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TAJEMNICZOŚĆ I PIĘKNO PRZYRODY   
 W BESKIDZIE ŻYWIECKIM 
                                                                                                              Wycieczka 2-dniowa 

I dzień 

 ,,Królowa Beskidów”  

czyli BABIA GÓRA  
(trasa z przewodnikiem) 

 poznanie licznych legend ludowych nawiązujących do 

genezy nazwy  

 Diablak (1725 m n.p.m.) 

najwyższy szczyt masywu Beskidu 

Żywieckiego  

z przepiękną panoramą    

 zaliczana do Korony Gór 

Polski 

 spektakularne piętra krajobrazowe, np. roślinność regla dolnego i 

górnego, piętro kosodrzewiny oraz łąki alpejskie, zwane halami 

 Dom Wypoczynkowo – kolonijny ,,Wiktoria”  

w Zawoi 
 obiadokolacja dla strudzonych, ale szczęśliwych piechurów   

 spotkanie z lokalnym gawędziarzem przy ognisku  

II dzień 
 Muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi  

 ekspozycje związane z przyrodą Babiej Góry, ekologią i kulturą lokalnej społeczności, zwiedzanie 

min. wystawy ,,W babiogórskim lesie”  

 warsztaty tematyczne z cyklu ,,Oswajamy las” oraz ,,Rośliny w służbie człowieka” połączone ze 

zwiedzaniem Ogrodu Roślin oraz Zmysłów 

 Skansen Babiogórski im. Józefa Żaka w Zawoi 

Markowej 
 ,,kurna chata” tj. z kuchnią-piecem bez komina, kuźnia, 

piwniczka ze spichlerzem 

 kolekcja oleodruków, czyli reprodukcji wykonywanych 

techniką oleografii lub chromolitografii na papierze, płótnie 

lub innym materiale 

 Wodospad na Mosornym Potoku w okolicach Zawoi 
 wodospad leży przy niebieskim szlaku prowadzącym z Zawoi 

Mosorne na Halę Śmietanową i dalej na Kiczorkę 

 jednym z największych i najładniejszych wodospadów  

w polskich Beskidach, gdzie woda opada z ośmiometrowego progu, który układa się  

w kilka stopni skalnych 
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Cena zawiera: 
1.  transport autokarem/busem  

2.  usługa przewodnika na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego (trasa piesza na 

Babią Górę)  

3.  nocleg z obiadokolacją (plus ognisko z gawędziarzem) w Domu Wypoczynkowo – 

Kolonijnym ,,Wiktoria”  

4.  bilety wstępu do Muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego (zwiedzanie wystaw 

stałych) 

5.  warsztaty tematyczne dla 2 grup uczestników na terenie Muzeum Babiogórskiego 

Parku Narodowego  

6.  bilety wstępu do Skansenu Babiogórskiego im. Józefa Żaka w Zawoi Markowej   

7. cena zawiera ciepły posiłek w drugim dniu wycieczki  

8. ubezpieczenie NNW (NWS+NWI)  

 

 

 Zdjęcia pochodzą ze stron:  

- www.pixabay.com 

ILOŚĆ OSÓB 35 + 2 OPIEKUNÓW 40 + 3 OPIEKUNÓW 

CENA 
WYCIECZKI  225,00 ZŁ/OSOBĘ 215,00 ZŁ/OSOBĘ 


