
Program 
dzień 1
12.00- przyjazd gości
13.00 – obiad
14.30 – wyjście w góry z przewodnikiem ( Przepiękne 
rakliny w górach Choczańskich Prosieckiej 
Doliny ,przejście od Prosieka do Wielkiego Borowego)
19.00 – obiadokolacja , z góralskimi śpasami 

„Góralskie Śpasy” 

Proponowana przez nas impreza, to doskonała zabawa w 
karczmie, przy żartach i konkursach góralskich podczas 
kolacji. Górale dostają się na zabawę „Panów” i 

Cena 

W zależności od terminu , 
rodzaju zakwaterowania ilości 
uczestników oraz zakresu 
proponowanych atrakcji ceny 
mogą kształtować się różnie. 

Cena zawiera 

 
2 noclegi w hotel Diery*** wraz 
ze śniadaniami 

2 obiadokolacje 

poczęstunek w schronisku 

opiekę przewodnika górskiego 

taksę klimatyczną 

ubezpieczenie KL,NNW 

wjazd gondolą na Silnowskie 
Sedlo 

góralski śpasy 

 

SŁOWACJA 
| WYJŚCIA W GÓRY | MAŁA FATRA



rozpoczynają się góralskie śpasy czyli żarty.

Do poszczególnych konkurencji „proszeni są po góralsku” goście, którzy muszą wykazać się 
zbójnicką zaradnością.

Przykładowe konkurencje:

- rozpoznawanie serów owczych -należy po smaku i zapachu z zawiązanymi oczami, 
rozpoznać podstawione sery t.j oscypek, bunc, bryndze.

- wybranie właściwej herbaty góralskiej -należy po smaku i zapachu z zawiązanymi oczami, 
rozpoznać podstawione herbaty t.j „góralska herbata” ze spirytusem, herbata z rumem itd.

- „przyodziewek góralski” - z otrzymanych elementów stroju góralskiego, należy ubrać górala i 
góralkę, oczywiście wytypowanych z drużyny.

- „siłowanie” - zadaniem wytypowanych uczestników zabawy, jest na wyciągniętych i 
wyprostowanych przed siebie rękach, utrzymać ciężar wiaderka z podkowami.

- „cięcie drzewa” /zadaniem wytypowanych dwóch uczestników, jest jak w najkrótszym czasie 
przecięcie kłody drewna ręczną piłą/

- „taniec zbójnicki” - uczestnicy konkurencji po krótkim instruktarzu, muszą wykazać się 
umiejętnościami tanecznymi i zaprezentować się w „zbóju” z ciupagą w ręku i kapeluszem na 
głowie.

Całość Góralskich śpasów trwa około 2 godzin, kiedy to podczas kolacji, zbójnicy wchodzą ze 
swoimi konkurencjami dopasowując się czasowo do przerw miedzy posiłkami

dzień 2
9.00 – śniadanie
10.00 –wyjście w góry ( Dolne Diery ,Nowe Diery , wejście na  Horne Diery i przejście na 
Sedlo Merdzirozustce po to aby zdobyć szczyt Mały Rozsutec (1344m.n.p.m) , podczas 
wycieczki posiłek  w schronisku.
18.00 – powrót do Terchovej
19.00 – obiadokolacja

dzień 3
9.00 – śniadanie
10.00 – wyjście w góry (Wyjazd kolejką gondolową na Silnowskie sedlo, wejście na najwyższy 
szczyt Małej Fatry czyli Velky Krivań 1709 m npm, a potem w zależności od możliwości 
czasowych zejście szlakiem na Chrapaky i do dol. Za Kraviarskym, albo dalsze zejście  do 
siodła Prosłop i zejście do doliny Vratnej)
15.30 – obiad
17.00 –wyjazd



PROPOZYCJA ZAKWATEROWANIA: 
Hotel Diery *** Terchova Vatra

Hotel  *** Diery  oferuje pobyt w malowniczej, słynącej z tradycji ludowej 
miejscowości Terchová. Miejscowość ta położona jest na skraju Parku Narodowego Mała 
Fatra, bezpośrednio w miejscu, które jest uważane za najlepszy punkt wyjścia na jeden 
 z najpiękniejszych szlaków turystycznych na Słowacji przy skalistym 
kanionie Jánošíkove Diery (Dziury Janosika), kanionie, gdzie można wspinać się 
nad piękne wodospady i wędrować przez przepiękne doliny. 
Jest to również dobry punkt startu na wiele szlaków turystycznych jak na szlak 
 Malý Rozsutec(1341m) i Veľký Rozsutec (1601m). Prowadzi stąd  także wiele innych 
szlaków turystycznych na terenie najpiękniejszego Parku Narodowego na Słowacji- Małej 
Fatry.
Zakwaterowanie w komfortowych, odnowionych pokojach.   Każdy pokój ma własną 
łazienkę, telewizję satelitarną, balkon lub taras. W każdym pokoju dostępna jest sieć wi-fi i 
internet bezpłatny dla gości hotelowych.  

 


