nocne zwiedzanie
Wstęp 7,50 €
Czas zwiedzania-90 minut
Minimalna liczba gości to 15 osób.
Grupa należy zamówić 3 dni wcześniej.
Grupa ma przyjść w ustalonym czasie. Jeśli się spóźnisz, wycieczka zostanie anulowana.
Pozostałe koszty
Camera 2 €
Videocamera 5 €
Tour w języku obcym (z wyłączeniem języku niemieckim i angielskim) 13,30 €
ZOO Bojnice

Zoo Bojnice w pięknym otoczeniu zamku Bojnice jest najstarszą i najczęściej odwiedzaną Zoo na
Słowacji. Można tutaj znaleźć największą liczbę zwierząt, aż 373 gatunków. Jedną z atrakcji Zoo
Bojnice jest również pawilon małp, pawilon słoni, akwarium i terrarium. Atrakcją dla dzieci jest
wieża obserwacyjna o wysokości 7 metrów, z której mogą zejść po ślizgawce między zwierzęta.
Bojnice ZOO jest zdecydowanie miejscem, które warto odwiedzić.
Godziny otwarcia
Marzec

8:00 - 17:00

Kwiecień - Maj

8:00 - 18:00

Czerwiec - Sierpień

8:00 - 19:00

Wrzesień

8:00 - 18:00

Październik

8:00 - 17:00

Listopad - Lutego

8:00 - 15:00

Cennik:
Dorosłych

3,50 €

Dzieci 4-15 lat

1,50 €

Niepełnosprawnych emerytów

1,50 €

Emerytowany

2,00 €

Student (ISIC)

2,00 €

Adres
Zámok a okolie 6 , Bojnice , 97201
Informacje kontaktowe
Telefon: +421 46 540 2975
Fax: +421 46 540 3241
Innych atrakcji i zabytków szukaj na stronie http://www.visitslovakia.com/

Czechy
Czeski raj

Czeski Raj leży niecałe pięćdziesiąt kilometrów na północny wschód od Pragi. Pod względem
geograficznym jest ograniczony przez linię łączącą Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Hodkovice
nad Mohelkou, wierzchołek Kopanina, Železný Brod, Semily, Nová Paka, Jičín, Sobotkę, Dolní
Bousov. Na wschodzie przechodzi w Podkrkonoší a na północy ograniczony jest pasmem Gór
Izerskich i Karkonoszy. Ten romantyczny region leżący nad środkowym odcinkiem rzeki Izery łączy
w sobie rozmaitość piękna przyrody z bogactwem zabytków historycznych - ; zamków, pałaców,
architektury ludowej. Właśnie dlatego już w XIX wieku goście przyjeżdżający do tutejszego
uzdrowiska Sedmihorky zaczęli region ten nazywać Czeskim rajem.
Czeski Raj to wiele uroków natury, spośród których na uwagę zasługują miasta skalne Prachovské
skály, Hruboskalsko, Maloskalsko, Klokočské oraz Betlémské skály, doliny Podtrosecká údolí, Dolina
Izery, Plakánek, stawy Jinolické rybníky oraz Bozkowskie Jaskinie Dolomitowe (Bozkovské
dolomitové jeskyně). Czeski Raj to nie tylko obszar chronionego krajobrazu, został on również
wpisany na listę geoparków UNESCO.
Czeski Raj to również region pełen zabytków historii. Pośród najważniejszych zamków i pałaców
wymienić należy Sychrov, Hrubý Rohozec, Mnichovo Hradiště, Dětenice, Trosky, Kost oraz wiele
innych. Do rzadkich zachowanych zabytków architektury ludowej należy Dlaskův statek w
Dolánkach u Turnova. Poznanie historii regionu umożliwi również wiele muzeów.
Odległość od Wisły ok. 45 kilometrów
http://www.cesky-raj.info/pl/

Litomyśl

Litomyšl jest miastem założonym na przełomie X i XI wieku przy szlaku handlowym łączącym
Czechy z Morawami. Nad miastem góruje renesansowy zamek zbudowany we włoskim stylu,
ozdobiony ponad osiem tysięcy sgrafitto, znajdujący się od 1999 roku na liście dziedzictwa
kulturowego UNESCO. W Litomyšlu urodził się słynny czeski kompozytor Bedrzich Smetana, którego
nazwisko przypomina odbywający się co roku w tym mieście festiwal operowy.
Na rynku o długości 500 m stoi gotycki ratusz oraz szereg renesansowych i barokowych domów.
Niezapomnianym przeżyciem jest z pewnością spacer historycznymi uliczkami miasta zakończony w
ogrodach przyklasztornych. Kolejną atrakcją jest muzeum ozdobione malowidłami naściennymi
autorstwa Josefa Vlachala tzw. Portmoneum. Litomyšl kojarzy się nie tylko z historią. W tym mieście
znajduje się cały szereg budynków architektury współczesnej. Miasto słynie także z określenia
„Europejskie kwitnące miasto“ i jest coraz bardziej znanym miejscem europejskiej turystyki
kongresowej.
Renesansowy zamek z drugiej połowy XVI wieku jest spektakularnym przykładem arkadowego
zamku, wzniesionego pod wpływem włoskim. Pomimo modernizacji wnętrz przede wszystkim na
końcu XVIII wieku zachował swój niemal nienaruszony wygląd z czasów renesansu, łącznie z
unikatowym sgrafittowym wystrojem fasad i attyk. Zachował się także zespół budynków
gospodarczych i ogród.

