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TAJEMNICZOŚĆ I PIĘKNO BESKIDU ŻYWIECKIEGO 
2 dni 

 
Ramowy program wycieczki: 
1 dzień 
Wyjazd grupy z miejsca zbiórki, przejazd w okolice Babiej Góry: 

✓ wyjście z przewodnikiem na Babią Górę  zwaną Królową Beskidów,  

ok. 5-6 godzin (w zależności od wybranej trasy), podczas których zobaczymy unikatową przyrodę 

chronioną w ramach Babiogórskiego Parku Narodowego. Wyjściu towarzyszyć będą piękne widoki na 

m.in. Beskidy i Góry Choczańskie. Nauka praktyczna znaków w górach 

oraz żywa lekcja przyrody (rośliny i zwierzęta oraz przyroda 

nieożywiona). Możliwość przekazania wiedzy dotyczącej zasad 

bezpiecznego poruszania się w górach. Świetna przygoda, aktywny 

wypoczynek i integracja całej grupy. 

✓ Przejazd do miejsca noclegowego, obiadokolacja lub możliwość 
zorganizowania ogniska. 

 
2 dzień 

   Śniadanie a następnie dalszy ciąg zwiedzania: 

✓ Muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi:  

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

  min. wystawy ,,W babiogórskim lesie” , możliwość organizacji warsztatów tematycznych. 

✓ Zwiedzanie Skansenu Babiogórskiego  im. Józefa Żaka w Zawoi Markowej podczas, którego zobaczymy: 

„kurną chatę” tj. z kuchnią-piecem bez komina, kuźnię, piwniczkę ze 

spichlerzem, kolekcję oleodruków, czyli reprodukcji wykonywanych 

techniką oleografii lub chromolitografii na papierze, płótnie lub 

innym materiale. 

✓ Spacer z przewodnikiem nad wodospad na Mosornym Potoku w 

okolicach Zawoi - wodospad leży przy niebieskim szlaku 

prowadzącym z Zawoi Mosorne na Halę Śmietanową. Jest jednym z 

największych i najładniejszych  wodospadów w polskich Beskidach, 

gdzie woda opada z ośmiometrowego progu, który układa się w kilka 

stopni skalnych. 

CENA  ZAWIERA: 

• Transport klimatyzowanym autokarem; 

• 1 nocleg w hotelu/pensjonacie **/*** 

• 1 śniadanie; 

• Usługę opiekuna grupy podczas całego wyjazdu; 

• Przewodnika lokalnego; 

• Obiadokolacja/ognisko dla grupy w pierwszy i obiad w drugi dzień wycieczki; 

• Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji; 

• Ubezpieczenie NNW (NWS+NWI); 

• Składka na TFG i TFP; 

• OPIEKUNOWIE GRUP SZKOLNYCH – GRATIS!!! 
Cena zostanie indywidualnie ustalona - uzależniona od ilości uczestników oraz wybranych przez szkołę atrakcji. 
Kalkulacja wycieczki zostanie przedstawiona w ciągu 2 dni od otrzymania informacji o zainteresowaniu ofertą. 


