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BBIIUURROO  PPOODDRRÓÓŻŻYY    

                                                                                      ZZBBÓÓJJNNIICCKKII  SSZZLLAAKK  LLEESSZZEEKK  MMŁŁOODDZZIIAANNOOWWSSKKII                      
  34-300 Żywiec, ul Jana III Sobieskiego 7 
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 www.pakietwielkanocny.pl www.zbojnickie.pl                                                                                                               
 e-mail: wielkanoc@zbojnickie.pl    
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Nr gwarancji ubezpieczeniowej w TU i R S.A. AXA 02.770.702                                                                                                                             

NIP: 553-230-63-40 
REGON: 240-745-145 

 

Wyżywienie 

 

FB (śniadania, obiady, kolacje) 

 

Nazwa imprezy:  

Pakiet Wielkanocny w DWORZE 
RYCHWAŁD 

Kraj: POLSKA 

Termin pakietu: 
  

      Pakiet 4 dniowy  
 

14 – 17.04.2017r.  

 Załączniki: WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski, OFERTA  

 

Lp. Imię i Nazwisko Data Urodzenia Dane teleadresowe 
 

1. 
 

2.  

 
3. 

 
4. 

 

5. 
 

6. 

    

Ilość osób łącznie:  os.  

                

Rodzaj imprezy: 

 

WIELKANOC 2017 

Nazwa obiektu: 

Dwór Rychwałd 

www.dwor-rychwald.pl  
34-322 Rychwałd 

ul. Spacerowa 13 
tel. 33 865 10 07 

recepcja@dwor-rychwald.pl  

Rodzaj pokoju: 

 

 
Pokój ……. osobowy 

 

Rodzaj transportu: DOJAZD WŁASNY DO HOTELU 
DWÓR RYCHWAŁD (bezpieczny parking), przejazd 

autokarem na zielony kulig na trasie Rychwałd – Wisła – 
Rychwałd (w gestii ORGANIZATORA) 

 
UWAGI: Prosimy z trasy zadzwonić na recepcję hotelu 

Dwór Rychwałd i określić wcześniej o której godzinie 
Państwo przyjadą. 

 

Recepcja Hotelu Dwór Rychwałd 

Tel: tel. 33 865 10 07 

 

 

Ubezpieczenie w cenie:  
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A 
Wariant: STANDARD: Ubezpieczenie od Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków zawiera : 
· śmierć w następstwie NNW - 2.500 PLN 
· inwalidztwo w następstwie NNW - 5.000 PLN 
· uszczerbek w następstwie NNW - 5.000 PLN 
 

 

Miejsce i godzina wyjazdu na zielony kulig:  
 

16.04.2017 (NIEDZIELA), godz. 14.15 wyjazd autokarem 
na zielony kulig do Wisły (Dolina Białej Wisełki). 

Prosimy o gotowość 15 min wcześniej!  

 

W cenie Pakietu Wielkanocnego znajduje się: 
 
 4 dni - 3 noclegi w pokojach 2-, 3-, 4-, 5- i 6-osobowych; 
 3 śniadania regionalne w formie bufetu szwedzkiego, w tym jedno uroczyste w Wielką Niedzielę z bufetem słodkości; 
 3 regionalne obiady w hotelu 
 3 kolacje w hotelu 
 ognisko z pieczeniem kiełbasek + dodatki (chleb ze smalcem, ogórek kiszony, grillowany oscypek z żurawiną, herbata z zielin) 
podczas zielonego kuligu  
 bufet kawowy ze świątecznymi słodkościami i owocami podczas pobytu  
 świąteczny gadżet góralski w każdym pokoju na powitanie Gości od Karpackich Zbójów www.karpackiezboje.pl  
 koszyczek do święcenia / 1 szt. na pokój  

