
HOTEL & SPA

CZARNY GROŃ

Niezwykła podróż 
na Żywiecczyznę 

KOSZT WYCIECZKI*
Dorośli 99 zł, Dzieci 79 zł

Pierwszym punktem wycieczki jest zwiedzanie Muzeum Browaru 
¯ywieckiego po³¹czonego z degustacj¹ piwa lub soku. Muzeum 
zlokalizowane jest w dawnych piwnicach le¿akowych browaru, co równie¿ 
istotne placówka nale¿y do najwiêkszych i najnowocześniejszych miejsc tego 
typu w Polsce.

Po wejściu do muzeum, zwiedzaj¹cy wkraczaj¹ w świat naznaczony ponad 
160-letni¹ histori¹ browaru oraz produkowanego w nim piwa. Przechodz¹c 
przez sale ekspozycyjne aktywnie poznaj¹ kolejne okresy rozwoju browaru 
i marki ¯ywiec. Na koniec zwiedzania zaplanowana jest degustacja piwa 
lub soku.

Kolejnym punktem wycieczki jest Rejs statkiem „Piotruś Pan” po jeziorze 
¿ywieckim. Rejs rozpoczyna siê przy zaporze w Tresnej, „Piotruś Pan” op³ywa 
ca³e jezioro i koñczy bieg na przystani „U Siudego”. Ze statku mo¿na podziwiaæ 
zbocza i piêkny krajobraz górski. Rejs dostarczy niezapomnianych wra¿eñ. 
Po zejściu na suchy l¹d bêdzie mo¿na zjeśæ rybkê ze sma¿alni. 

* Uwzglêdniony transport oraz bilety wstêpu.



HOTEL & SPA

CZARNY GROŃ

Ostatnim punktem wycieczki jest wjazd na Górê ¯ar. 
Góra ¯ar to popularny szczyt w Beskidzie Ma³ym, góruj¹cy ponad 
Czernichowem, Miêdzybrodziem ¯ywieckim oraz Miêdzybrodziem Bialskim. 
Na górê wjad¹ Pañstwo kolejk¹ terenowo - szynow¹, która dostarczy 
dodatkowych atrakcji. Na szczycie rozpościera siê piêkna panorama okolicy 
oraz zbiornik wodny Elektrowni Szczytowo-Pompowej. 

Wycieczki fakultatywne odbywaj¹ siê przy minimalnej liczbie uczestników. Wycieczki 
fakultatywne nie s¹ czêści¹ zawartej umowy o świadczenie us³ug turystycznych. Ceny 
i dni odbywania siê wycieczek mog¹ ulec zmianie. Szczegó³owych informacji udzieli 
Pañstwu na miejscu recepcja Hotelu&SPA Czarny Groñ

9:00 Zbiórka i wyjazd z parkingu Hotelu&SPA **** Czarny Groñ

10:00 Przyjazd na miejsce Muzeum Browaru ¯ywieckiego

10:10 Rozpoczêcie zwiedzenia Muzeum 

12:00 Dalsza podró¿ w kierunku jeziora ¿ywieckiego na przystañ „U Siudego”

13:00 Rejs statkiem „Piotruś Pan” 

14:00 Obiad w przystani „U Siudego”

15:00 Dojazd do podnó¿a Góry ¯ar 

15:15 Wjazd na Górê ¯ar

Plan wycieczki

Uwagi

źródło: Polskie Koleje Linowe Góra Żar