http://www.litomysl.cz/
http://www.zamek-litomysl.cz/
Czeska Szwajcaria

Czeska Szwajcaria - kraina pełna skalnych wież tonących w promieniach słońca lub tajemniczej
mgle to jedno z najbardziej magicznych miejsc Starego Kontynentu. Strome ściany wąwozów,
przejrzysta woda kanionów i rozległe panoramy z naturalnych tarasów skalnych tworzą
niepowtarzalną atmosferę, której wprost nie sposób się oprzeć. Patrząc na tutejszy krajobraz można
poczuć się jak w bajce i nie ma w tych słowach przesady – region stanowił natchnienie dla
Andersena podczas pisania jego najsłynniejszych baśni, a producenci „Opowieści z Narni” wybrali

Czeską Szwajcarię do kręcenia części ujęć.
PN Czeska Szwajcaria położony jest w północnych Czechach w powiecie Děčín, na Wyżynie
Dieczyńskiej. Rozciąga się między miejscowościami Hřensko na zachodzie a Chřibská na wschodzie,
na południu graniczy z Obszarem chronionego krajobrazu Łabskie Piaskowce a od północy graniczy
z Szwajcarią Saksońską położoną po północnej stronie granicy czesko-niemieckiej.
Najchętniej odwiedzanym miejscem i jednocześnie prawdziwym symbolem parku jest Brama
Pravčická, czyli naturalny most skalny mający 16 metrów wysokości i 16,5 metra szerokości. To
największa tego typu atrakcja na terenie Europy.
http://www.czechtourism.com/pl/c/bohemian-switzerland-national-park/
Odległość od Wisły około 95 km.
Rożnow pod Radhoszczem

Miasto w dolinie Rożnowskiej Beczwy leży pomiędzy Radhoszckimi Beskidami oraz Wsecinskimi
wierzchami. Pierwsze wzmianki pochodzą z 13. stulecia, w roku 1411 gmina ta awansowała na
miasto. Tworzyła podgrodzie gotyckiego grodu Rożnow, który został założony w 13. stuleciu. W
roku 1820 zbudowano tu łaźnie, które zasłynęły w całej Europie. Dominancyjnym zabytkiem jest
kościół Wszystkich świętych z lat 1745-49 z cennym wyposażeniem wnętrza. Rożnow jest również
znany dzięki swemu muzeum w przyrodzie, które zostało ogłoszone zabytkiem kulturalnym. Chodzi
o najbardziej znany oraz największy skansen w Republice Czeskiej. Powstał w roku 1925. Skansen
ten dzieli się na trzy części – Drewniane miasteczko, Wałaską wioseczkę oraz Młynską dolinę.
Zwiera również liczne oryginalne budowle, które przeniesiono tu z całego obszaru. Wszystkie
urządzienia pokazywane są w czynności. Przez cały rok odbywają się tutaj programy o charakterze
etnograficznym.
http://www.roznov.cz/ Odległość od Wisły: około 100 kilometrów

Góra Radhost

Legendami otoczona góra (1129 m.n.p.m.) siedziba boga Radegasta – boga wojny, zwycięstwa,
słońca i obfitości. W czasach słowiańskiej przeszłości w tym oto kultowym miejscu odbywały się
ceremonie sakralne, które opiewały swego boga i ofiarowały mu. Chociaż Radhoszcz nie jest
najwyższą górą w okolicy, już z daleka można zauważyć jego charakterystyczny kształt. Na wierzchu
góry stoi kaplica odpustowa Cyryla i Metodego z roku 1898 z kopią obrazu Madonny Wałaskiej od A.
Liebschera oraz krzyż z rzeźbą grupową Cyryla i Metodego od A. Polaszka z r. 1931. Cała góra ta
przetkana jest korytarzami podziemnymi oraz jaskiniami. Najbardziej wybitną jaskinią jest Wolarzka,
która leży na zboczu grzbietu około 200 metrów na południe od wierzchołka. Z wierzchu
Radhoszcza zobaczyć można jedną z najpiękniejszych panora beskidzkich. 2 km na wschód od
wierzchu w kierunku na Pustewny została umieszczona socha Radegasta, która jest dziełem
socharza Albina Polaszka.
http://radhoszcz-radhost.czeskiegory.pl/
Odległość od Wisły: około 95 km
Więcej atrakcji Czech na stronie http://www.czechtourism.com/pl/destinations/