 

http://www.pakietwielkanocny.pl/
http://www.zbojnickie.pl/
mailto:wielkanoc@zbojnickie.pl
http://www.dwor-rychwald.pl/
mailto:recepcja@dwor-rychwald.pl
http://www.karpackiezboje.pl/


 w pokojach dostęp do Internetu (WI FI); 
 duży, monitorowany, bezpieczny parking obok hotelu; 
 sala konferencyjna w hotelu Dwór Rychwałd (do wykorzystania podczas animacji dla rodzin z dziećmi); 
 strefa Wellness & SPA w hotelu w cenie pakietu (sauna sucha, sauna parowa, jacuzzi, bicze wodne, mała siłownia + możliwość 
korzystania z bilarda, salki gimnastycznej, ping – ponga, krytego kortu) 

 zielony, góralski, wielkanocny kulig w Wiśle z kapelą góralską Karpackie Zbóje w Wiśle w dniu 16.04.2017r. 
www.kuligi.beskidy.com.pl  
 transport komfortowym autokarem na zielony kulig na trasie hotel Dwór Rychwałd - Wisła - hotel Dwór Rychwałd w dniu 
16.04.2017r.; 
 zwiedzanie Żywca z licencjonowanym przewodnikiem beskidzkim www.karpackigazda.pl w dniu 16.04.2017r. 
 występ gawędziarza - multiinstrumentalisty - Jacentego Ignatowicza - finalisty programu Mam Talent z TVN 
www.jacentyignatowicz.pl w dniu 15.04.2017r. 
 warsztaty świąteczne wg programu z certyfikowaną bibułkarką (zdobienie wydmuszek, robienie palm wielkanocnych),  
 Śmigus – dyngus ze zbójnikami z wieloma atrakcjami (dyby, dupochlast, zbójecki questing – gra terenowa) 
 ubezpieczenie na cały pobyt Wielkanocny w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Axa (prosimy o podanie danych do 
ubezpieczenia: imię i nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania); 
 Podatek Vat; 
 
UWAGA: Istnieje możliwość zarezerwowania zwiedzania Muzeum Browaru Żywieckiego www.muzeumbrowaru.pl (niesamowita 
atrakcja – nowa ekspozycja) Koszt dodatkowy 30 zł / os. Rezerwacja pod nr 606 786 213 lub pisząc na maila: 
wielkanoc@zbojnickie.pl    POLECAMY!!! Atrakcja możliwa jedynie w piątek 14.04.2017r. o godz. 16:20 lub 16;40 (trzeba 
być min. 15 min wcześniej) 
 
SPA – po wcześniejszej rezerwacji: jacuzzi, sauna sucha, sauna parowa, bicze wodne. 

 
 
Program Pakietu Wielkanocnego GÓRAL & SPA 4 DNI w Dworze Rychwałd 
 

I dzień 14.04.2017r. (Wielki Piątek)  
WARTO PRZYJECHAĆ WCZEŚNIEJ BY SKORZTSTAĆ Z UNIKATOWCH WYDARZEŃ W BESKIDACH 

 
Godz. 14:00 – 18:00 Przyjazd do hotelu / zakwaterowanie (uwaga w pokojach czeka 
na Was góralski, świąteczny upominek od Karpackich Zbójów oraz koszyczek 
wielkanocny do poświęcenia następnego dnia) 
 
Możliwy obiad dodatkowo płatny w restauracji (a la'carte - szeroki wybór dań 
regionalnych. Ceny od 25 zł / porcja) 
 

 
UWAGA: MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W NAJWAŻNIEJSZEJ DRODZE 
KRZYŻOWEJ W BESKIDACH NA GOLGOCIE BESKIDÓW – MATYSCE. DOJEDŹ 
SAM NA UL. Plebańską 1, 34-381 Radziechowy, www.parafiaradziechowy.pl 
 
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O GOLGOCIE BESKIDÓW? KLIKNIJ TU 
 
W Wielki Piątek tradycyjnie odbędzie się Droga Krzyżowa na Matyskę. 
Zachęcamy do rozważań Męki Pańskiej przy stacjach Golgoty Beskidów. 

Rozpoczęcie drogi krzyżowej odbędzie się o godz. 15:00 przy pierwszej stacji. 
Osoby mogące podejść prosimy ustawić auta na parkingu przy kościele św. 
Marcina W Radziechowach. Zapraszamy wszystkich przybyłych Gości do 
wspólnej modlitwy. Nie możecie przegapić tego unikatowego w skali 
Beskidów wydarzenia! 
 
W tym niesamowitym misterium wezmą udział pątnicy niemal z całego kraju. Golgota 
Beskidów to droga krzyżowa wiodąca ze wsi Radziechowy koło Żywca na szczyt wzgórza 
Matyska (609 m n.p.m.), gdzie znajduje się Krzyż Milenijny, z którego roztacza się 
najpiękniejszy widok na Beskid Żywiecki, Śląski i Mały. Nie ma piękniejszego miejsca do 
obserwacji Babiej Góry (1725 m. n.p.m.) 
 
