
Węgierska Górka to ciekawa miejscowość turystyczna w województwie śląskim,  w 

urokliwym zakątku Żywiecczyzny, nad rzeką Sołą, pomiędzy Żywcem a Milówką. Węgierska 

Górka może stanowić świetną bazę wypadową w Beskid Śląski oraz Beskid Żywiecki. W samej 

miejscowości i najbliższej okolicy również znajdzie się wiele niecodziennych atrakcji, które 

warto poznać będąc w tych stronach np.: zespół fortyfikacji  z II wojny światowej; trakt 

Cesarski – fragment XII wiecznej trasy stanowiącej szlak komunikacyjny łączący Kraków z 

Wiedniem; ścieżka dydaktyczna „Gościnny las” – doskonałe miejsce do poznania fauny i flory 

regionu; aleja zbójników; hala Boracza. Ośrodek Wczasowy Azalia jest położony w 

Węgierskiej Górce, turystycznej miejscowości Beskidu Żywieckiego. Ośrodek posiada 160 

miejsc noclegowych, dwie sale konferencyjne, kawiarnię, restaurację. Na kilkuhektarowym 

terenie wokół obiektu znajdują się: szałas regionalny, boisko do gry w siatkówkę, boisko do 

piłki nożnej, basen zewnętrzny. Do dyspozycji gości oferujemy pokoje 2,3,4-osobowe z 

łazienką/tv .  

Energylandia jest wyjątkowym miejscem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to 

potężny kompleks, w którym na ogromnej przestrzeni znajduje się około 60 różnego rodzaju 

nowoczesnych urządzeń i różnorodnych atrakcji, poczynając od tych ekstremalnych, poprzez 

rodzinne, a kończąc na tych przeznaczonych dla najmłodszych. Wszystkie one prezentowane 

są w tematycznych, stylizowanych dekoracjach i aranżacjach, zawartych  w kompletnej audio-

wizualnej scenografii, przygotowanej specjalnie dla danego urządzenia. Termin: 29.05 – 

02.06.2017    Cena: 425 zł  wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, deser ), pierwszy posiłek 

obiad, ostatni śniadanie  

29.05.2017 – zbiórka przed szkołą o godz.8.00, wyjazd z Krakowa, przejazd do ośrodka   (ok. 

2h), zakwaterowanie w ośrodku Azalia, obiad, spacer po  Węgierskiej Górce  i najbliższej 

okolicy, kolacja, dyskoteka z DJ-em i  nocleg.  

30.05.2017 – po śniadaniu wyjazd do Energylandii - parku rozrywki w Zatorze, całodzienny 

pobyt (z suchym prowiantem), powrót na obiadokolację, nocleg.  

31.05.2017 po śniadaniu spacer doliną rzeki Soły powrót na obiad ,  seans kinowy, projekcja 

filmów do wyboru, kolacja , nocleg. 

01.06.2017 – po śniadaniu wycieczka z przewodnikiem szlakiem Westerplatte Południa  i 

zdobywanie pobliskich szczytów, powrót na obiad, po południu rozgrywki sportowe: mecz piłki 

nożnej, mecz piłki siatkowej, kolacja. Wieczorem  przy ognisku spotkanie z regionalnym 

gawędziarzem Jacentym Ignatowiczem.   

02.06.2017 – wyjazd po śniadaniu, po drodze wizyta w muzeum miejskim w Żywcu  i oglądanie 

wystaw: Historie i Tradycje Miasta Żywca, Kultura Ludowa Żywiecczyzny, Konfesaty, czyli 

Sądy, Wyroki i Tortury w Żywcu,  Ptaki i Ssaki Żywiecczyzny, Wystawa Archeologiczna.  

Powrót do Krakowa na miejsce zbiórki około godz. 14.00.   



Cena zawiera: 4 noclegi, wyżywienie 3 x dziennie, bilet wstępu do Energylandii. Cena nie 

zawiera biletu wstępu do muzeum miejskiego w Żywcu (ok. 12 zł).  

Podany program jest ramowy i kolejność przedsięwzięć może ulec zmianie w zależności od 

warunków pogodowych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.  

  


