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975 zł od osoby 

 

 

Gdzie najpiękniej można zakończyć lato? Oczywiście w górach!  

 

ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wypoczynkowy Silesia to obiekt położony w malowniczej miejscowości 

Międzybrodzie Bialskie nad Jeziorem Międzbrodzkim. Zakwaterowanie w pokojach 2,3 osobowych z 

łazienkami, TV oraz WiFi. Na terenie obiektu znajduje się zadaszony grill, siłownia, sauna, gabinet masażu, 

kort tenisowy, ogrodzony parking. 

 

WYŻYWIENIE: trzy posiłki dziennie: śniadania i kolacje w postaci szwedzkiego stołu, obiady serwowane 

Turnus rozpoczyna się kolacją a kończy śniadaniem + suchy prowiant na drogę powrotną. 

 

TRANSPORT: autokar/bus na trasie Warszawa-Międzybrodzie Bialskie-Warszawa. 

 

W PROGRAMIE WYJAZDU 

 Spacery po malowniczych zakątkach Międzybrodzia Bialskiego i Żywieckiego: kościół p.w. św. 

Marii Magdaleny z 1863 r. w stylu neoromańskim, dzwonnica pod Żarem z 1928r., 

 Wycieczka na Górę Żar – wjazd kolejką na szczyt podziwianie panoramy Beskidów a także widoku na 

Jezioro Międzybrodzkie. Na Górze znajduje się jedyny w swoim rodzaju zbiornik wodny, nowoczesny 

tor saneczkowy a także punkt startowy dla paralotniarzy 

 Wycieczka do Żywca – spacer po mieście: rynek, kościół katedralny, dzwonnica z XVIIIw., XVI 

wieczny tzw. Stary Zamek z siedzibą Muzeum Miejskiego oraz Nowy Zamek – Pałac Habsburgów, 

źródełko św. Wita z cudowną wodą, wizyta w Muzeum Browarnictwa z degustacją żywieckiego piwa 

(na tych terenach tradycje piwowarskie sięgają średniowiecza), nowoczesny amfiteatr,  

 Wycieczka do źródeł Wisły – spacer po miejscowości muzeum poświęcone Adamowi Małyszowi, w 

którym znajdują się jego liczne trofea, m.in. cztery Kryształowe Kule, skocznia narciarska, figura A. 

Małysza, karczma z 1794r., dla chętnych w Wiśle Łabajowie znajduje się galeria sztuki japońskiej 

posiadająca zbiory lalek japońskich, drzeworytów, kimon, pasów obi oraz innych artefaktów japońskich, 

 Wycieczka do Pszczyny – zwiedzanie miasta zwanego Perłą Górnego Śląska: Brama Chińska, 

ratusz, Brama Wybrańców, Kamienica pod Murzynkiem, Kamienica pod Okiem Opatrzności, Zamek 

Pszczyński, dawna rezydencja książąt Hochberg von Pless, dzisiaj muzeum zamkowe, ze względu na 

oryginalne wyposażenie jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury rezydencjonalnej w 

Polsce, 

 Organizowane przez rezydenta spacery z kijkami nordic walking, wieczorek taneczny, mini rozgrywki 

sportowe, wieczorne gry planszowe 

 

Cena 

 

 

Cena zawiera 

Zakwaterowanie, wyżywienie, transport uczestników autokarem/busem w zależności od wielkości grupy oraz 

opłaty parkingowe i drogowe, realizację programu, opiekę rezydenta podczas całego pobytu, ubezpieczenie 

uczestników NNW, podatek VAT 

 

Cena nie zawiera: 

 Opłaty klimatycznej (ok.2zł/os/dobę) płatnej na miejscu, ubezpieczenia kosztów rezygnacji – gwarancji 
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biura 40zł, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 50 zł. 

 Dopłata do pok. 1-osobowego 200zł 
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