
WYJEŻDŻAJ Z VA
BIURO TURYSTYCZNE
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Projekt : 
Wyjazd na ferie - propozycje klasowego 
biura podróży.



Zakopane
Witamy w biurze podróży Va!

Jeżeli nigdy nie byłeś/aś w Zakopanem to masz niepowtarzalną okazję, aby 

zwiedzić te piękne miasto. Jest tam wiele fajnych atrakcji takich jak:                                                                                                                                                                                                           

zjazd ze skoczni narciarskiej, Morskie Oko i również Dolina Kościeliska.

Zapraszamy!        

Lena  oraz Lena
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Informacje o Zakopanem
Zakopane położone jest w województwie małopolskim, należy do powiatu tatrzańskiego. Jest największym miastem                                  
u podnóży Tatr. W administracyjnych granicach miasta znajduje się Tatrzański Park Narodowy. Zakopane jest najwyżej 
położonym miastem w naszym kraju. To najbardziej znana miejscowość wypoczynkowa w polskich górach. Jest 
uznawane za nieoficjalną stolicę sportów zimowych. Centralnym punktem miasta jest skrzyżowanie dwóch ulic: Krupówki 
oraz Kościuszki. Na północy Zakopanego rozciąga się Gubałówka, a na południu góruje najwyższe pasmo Tatr Giewont. 
Miasto leży nad kilkoma potokami, które wpadają ostatecznie do dopływu Białego Dunajca – rzeki Zakopianka. HISTORIA 
MIASTA:

-Według źródeł historycznych Zakopane powstało w XVII wieku. Pochodzenie nazwy związane jest ze słowem zakopane 
(karczowisko). Początkowo brzmiało Za Kopane. Pierwszymi osadnikami w tym rejonie byli mieszczanie oraz chłopi. 
Jako, iż tamtejsza ziemia nie przynosiła wielkich plonów jej mieszkańcy szukali alternatywnych sposobów na zdobywanie 
pożywienia, również nieetycznych: kłusowali, kradli drewno oraz napadali na kupców i podróżnych. Po dziś dzień od 
mieszkańców Zakopanego można usłyszeć opowieści o zbójnikach, ich przygody oraz informacje o ukrytych w górach 
zakopanych skarbach. W XVIII wieku w Tatrach odkryto złoża złota, srebra, rudy żelaza i miedzi. Tak powoli rozpoczęły 
się lepsze lata dla tego rejonu. W 1889 roku dobra Zakopanego wykupił Władysław Zamoyski, który wraz z rodziną 
znacznie poprawił wygląd oraz sytuację gospodarczą miasta. Nakazał zalesienie tego rejonu, ograniczył wyrąb drzew, 
przyczynił się również do wybudowania kolei prowadzącej do Zakopanego. Dzięki temu region ten stał się dostępny dla 
ludzi z całego kraju. Zakopane zauroczyło wielu znanych osób, które postanowiły zamieszkać w tej malowniczej 
miejscowości. Pod koniec XIX wieku Zakopane stało się oficjalnie miastem uzdrowiskowym. Zaczęto więc budować 
pierwsze sanatoria. Chorzy pacjenci chętnie przybywali na kuracje uzdrowiskowe. Miasto to przyciągało również coraz 
większą ilość turystów. Dzięki temu zaczęto budować bazę noclegową. Zakopane otrzymało prawa miejskie w 1933 roku. 



Dom do góry nogami
Jest to mały dom, spędzasz tam

około 10 minut, ale jest tam naprawdę

 świetna zabawa. Bardzo ciężko iść

 prosto, więc jest przy tym bardzo

dużo śmiechu.
Ceny biletów
normalny : 19.00
ulgowy: 15.00
dzieci do lat 3: 0.00
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Myszogród
 Tu zobaczycie aż tysiąc małych myszek, 

żyjących w najróżniejszych sceneriach.                                                                                                       

12 artystów w kilka miesięcy na powierzchni 

ponad 200m2 stworzyło niesamowite miejsce!

Można tutaj spędzić z dziećmi nawet

 kilkanaście minut w niezwykły sposób.

