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WIELKANOC 2017 ZE ZBÓJNIKAMI W BESKIDZIE ŻYWIECKIM  
 

Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil z kapelą góralską Karpackie Zbóje 
podczas Pakietu Wielkanocnego w Rychwałdzie! 

 

OBIEKT  Dwór Rychwałd (www.dwor-rychwald.pl), 34-322 Rychwałd, ul. Spacerowa 13 

Termin 14 – 17.04.2017r.  

Cena  749 zł/os dorosła (przy rezerwacji przed 01.04.2017) 
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 13 lat - 65 zł) 
z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja) osoba dorosła 110 zł, dziecko do 13 lat 100 zł. 
Opłata za małe zwierzę 20 zł / doba. 

Oferta zawiera:  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 (mięta z malinami) 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  

 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 i ping – ponga) 

 zielony, góralski, wielkanocny kulig w Wiśle z kapelą góralską Karpackie Zbóje w Wiśle w dniu 

16.04.2017r.  

 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 w dniu 16.04.2017r. 

 występ gawędziarza - multiinstrumentalisty - Jacentego Ignatowicza - finalisty programu Mam 

Talent z TVN 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 sylwestrowy w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Axa 

Atrakcje 
dodatkowo płatne 

 zwiedzania Muzeum Browaru Żywieckiego - 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) 

http://www.dwor-rychwald.pl/
http://www.karpackiezboje.pl/
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RAMOWY PROGRAM POBYTU ŚWIATECZNEGO:  
 
PIĄTEK 14.04.2017r. W godzinach 14:00 – 18:00 Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie (uwaga w pokojach czeka świąteczny 

upominek od Karpackich Zbójów oraz koszyczek wielkanocny do poświęcenia następnego dnia). Możliwy obiad dodatkowo płatny w 
restauracji hotelowej. Ceny od 25 zł/ porcja. Kolacja postna 18:30 – 19:30, nocleg. UWAGA: W Wielki Piątek możliwość uczestniczenia 
w Drodze Krzyżowej na Golgocie Beskidów – Matysce w Radziechowach (20 km od Dworu Rychwałd), start o godz. 15.00 – możliwość 
odpłatnego transportu busem – proszę zgłaszać przy rezerwacji. Można również zwiedzić Muzeum Browaru Żywieckiego o godz. 
16:20 lub 16:40 (trzeba być min. 15 min wcześniej). Trzeba zgłosić chęć zwiedzenia muzeum rezerwując pakiet.  
 
SOBOTA 15.04.2017r.  
 
Godz. 9:00-10:00 śniadanie regionalne, 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, malowanie i 
drapanie jajek (nitką, decoupage, wyklejanie, grawerowanie) oraz w robieniu palm wielkanocnych, zabawy dla całej rodziny, konkurs na 
najpiękniejszą rodzinną pisankę. 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 
– Jacentego Ignatowicza - Finalisty Programu Mam Talent z TVN, który opowie o tradycjach świątecznych na Żywiecczyźnie i zagra na 
unikatowej TERKOTCE! Godz. 18:00 kolacja regionalna. Nocleg 
 
NIEDZIELA 16.04.2017r. Godz. 6:00 dla chętnych uroczysta Msza Rezurekcyjna w Sanktuarium Maryjnym. Godz. 7:30 – 10:00 
uroczyste śniadanie Wielkanocne w formie bufetu szwedzkiego ze stołem słodkości (swojskie wyroby i domowe ciasta). 
Godz. 9:00 – 10:00 dla chętnych możliwość uczestniczenia u uroczystej Mszy Świętej z góralską oprawą muzyczną. 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 (w programie: 
zwiedzanie zespołu pałacowo parkowego, rynku żywieckiego, pomnika Jana Pawła II, dzwonnicy, konkatedry NMP w której pochowana 
jest Maria Krystyna Habsburg, kościół Trzech Krzyży). Godz. 13:00 – 14:00 obiad regionalny w hotelu. Godz. 14.15 wyjazd autokarem 
na zielony kulig do Wisły (Dolina Białej Wisełki). 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, zakończenie kuligu ok godziny 17:30. 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 (mięta + maliny). Powrót autokarem do Dworu Rychwałd. 
Godz. 19:00 – 20:00 kolacja regionalna, nocleg.  
 
PONIEDZIAŁEK 17.04.2017r. Godz. 9.00 - 10.00 śniadanie w formie bufetu szwedzkiego Godz. 10:00 – 11:00 dla chętnych 
obchody „Śmigorza” (Śmingus Dyngus). Prawdziwi beskidzcy zbójnicy obleją Was kubłem wody – tak jak na tradycje 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? Godz. 13:00 – 14:00 
regionalny obiad, pożegnanie Gości, wykwaterowanie z Dworu Rychwałd i wyjazd w drogę powrotną.  
 
UWAGA: Istnieje możliwość przedłużenia pobytu o kolejny osobodzień.  
 
REZERWACJA: drogą mailową: wielkanoc@zbojnickie.pl telefonicznie: pod nr + 48 606 786 213, +48 732 874 804, + 48 537 
799 001, 33 475 96 52.  
 
Podczas procesu rezerwacji proszę o przygotowanie następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania 

i nr tel., adres e-mail. 
 
Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa Organizator przesyła Umowę zgłoszenie wraz z danymi do przelewu. Warunkiem potwierdzenia 
rezerwacji jest odesłanie podpisanej Umowy Zgłoszenia oraz wpłata zaliczki na konto Organizatora.  
 
PŁATNOŚĆ: zaliczka w wysokości 50% wartości rezerwacji, dopłata do dnia 12.04.17  Warunkiem potwierdzenia rezerwacji. 
 
Wystawiamy faktury VAT i wysyłamy je elektronicznie na maila (pierwsza faktura zaliczkowa a druga końcowa). 
 

ZAPRASZAMY NA PAKIET WIELKANOCNY W BESKID ŻYWIECKI, GDZIE PO DZIŚ DZIEŃ KULTYWUJE SIĘ DAWNE 
ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE! MUSICIE TO ZOBACZYĆ!  

 
Szczegóły ofert na naszej stronie www.pakietwielkanocny.pl 

 
Rezerwacje Pakietów Wielkanocnych pod nr tel. + 48 606 786 213, +48 732 874 804, + 48 537 799 001, 33 475 96 52,  

e-mail: wielkanoc@zbojnickie.pl 
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