MOŻLIWY TRANSFER BUSEM NA TRASIE RYCHWAŁD – RADZIECHOWY – 
RYCHWAŁD PO WCZESNIEJSZEJ REZERWACJI ZA DODATKOWA OPŁATĄ.  

 
JEŚLI NIE CHCESZ UCZESTNICZYĆ W DRODZE KRZYŻOWEJ W 
RADZIECHOWACH JEST MOŻLIWOŚĆ ZWIEDZENIA MUZEUM BROWARU 
ŻYWIECKIEGO O GODZ. 16.20 i 16.40 – 18:00 za dodatkową odpłatnością 30 
zł / os. www.muzeumbrowaru.pl  (chęć zwiedzenia najciekawszego Muzeum 
Piwa w Polsce trzeba zgłaszać od razu przy rezerwacji pakietu 
wielkanocnego). 

 
Godz. 18:30 – 19:30 kolacja postna: ryby, śledziki, swojskie wyroby: sery, masło, 
pierogi. 
 
Nocleg 

Cena za pakiet ogółem: 
 

749 zł/os dorosła 
 

Cena dla dzieci: do 4 lat - GRATIS 
(bez świadczeń, wspólne spanie z 

rodzicami),dzieci od 4 - 13 lat - 550 

zł / os. 
 

Dodatkowy osobodzień ze 
śniadaniem (osoba dorosła 70 zł, 

dziecko do 12 lat - 65 zł) 
 

Opcja dodatkowego osobodnia z 
pełnym wyżywieniem (śniadanie, 

obiad, kolacja) osoba dorosła 110 zł, 
dziecko do 13 lat 100 zł. 

 
Dopłata za korzystanie 1 osoby z 

pokoju 2 osobowego 50% wartości 
pakietu czyli 525 zł.  

 
Dopłata za apartament 30 zł / os. 

doba 
 

Opłata za psa 20 zł / doba. 

 
Masz pytanie:  

Obsługa klienta Zbójnickie Group: 
 

+48 606 786 213 
+48 537 799 001 

33 475 96 52 
 

Wyślij e-mail: 

wielkanoc@zbojnickie.pl 
 

Chciałbyś urozmaicić swój pobyt 
świąteczny o dodatkowe atrakcje 
np. zwiedzanie Muzeum Browaru 

Żywieckiego 
www.muzeumbrowaru.pl  

  
zgłoś nam to na maila: 

wielkanoc@zbojnickie.pl  

 

 

http://www.kuligi.beskidy.com.pl/
http://www.karpackigazda.pl/
http://www.jacentyignatowicz.pl/
http://www.muzeumbrowaru.pl/
mailto:wielkanoc@zbojnickie.pl
http://www.parafiaradziechowy.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Golgota_Beskid%C3%B3w
mailto:wielkanoc@zbojnickie.pl
http://www.muzeumbrowaru.pl/
mailto:wielkanoc@zbojnickie.pl


 

II dzień 15.04.2017r. (Wielka Sobota) 
 
Godz. 9:00 – 10:00 śniadanie regionalne w formie bufetu szwedzkiego 
 
Godz.10:00 – 11:00 święcenie koszyczków wielkanocnych w pobliskim 
Sanktuarium Maryjnym w Rychwałdzie (300 metrów od Dworu Rychwałd) 
 
Godz. 11:30 – 13:00 warsztaty wielkanocne dla rodzin i dzieci z animatorami – 
m.in. ze słynną bibułkarką panią Zofią Pawełek – wspólnie będziemy uczestniczyć w 
zdobieniu wydmuszek różnymi technikami, malowaniu i drapaniu jajek (nitką, 
decoupage, wyklejaniu, grawerowaniu) oraz w robieniu palm wielkanocnych 
(barwinek, bukszpan, cis, bazie wierzbowe, jałowiec, leszczyna, jemioła, ozdoby 
bibułkowe), zabawy dla całej rodziny, konkurs na najpiękniejszą rodzinną 
pisankę. 
 
Dla osób nie uczestniczących w animacji i warsztatach proponujemy możliwość 
spacerów po parku wokół hotelu, odwiedzenie Sanktuarium Maryjnego z cudownym 
obrazem Matki Bożej Rychwałdzkiej, przejazd swoimi samochodami do centrum Żywca / 

indywidualne zwiedzanie miasta / możliwość skorzystania ze SPA hotelowego (jacuzzi, 
sauna, bicze wodne, mała siłownia). 
 