● Bilet normalny 17 zł
● Bilet ulgowy 14 zł
● Bilet rodzinny (min 1-2 )4 zł / os
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Morskie Oko 
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Jest  spędzasz tam około 10 minut ale jest tam 
naprawde świetna zabawa. Bardzo ciężko iść 
prosto, więc jest przy tym bardzo dużo 
śmiechu.
. Bilety - 1 dniowe

a) bilety normalne 6.00 zł

b) bilety ulgowe 3.00 zł

2. Bilety - 7 dniowe

a) bilety normalne 30.00 zł

b) bilety ulgowe 15.00 zł

3. Bilety grupowe (do 10 osób)

a) bilety normalne 54.00 zł

b) bilety ulgowe 27.00 zł



Białka Tatrzańska

IDEALNA OFERTA DLA 
RODZIN!!!!!!!!!!!
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NAJLEPSZE CENY 
TYLKO U NAS!
GWARANCJA NA 
ŚWIETNĄ 
ZABAWĘ!!!
Nie uwierzysz, ile osób 
wybiera się tu podczas 
ferii!
Są tutaj największe stacje 
narciarskie na Podhalu! 

SNOW-TOUR
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Białka Tatrzańska jest to wieś podhalańska leżąca w południowej Polsce położona         
w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Bukowina Tatrzańska.

W Białce Tatrzańskiej 
mieszka 2 261 obywateli, 
z czego 49,3% stanowią 
kobiety, a 50,7% 
mężczyźni. 

Na terenie gminy 
znajdują się aż dwa, 
super nowoczesne 
Aquaparki - Terma 
Bukowina i Terma 
Bania. Bukowina 
Tatrzańska jest rajem 
dla wspinaczy.                     
W administracyjnych 
granicach gminy jest 
ponad 600 dróg 
wspinaczkowych. 
Dzięki góralom z 
Bukowiny 
Tatrzańskiej, Morskie 
Oko należy dzisiaj do 
terytorium Polski.
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W Białce Tatrzańskiej jest tak rozbudowana sieć 
wyciągów narciarskich. 
Na kompleks składa się:
1. Kolej krzesełkowa 4 osobowa o długości 450 m, 
różnica 90 m, zdolność przewozowa
2200 osób/h maks.prędkość jazdy 2,3 m/s
2. Wyciąg orczykowy o długości 430 m, różnica 90 m, 
zdolność przewozowa 720 osób/h
3. Wyciąg orczykowy o długości 190 m, różnica 25 m, 
zdolność przewozowa 900 osób/h
4. Wyciąg orczykowy o długości 120 m, różnica 20 m, 
zdolność przewozowa 800 osób/h
5,.Wyciąg zaczepowy przeznaczony dla najmłodszych 
narciaży długości 65 m, różnica 5 m.

Wyciągi narciarskie Kaniówka

Godziny otwarcia:
codziennie od 9:00 do 21:00

Ceny:
Normalny od 140 zł do 605 zł
Ulgowy od 130 zł do 555 zł
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TERMA BANIA
Kompleks składa się z kilku części, 
specjalnie został podzielony na strefy, 
aby różne grupy turystyczne mogły w 
nich swobodnie bawić się i 
wypoczywać. Pierwszą część obiektu 
stanowi aż pięć basenów z wodą 
termalną, w których temperatura wody 
wynosi nawet 34 stopnie 
Celsjusza.Obiekt basenów i saun to 
wyjątkowo nowoczesne budownictwo, 
jednak zostało idealnie 
wkomponowane i dopasowane do 
tradycji regionalnej. Połączenie 
góralskiego folkloru, regionalnej kuchni 
oraz nowoczesności i najwyższej 
technologii stawia ośrodek na podium 
najbardziej luksusowych form rozrywki.
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CENY:
Dziecięcy do 13 lat- 45 zł
Seniorski- 55 zł
Normalny- 55 zł

CZAS OTWARCIA: od 09:00 do 22:00



KRĘGIELNIA BURKATY

Jest to doskonałe miejsce na ciekawe spędzenie wolnego 
czasu. Miejsce przeznaczone zarówno dla młodych, jak i 
starszych wiekiem, bo w kręgle może grać każdy.

Kręgielnia to również świetne miejsce na zorganizowanie:

- imprezy urodzinowej,

- imprezy rodzinnej,

- zabawy dla dzieci,

- imprezy okolicznościowej,

- spotkania biznesowego

Kręgielnia posiada 2 tory, znajduje się w niej onyxowy 
drink bar oraz sala bilardowa.

