
 BIESIADA GÓRALSKA W RAJCZY 
Pętla Beskidzka oraz wycieczka do Beśanovej – Słowacja 

 

TERMINY: dowolne 

 

CENA: 290 PLN +  25 EURO 

    
 

1 DZIEŃ: 

Wyjazd z Bytomia o godz. 08:00. Przyjazd do Ustronia. Wejście na górę Równica, gdzie znajduje się karczma „Pod Czarcim 

Kopytem” oraz „Zbójnicka Chatka”. Możliwość degustacji specjalności karczm: grzanego piwa i wina. Następnie przyjazd do 

Istebnej gdzie znajduje się słynna „Chata Kawuloka”. Wyjazd w kierunku Rajczy. Przyjazd do pensjonatu. Zakwaterowanie w 

pokojach. Krótki odpoczynek. Około godziny 17:00 „Wielka Góralska Biesiada”, która zorganizowana będzie w Góralskiej Chacie 

obok pensjonatu. Na imprezie będą serwowane przysmaki górali, m.in.: noga wieprzowa, prosiak z formy, skrzydełka faszerowane,  

„kwaśnica na ryju”, barszcz z krokietami, bigos, „kiełbasa z chleba”, golonka, pasztetowa, pikle, boczek faszerowany oraz inne 

specjalności góralskiej kuchni. Biesiada przy muzyce na żywo lub mechaniczna. 

 

2 DZIEŃ: 

Śniadanie. Wykwaterowanie z pensjonatu. Wyjazd do Beśanovej na Słowacji – kompleks basenów termalnych. Kilkugodzinny 

pobyt na terenie kąpielisk termalnych. Podczas pobyto możliwość skorzystania z dodatkowo płatnych masaży leczniczych. Na 

terenie ośrodka znajdują się restauracje w których można zakupić ciepły posiłek. Wyjazd z Beśanovej około godz. 16:00. W drodze 

powrotnej przerwa na dokonanie zakupów na terenie Słowacji. Przyjazd do Bytomia w godzinach wieczornych. Zakończenie 

wycieczki. 

 

CENA ZAWIERA: 

- Przejazd autokarem klasy lux  

- 1 noclegi + wyżywienie zgodnie z ofertą 

- Ubezpieczenie KL i NNW 

- Opieka pilota 

- Realizacja powyższego programu 

- Podatek VAT oraz KFT 

 CENA NIE ZAWIERA: 

- Opłaty za bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, usługa lokalnego przewodnika (25 Euro / os. – obowiązkowo płatne u pilota) 
 

WAŻNE INFORMACJE 

 kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie,  

 kalkulacja przygotowana dla grupy min. 45 osób płatnych 

 program jest ramowy i z przyczyn niezależnych od organizatora może ulec drobnym zmianom. 

 

Organizator: 

Biuro Turystyczne „EVI TRANS” Ewa Bąk 

Ul. Piłsudskiego 26/4, 41-902 Bytom 

Tel. 0-881-587-798       E-mail: ewa.bak@op.pl 

mailto:ewa.bak@op.pl