Godz. 13:30 – 14:30 dwudaniowy obiad regionalny z napojem 
 
Godz. 15:00 – 16:00 / 16:30  wizyta gawędziarza - multiinstrumentalisty - 
Finalisty Programu Mam Talent z TVN, który opowie o tradycjach świątecznych 
na Żywiecczyźnie i zagra Wam na unikatowej TERKOTCE! W programie m.in. 
nauka gry na unikatowych instrumentach muzycznych – złóbcokach, pile, okarynie, 
liściu, fujarkach pasterskich, trombicie i rogu pasterskim, dudach żywieckich, gawędy i 
legendy o zbójnikach beskidzkich, śpiew, prelekcja na temat szeroko pojętej góralszczyzny, 
budowie i znaczeniu instrumentów ludowych w kulturze górali żywieckich, informacje o 
tradycyjnym stroju górali żywieckich, tradycje pasterskie w Beskidach, tradycje świąteczne 
w Beskidach. Niesamowita atrakcja! 
 
Godz. 16:30 czas wolny / możliwość korzystania ze SPA hotelowego (jacuzzi, 
sauna, bicze wodne, mała siłownia) oraz kortu krytego 
 
Godz. 18:00 kolacja regionalna  
 
Nocleg 
 

III dzień 16.04.2017r. (Niedziela - Zmartwychwstanie Pańskie) 
 
Godz. 6.00 możliwość uczestnictwa w uroczystej mszy rezurekcyjnej i procesji 
obok Sanktuarium Maryjnego (300 metrów od Dworu Rychwałd) 
 
Godz. 7:30 – 10:00 uroczyste śniadanie Wielkanocne w formie bufetu szwedzkiego 

(swojskie wędzonki: szynka, schab, kiełbasa; jajecznica, jajka z chrzanem, swojskie 
sery, swojskie masło, żurek z białą kiełbasą) ze stołem słodkości (domowe, swojskie 
ciasta: babki wielkanocne, makowce, strucle). 
 
Godz. 9:00 – 10:00 DLA CHĘTNYCH MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W 
UROCZYSTEJ MSZY ŚWIĘTEJ W SANKTUARIUM MARYJNYM Z OPRAWĄ 
GÓRALSKĄ (oprawę muzyczną uroczystej mszy świętej będą sprawować kapele 
góralskie z Beskidu Żywieckiego). 
 
Godz. 10:30 – 12:30 przejazd swoimi samochodami 4 km do Żywca na parking 
koło sklepu LIDL, gdzie będzie czekał na grupę przewodnik beskidzki (adres: 
sklep LIDL, ul. A. Komonieckiego 17) Zwiedzanie Żywca z licencjonowanym 
przewodnikiem beskidzkim www.karpackigazda.pl (w programie: zwiedzanie 
zespołu pałacowo parkowego - spacer: park, aleja lipowa, rosarium, fontanna, mino zoo, 
park miniatur, Domek Chiński, romantyczne mostki, rzeźby, pałac Habsburgów, zamek 
Komorowskich, zwiedzenie rynku żywieckiego, pomnika Jana Pawła II, dzwonnicy, 
konkatedry NMP w której pochowana jest Maria Krystyna Habsburg, kościół Trzech Krzyży, 
czas wolny w eleganckiej kawiarni Decaffe przy zamku). 
 
Godz. 13:00 – 14:00 obiad regionalny w hotelu 
 
Godz. 14.15 wyjazd autokarem na zielony kulig do Wisły (Dolina Białej Wisełki).  
 
Godz. 15:15 dojazd na parking OSP Wisła Czarne skąd zaczniemy zielony kulig z 
heligonistami. Zaprzęgi konne będą pięknie udekorowane gałązkami brzozy i 
kolorowymi bibułkowymi kwiatami.  

 
Świadczenie dodatkowo płatne 

 

Muzeum kosztuje 30 zł/os. Bilety 
dla osób poniżej 18 roku życia 

kosztują 15 zł.  
 

Pobieramy dodatkowo opłatę 

rezerwacyjną 5 zł / os. 
Zarezerwujemy to dla Ciebie!  