Może pomieścić nawet 100 osób i jest jedyną tego typu 
kręgielnią na Podhalu.
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CENNIK GRY W KRĘGLE:
Za tor od 80 zł do 120 zł
CZAS OTWARCIA:
 Poniedziałek 14:00-22:00. Wtorek 14:00-22:00. 
Środa 14:00-22:00

BIUTO TURYSTYCZNE  WYJEŻDŻAJ  Z VA
Nikodem  i Maksym     
https://bialkatatrzanska.pl/     https://kaniowka.pl

https://bialkatatrzanska.pl/
https://kaniowka.pl


Karpacz
Zapraszamy z Biurem 
podróży Va
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Karpacz na pewno zrobi na 
          Tobie wrażenie!

Odkryj z nami uroki     
Karpacza!

Wypraw się      
z nami                       
w góry!



                                 Informacje o Karpaczu
Karpacz to miasto w województwie dolnośląskim,                     

w powiecie karkonoskim. Położone jest w Sudetach 
Zachodnich, w dolinie rzeki Łomnicy. Karpacz jest 

miastem od 1 stycznia 1960 roku. W Karpaczu 
znajdziemy najwyższy szczyt Sudetów i Karkonoszy 

czyli Śnieżka. Podczas pięknej pogody szczyt Śnieżki 
jest doskonałym punktem widokowym, z którego 

można podziwiać przepiękne widoki. Karpacz liczy 
4593 tysięcy mieszkańców.
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Pierwsze ślady osadnictwa na terenie obecnego Karpacza 
pochodzą z XII wieku. Była to osada poszukiwaczy złota – 
drogocennego kruszcu, który w tamtych czasach wypełniał 

górskie potoki. Pierwsze wzmianki pisemne o Karpaczu 
pochodzą natomiast z końca wieku XIV. 



Atrakcje zimowe w Karpaczu         
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 Wyciągi narciarskie 
Lodowiska

 Narty biegowe 

  Rakiety śnieżne

  Górki saneczkowe i 
tory snowtubing

 
Telemark

Skutery śnieżne 



                                    Atrakcje w Karpaczu 
                            Muzeum zabawek-                                    Skarby Ziemi Juna                           

                                                                                         

                               Kurcze skały                                         Skałki na Karpatce  

                    

   

                            Lipa sądowa                                          Skocznia narciarska Orlinek

                           Park bajek                                                Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa                                                      
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                Ciekawe atrakcje w Karpaczu 

dziki wodospad                    świątynia Wang                      Karkonoskie tajemnice     Młynek miłości

           Samotnia                              Park miniatur              Muzeum sportu i turystyki            Cris kolorowa   

                                                       Przewodniczki z biura” Wyjeżdżaj z Va” : Maja i Zosia                                               16



   Marzy Ci się niezapomniany urlop?

   Uwielbiasz wędrować
 po górskich szlakach?
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Zachwycają Cię piękne górskie 
krajobrazy?

Zapraszamy do Szklarskiej Poręby tutaj                         
spełnisz swoje marzenia!!!

Jesteś wielbicielem lub 
chciałbyś spróbować 
jazdy na nartach?

Odkryj z nami ciekawe miejsca!

Zachęcamy do kontaktu z nami.
Specjaliści ds. turystyki

Kamil  
 tel.777 777 777
e-mail kk.@wyjeżdżajzva.pl

Wiktor 
tel.999 999 999 
e-mail ww.@wyjeżdżajzva.pl



                             Szklarska Poręba
❖ położona jest między Górami Izerskimi a Karkonoszami
❖ niewielka miejscowość w dolinie rzeki Kamiennej, na Dolnym Śląsku, tuż 

przy granicy z Czechami
❖ miasto założone w 1366 roku
❖ prawa miejskie otrzymała w 1959 roku
❖ liczba mieszkańców 6633
❖ z Wrocławia dotrzesz tutaj po niespełna 2h, z Krakowa po 4h, a ze stolicy 

po 5h
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Cena za wypożyczenie nart:

2 godz. 34 zł
2 dni 88 zł

Cena za wypożyczenie snowboardu:

2 godz. 25 zł
1 dzień 40 zł

Cena za wypożyczenie butów, kasków:

Buty: 
2 godz. 15 zł 
1 dzień 30 zł 

Kask:
2 godz 10 zł 
1 dzień 15 zł

Długie nartostrady oraz zróżnicowany poziom trudności sprawią, że aktywny 
wypoczynek będzie wspaniały dla początkujących i zaawansowanych 
narciarzy.

Atrakcje zimowe



                                    
Warto odwiedzić
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Muzeum
Mineralogiczne

Jesteś ciekawy 
co kryje nasza 
Ziemia?
To miejsce Ci to 
umożliwi.
Cena biletu 
14 zł
ulgowy 8 zł

Interesujesz się 
prehistorią?
A może Twoje dziecko 
uwielbia dinozaury?
Musisz tu być!
Cena biletu 39 zł
ulgowy 34 zł
rodzinny(2+2) 140 zł

Dinopark

Brick City

Wystawa 
klocków lego dla 
dzieci i 
dorosłych.
Cena biletu 19 zł
ulgowy 17 zł



                                               Warto zobaczyć
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Wodospad
Kamieńczyka

Najwyższy(846 m 
n.p.m.) wodospad 
po polskiej stronie 
Karkonoszy
Cena biletu 10zł, 
ulgowy 5zł

Wodospad
Szklarki

Drugi co do 
wysokości, 
położony na 
wysokości 525 
m n.p.m.
Cena biletu 8 zł,
ulgowy 4 zł

Złoty Widok

Taras widokowy 
ulokowany na 
szczycie 
granitowych skałek

Trzy Świnki

Szlakiem 
czerwonym 
wędrówka zajmuje 
ok 2h
Uruchom 
wyobraźnie a 
ujrzysz bajkowe 
Trzy Świnki

W miejsca te dojdziesz wieloma szlakami



Biuro podróży Wyjeżdżaj z V a
Czarna Góra

Witaj, jeśli chcesz wyjechać w góry, zgłoś się do nas.  My pomożemy ci znaleźć 
dobry nocleg.

Możemy ci też zaoferować naukę jazdy na nartach, na desce snowboardowej. 
Można też u nas zamówić sprzęt i posiłek.
Od godziny 10-12 możesz zamówić w zestawie śniadanie.
Od godziny 14-16 są do odebrania obiady.
Od godziny 18-20 można odebrać kolacje.

                                                          koordynatorzy: Piotr 

                                                                                                Olaf 

                                                                                                       Jan 
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Informacje o mieście Czarna Góra

Czarna Góra (dawniej niem. Schwarzer Berg) – szczyt 1205 m n.p.m.                                  
w ramieniu Żmijowca w Masywie Śnieżnika, którego przedłużeniem jest 
pasmo Krowiarek (sama Czarna Góra do nich jednak nie należy – granicą 
między tymi pasmami jest Przełęcz Puchaczówka, położona ok. 1,5 km na 
północ od szczytu i blisko 350 m poniżej niego).

Na samym szczycie góry stoi drewniany punkt
widokowy.
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Pasmo Sudety
Masyw Śnieżnika

Wysokość 1205[1] m n.p.m.

Wybitność 156 m

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_niemiecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/N.p.m.
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBmijowiec_(szczyt)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Masyw_%C5%9Anie%C5%BCnika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasmo_g%C3%B3rskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krowiarki_(g%C3%B3ry)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prze%C5%82%C4%99cz_Puchacz%C3%B3wka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sudety
https://pl.wikipedia.org/wiki/Masyw_%C5%9Anie%C5%BCnika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_G%C3%B3ra_(Masyw_%C5%9Anie%C5%BCnika)#cite_note-staffa-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Minimalna_deniwelacja_wzgl%C4%99dna


Zimowe atrakcje
Trasy narciarskie na Czarnej Górze.

1 dzień=56,50 zł 

Szkoły narciarskie dla dorosłych.

godzina nauki 70zł

24

Tor saneczkowy

1 zjazd 8 zł.

3 zjazdy 20 zł .

Pakiet 5 zjazdów 35. 



Snowboard
Snowboard:

można 
wypożyczyć sprzęt za 50zł                                                                                                 
na dzień.