 

http://www.karpackigazda.pl/


 
Godz. 15:15 – 17:30 Zielony kulig z atrakcjami. Podczas godzinnego zielonego kuligu 
na wozach drabiniastych doliną Białej Wisełki będziemy podziwiać piękno beskidzkiej 
przyrody oraz piec swojskie kiełbaski przy zbójeckiej watrze. Grupie będzie towarzyszyć 
kapela góralska Karpackie Zbóje grająca na heligonkach. 
 
Menu w karczmie w trakcie kuligu w Wiśle: pieczenie swojskiej kiełbaski + dodatki 
(ketchup, musztarda, tacki, sztućce, kubeczki), swojski chleb ze smalcem, ogórki kiszone z 
dębowej beczki, grillowany oscypek z żurawiną, herbata z zielin. Zapraszamy też na stronę 
naszych kuligów w Beskidach www.kuligi.beskidy.com.pl  
 
Godz. 17:30 wyjazd grupy autokarem do Rychwałdu 
 
Godz. 18:30 przyjazd grupy do hotelu 
 
Godz. 19:00 – 20:00 kolacja regionalna  
 
Nocleg 
 

IV dzień 17.04.2017r. (PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY) 
 
Godz. 9.00 - 10.00 śniadanie w formie bufetu szwedzkiego 
 
Godz. 10:00 – 11:00 Chcesz być przemoczony do suchej nitki??? Nie ma sprawy 
– prawdziwi zbójnicy gwarantują, że każda z kobiet i dziewczyn będzie oblana w 
„Śmigorza” (Śmingus Dyngus) kubłem zimnej wody – tak jak na tradycję 
zbójecką przystało! Hej! Każdy z uczestników będzie wychlastany po tyłku 
zbójeckim dupochlastem i przejdzie janosikowe próby! Wiele niespodzianek 
przygotuje dla was brygada zbójników Karpackie Zbóje! Może i napad zbójnicki 
się przydarzy? Kto wie? :) 
 
Godz. 13:00 – 14:00 regionalny obiad 
 
Pożegnanie Gości / wykwaterowanie z hotelu i wyjazd 
 

 
Dane do przelewu za Pakiet Wielkanocny: 

 

ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI 
34-300 Żywiec, ul Jana III Sobieskiego 7 

 
Wpłaty: KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE M BANK 

Nr konta: 34 1140 2004 0000 3602 7471 7328 
 

Warunki płatności za 4 dniowy Pakiet Wielkanocny w Dworze Rychwałd: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kwota zaliczki: …………… zł                   termin zapłaty zaliczki: ……………… 

Kwota do dopłaty: ………..zł                  termin dopłaty:              ………………….. 

                                             

 

 

 

  

 

Zapoznałem/am się 

z WARUNKAMI 
UCZESTNICTWA i Ofertą 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych przez Biuro Podróży 
Zbójnicki Szlak Leszek Młodzianowski  

w celu realizacji imprezy oraz 

przesyłania informacji dot. jego oferty. 
 

Pieczątka i podpis 
pracownika biura 

Data:  

http://www.kuligi.beskidy.com.pl/


 
 
 
 

 
 
……………………………                                    …………………………………                                         

      Data i podpis klienta                                                              Data i podpis klienta                                                                          
 

Po zarezerwowaniu pakietu Wielkanocnego w Rychwałdzie drogą elektroniczną na Państwa maila wyślemy voucher 
Wielkanocny ze wszystkimi informacjami i z potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji. Po dokonaniu wpłaty na nasze konto firmowe 
prześlemy drogą elektroniczną fakturę zaliczkową i końcową za pakiet Wielkanocny. Przy rezerwacji pakietu trzeba zapłacić 50% 
całej kwoty, a drugą część w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2017r. 
 
Uwaga: Rezerwując pakiet Wielkanocny w Rychwałdzie prosimy o podanie następujących danych do ubezpieczenia w Axa 
Polska (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania i nr tel). 
 
 

 

     

 
 

Zespół Zbójnickie Group życzy Państwu radosnych Świąt Wielkanocnych 
wypełnionych wiarą, nadzieją i miłością, pogody ducha z racji budzącej się do 

życia wiosny , smacznego Święconego w gronie najbliższych osób oraz 
baarrrrddddzzzoooo mokrego Śmigorza! (Śmigusa Dyngusa) 

 
 

 