Można zjeżdżać obok szlaku
narciarskiego(tam gdzie 
jest żółta flaga) można się
tam dostać wciągarką 
zimową 
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Ośrodek Narciarski Czarna Góra –

 kompleks tras narciarskich i 
nartostrad położony na 
północno-wschodnich stokach 
Czarnej Góry i Żmijowca w 
bezpośredniej okolicy wsi Sienna 
na ziemi kłodzkiej. Powstał w 1996.
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Czarna Góra: atrakcje, co warto zobaczyć?

Czarna Góra to nie tylko raj dla narciarzy. 

To także ciekawe miejsce turystyczne, otoczone licznymi 

atrakcjami. Bardzo niedaleko, bo około 2-3 km od ośrodka 

znajduje się mała miejscowość Kletno. To tutaj właśnie 

można odwiedzić słynną Jaskinię Niedźwiedzią i 

dowiedzieć się wiele o lokalnej geologii. Jeszcze jedna 

dobra wiadomość dla wielbicieli speleologii – niedaleko 

znajduje się także Jaskinia Radochowska. W Kletnie działa 

też kopalnia uranu oraz park linowy.



Zieleniec

Zobacz, jak z Biurem podróży “Wyjeżdżaj z 5a “ możesz spędzić cudowne ferie                 
w Zieleńcu. 
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Nie chciałabyś/chciałbyś 
jeździć na nartach                          
w największym ośrodku                  
w Kotlinie Kłodzkiej?

Zieleniec to narciarska dzielnica 
Dusznik Zdroju w województwie 
dolnośląskim

 Doskonałe tereny narciarskie oraz duża 
ilość opadów śniegu w okresie zimowym.
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https://www.polskieszlaki.pl/duszniki-zdroj.html
https://www.polskieszlaki.pl/atrakcje/woj-dolnoslaskie/
https://www.polskieszlaki.pl/atrakcje/woj-dolnoslaskie/
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Ceny karnetów 



Jaka to część miasta?

Jest to część miasta Dusznik -Zdroju 
położone w Górach Orlickich na wysokości 
800-960 m n.p.m w południowym obszarze 
gminy miejskiej.

Miejscowość graniczy z Czechami.
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Alfa-tour  ścieżki narciarskie
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Autor:Nadia,Marysia



Zaprasza!
Krynica Zdrój, w niej atrakcji full.

Do wyboru: piękne widoki, góry, stoki narciarskie, wędrówki na piechotę, 
wszystko to na co masz ochotę.

Tam radość  i dobra zabawa, więc zabieraj rękawice, czapki, kurtki puchowe

i śpiesz się tam na ferie zimowe.

Dobra zabawa gwarantowana,

będziesz chciał z tych wszystkich atrakcji korzystać od samego rana. 
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Biuro podróży ,,Wyjeżdżaj z Va”



Krynica Zdrój

Stoki narciarskie:

Śnieg utrzymuje się tutaj 5 a nawet 6 miesięcy w roku

W Krynicy Zdrój znajduje się 6 stacji narciarskich.

Ich łączna długość wynosi ponad 8 km.

Dziennie przebywa tam około 28 tys. narciarzy w godzinę.
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ATRAKCJE W SEZONIE ZIMOWYM
Wieża widokowa w koronach drzew
Zapewniamy przepiękne widoki          
Lokalizacja: Słotwińska 51A 
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Krynicę można zwiedzić 
także saniami

Zapraszamy 
do szkół i przedszkoli 
jazdy na nartach:

Nasze Rekomendacje:
AKADEMIA KUBUSIA 
AKADEMIA SKI-RIDER



Wjechaliście do Krynicy 
Zdrój lecz pogoda tam 
nie dopisuje? 

Skorzystajcie z naszych 
propozycji! :)
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Hala Lodowa w 
Krynicy-Zdroju 
ul. Park Sportowy 5

escape room ul. 
Kraszewskiego 47

Muzeum zabawek 
ul. Piłsudskiego 2

noclegi:

Chaty Wichrowe 
Wzgórze -                        
ul. Halna 47

Hotel Jaworzyna 
Krynicka 
ul. Czarny Potok 75 

Domek w Dolinie                     
ul. Czarny Potok 30a



Mamy nadzieję, że przedstawiona 
przez nas Krynica Zdrój wam się 
spodobała i przyjedziecie tu na 
ferie:)
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BONUS: 
Tylko w ferie 2022 oferujemy wybrany nocleg w 
Krynicy Zdrój (z rekomendowanych przez nasze biuro) 
o 25% taniej!
Zapraszamy do skorzystania z oferty! 
Judyta, Olga i Lena z biura podróży Wyjeżdżaj z Va!



Piwniczna Zdrój
To może być twoja przygoda życia z biurem podróży “Wyjeżdżaj z VA”. 

Czy chciałbyś/chciałabyś jeździć na nartach ale nie umiesz? 
Nasi najlepsi  instruktorzy ci pomogą! Właśnie otwieramy nowy stok! Można jeździć na nartach i na snowboardzie. 

Jestesmy pewni, że pokochasz Piwniczną zdrój ze względu na piękne krajobrazy, czystą przyrodę, bogate tradycje ludowe 
i łatwy dojazd. Okoliczne niewysokie szczyty nie są trudne do zdobycia, a pozwalają podziwiać cudne widoki.

37



Piwniczna Zdrój 
została założona w 1348 roku przez Kazimierza Wielkiego. Przybliżona 
liczba mieszkańców to około 6000 osób. Natomiast jej powierzchnia 
zajmuje około 38 km2.
Jej terytorium rozciąga się na wysokościach od 560 do 570 m n. p. m. 
Jeden z najbliższych i najwyższych szczytów w okolicy to Eliaszówka o 
wysokości 1024 m n. p. m. 
Ponadto na południe znajduje się granica Polska-Słowacja.
Szczególnie zachęcamy do zwiedzenia Piwnicznej Zdroju ze względu na 
turystyczno - uzdrowiskowy charakter tej miejscowości, jej usytuowanie, 
atrakcje i położenie. Warto również zwrócić uwagę na dostępność bazy 
noclegowej oraz walory geograficzne i infrastrukturalne.
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Kąpielisko na Radwanowie - to miejsce często odwiedzane zarówno przez mieszkańców miejscowości
 Piwniczna-Zdrój jak i przez turystów.
Znajdziemy tu kilka nowoczesnych  basenów zlokalizowanych na świeżym powietrzu, idealnych 
na letnie kąpiele. Tutejsze zjeżdżalnie cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem plażowiczów. 
Można tu skorzystać również z sauny Infra Red.
Ceny biletów

 normalny/1h: 10.00 zł
 ulgowy /1h: 8.00 zł
 normalny/3h: 20.00 zł

Ośrodek Narciarski Sucha Dolina oraz Ośrodek Narciarski Kosarzysko

Godziny otwarcia
Poniedziałek 9:00-21:00
 Wtorek 9:00-21:00                                      
Środa 9:00-21:00
Czwartek 9:00-21:00
Piątek 9:00-21:00
Sobota 9:00-21:00
Niedziela 9:00-21:00
 Ceny biletów: 1 przejazd : 2.00
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Inne atrakcje w Piwnicznej – Zdrój:
Ładnie prezentuje się Rynek z ratuszem. Na środku placu stoi zabytkowa studnia – 
najstarszy punkt miejskiej ochrony przeciwpożarowej. Zapamiętaliśmy także z naszej 
wizyty zabytkowy wóz strażacki. Warto zobaczyć też kościół p.w. Narodzenia N.M.P. 
Największą jednak atrakcją Piwnicznej – Zdrój są góry. 
Zachęcamy do przyjazdu do Piwnicznej Zdrój.

Szlaki turystyczne z Piwnicznej:
Czerwony – przez Przełęcz Gromadzką, Dolinę Białej Wody do Jaworek – ponad 7 
godzin
Zielony – przez Eliaszówkę na Przełęcz Gromadzką – około 3 godziny
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Dziękujemy!

Dziękujemy za wybranie naszego biura podróży “Wyjeżdżaj z Va”

Autor: Tobiasz, Antek, Patryk
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Szczyrk

42

Szczyrk to miasto położone 
w województwie śląskim,                      
w powiecie bielskim. 

Jego powierzchnia to 39,07 
km², a liczba mieszkańców 
wynosi 5734 osoby.

Prawa miejskie Szczyrk 
uzyskał w 1973 r. Obecnie 
posiada różnorodną i 
rozbudowaną bazę 
noclegową (ośrodki 
wypoczynkowe, pensjonaty, 
domy gościnne, kwatery i 
apartamenty).



Chcesz lepiej poznać serce 
Beskidu Śląskiego jakim jest 
Szczyrk wybierz ofertę naszego 
biura podróży  “Wyjeżdżaj z Va”

Prezentujemy, naszym zdaniem, najepsze 
atrakcje w Szczyrku. Znajdziesz tu między 
innymi odpowiedzi na pytania “gdzie leży? “ 
oraz “co można robić w Szczyrku?”.  To 
malowniczo położona miejscowość, która 
zachęca zwiedzających swoją naturalnością     
i pięknem. Jadąc samochodem do Szczyrku 
zakosztujesz górskiej adrenaliny. Choć dla 
wielu kojarzy się z  zimą i śniegiem, latem 
również jest piękna i atrakcyjna turystycznie.



Krajobrazy Szczyrku
Jest miastem chętnie 
odwiedzanym przez turystów,  
ze względu na okoliczne szczyty, 
jakimi są m.in. Skrzyczne, 
Malinowska Skała, Magura, 
Klimczok. Najniższy punkt 
znajduje się przy granicy                            
z Buczkowicami i wynosi 470 m 
n.p.m, a najwyższy to szczyt 
Skrzycznego wynoszący                               
1257 m n.p.m
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Atrakcje w Szczyrku 
1. Deptak Nad Żylicą – Ścieżka pieszo-rowerowa w Szczyrku

2. „Plac św. Jakuba” w Centrum Szczyrku

3. Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła w Szczyrku

4. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku na Górce

5. Kolejka na Skrzyczne w Szczyrku

6. Szlaki Turystyczne w Szczyrku

7. Skocznia w Szczyrku – Kompleks Skalite

8. Stoki w Szczyrku, wyciągi oraz narty

9. Beskidzka Galeria Sztuki – Bator Art Gallery 45



Warto odwiedzić Ośrodek Beskid Sport Arena  

46

Produkt Dorosły Junior(12-17 lat)/Senior(>60 lat) Dzieci (6-11 lat) UWAGI:

Świeży śnieg 109 zł 100 zł 96 zł od 7:00, karnet 4 godzinny (czas liczony od pierwszego 
przejścia przez bramkę)

Poranny 105 zł 98 zł 94 zł od 8:30, karnet 4 godzinny (czas liczony od pierwszego 
przejścia przez bramkę) 

Popołudniowy 99 zł 90 zł 86 zł od 12:00 do 16:00, karnet 4 godzinny

Wieczorny 79 zł 70 zł 66 zł od 17:00 do 20:00, karnet 3 godzinny

SKIPASS - AKTUALNY CENNIK

KARNET NARCIARSKI W OŚRODKU BESKID SPORT 

ARENA

(OBOWIĄZUJE OD 25.12.2021 DO 27.02.2022 R.)

 



Czy miałeś okazję 
odwiedzić Wisłę?

47

Nie przegap tej szansy i zwiedzaj 
to wspaniałe miasto z naszym 
biurem podróży!

Pracownicy biura podróży: Wyjeżdżaj z Va
                           Marta i Piotr 



Informacje o mieście

Wisła – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie 
cieszyńskim. Jest ważnym ośrodkiem sportowym, wypoczynkowym 
i turystycznym w Beskidzie Śląskim. Na administracyjnym terenie miasta 
swoje źródła ma największa polska rzeka o tej samej nazwie – Wisła.

Ilość mieszkańców: 11 132 

48



Atrakcje w Wiśle

– Skocznia narciarska w Wiśle-Malince (ceny od 9 zł do 26 zł)

– Figura Adama Małysza z czekolady (wstęp darmowy)

– Galeria “Sportowe trofea Adama Małysza” (ceny od 3 zł do 5 zł)

– Aleja Gwiazd Sportu (bezpłatnie)

– Muzeum Beskidzkie w Wiśle (wejście od 4 zł do 6 zł; warsztaty od 50 zł do 60 zł)

– Szlaki turystyczne w Wiśle

– Trasy zjazdowe i biegowe (skipass całodzienny od 100 zł do 120 zł)
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fffff

                                               Aleja Gwiazd Sportu
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Skocznia narciarska Figura Adama Małysza z czekolady Galeria “Sportowe trofea Adama Małysza” 

Muzeum Beskidzkie



 

Zapraszamy do Wisły!
Gwarantujemy niezapomniane 

chwile!
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Praca z wykorzystaniem materiałów własnych i ze stron internetowych.
Zakopane: https://fajnepodroze.pl/zakopane-atrakcje/    https://meteor-turystyka.pl/miasto/zakopane 
Białka Tatrzańska: http://e-wyciagi.pl/osrodek-narciarski-kaniowka.html        
https://www.google.com/search?q=terma+bania&rlz=1C1VSNG_enPL709PL711&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.578723j0j
15&sourceid=chrome&ie=UTF-8’      https://www.nocowanie.pl/kregielnia_burkaty,160782.html
Karpacz: https://www.karpacz.pl/atrakcje, https://pl.wikipedia.org/wiki/Karpacz, 
https://www.nocowanie.pl/karpacz__miasto_pod_sniezka,1465.html#jtt, 
Szklarska Poręba: http://www.wypozyczalnianart.pl, 
https://hasajacezajace.com/szklarska-poreba-atrakcje-turystyczne/ https://www.wystawazklockow.pl/cennik 
http://dinopark.com.pl/atrakcje/dinozaury/
Krynica Zdrój: http://www.atrakcjekrynicy.pl/zima/index.html,  
https://www.krynica.pl/Noclegi/Hotel-Jaworzyna-Krynicka-o29.html,
Wisła: https://podroze.onet.pl;  https://www.belekaj.eu ;  https://pl.depositphotos.com
https://www.wisla.pl ;  https://pl.wikipedia.org/wiki
Piwniczna zdrój: Piwniczna-Zdrój – Wikipedia, wolna encyklopedia
Zieleniec: http://www.zieleniec.info/informacje ;  
Szczyrk: .https://hasajacezajace.com/szczyrk-atrakcje/   2. https://beskidsportarena.pl/skipass-szczyrk
Czarna Góra: https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_G%C3%B3ra_(Masyw_%C5%9Anie%C5%BCnika)         
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_G%C3%B3ra_(o%C5%9Brodek_narciarski)      
https://www.national-geographic.pl/traveler/artykul/czarna-gora-i-okolice-jakie-oferuja-atrakcje-zima-i-latem
 
 

https://fajnepodroze.pl/zakopane-atrakcje/
https://meteor-turystyka.pl/miasto/zakopane
http://e-wyciagi.pl/osrodek-narciarski-kaniowka.html
https://www.google.com/search?q=terma+bania&rlz=1C1VSNG_enPL709PL711&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.578723j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=terma+bania&rlz=1C1VSNG_enPL709PL711&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.578723j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.karpacz.pl/atrakcje
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karpacz
https://www.nocowanie.pl/karpacz__miasto_pod_sniezka,1465.html#jtt
http://www.wypozyczalnianart.pl/cennik
https://hasajacezajace.com/szklarska-poreba-atrakcje-turystyczne/
https://www.wystawazklockow.pl/cennik
http://dinopark.com.pl/atrakcje/dinozaury/
http://www.atrakcjekrynicy.pl/zima/index.html
https://www.krynica.pl/Noclegi/Hotel-Jaworzyna-Krynicka-o29.html
https://podroze.onet.pl/ciekawe/wisla-szlaki-miejsca-z-ktorych-wyjsc-w-gory-szczyty-warte-zobaczenia/qr4scb5
https://www.belekaj.eu/pl/weekend-w-wisle/
https://pl.depositphotos.com/stock-photos/wisla-malinka.html
https://www.wisla.pl/turysta/attractions/57
https://pl.wikipedia.org/wiki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piwniczna-Zdr%C3%B3j
http://www.zieleniec.info/informacje
https://hasajacezajace.com/szczyrk-atrakcje/
https://beskidsportarena.pl/skipass-szczyrk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_G%C3%B3ra_(Masyw_%C5%9Anie%C5%BCnika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_G%C3%B3ra_(o%C5%9Brodek_narciarski)

