SŁOWACJA
| ŚLADAMI JANOSIKA|

GWARANTUJEMY
2 noclegi w hotelu *** wraz ze
śniadaniami
2 obiadokolacje regionalne, w
tym jedna GRILL/ognisko,
druga z górlaskimi śpasami
Występ Słowackich kapeli oraz
tańce regionalne
Grę połączoną z elementami
wspinaczki wysokogórskiej,
tyrolki, slackline
opiekę przewodnika górskiego
Spacer do Doliny Vratnej,
Janosikowe Diery
ubezpieczenie KL,NNW
Śpasy - zabawy przygotowane
przez lokalnych górali
Niezapomnianą przygodę
śladami Janosika!

Doliny Vratna położona jest w jednym z najpiękniejszych
Parków Narodowych na Słowacji - Małej Fatrze. To tutaj
w miateczku Terchova w 1688 roku urodził się słynny ze
swej odwagi rozbójnik Juraj Janosik.
Do największych atrakcji turystycznych w Terchovej i
Dolinie Vratnej należą: piękne Wąwozy Janosika z
licznymi wodospadami, drabinkami, Szlak Zbójnicki w
Tiesniawach, kolejka gondolową na Chleb czy wyprawa
na Mały Fatrzański Krywań /1670 m/ lub spacer po grani
Małej Fatry z możliwością wyjścia na Wielki Rozsutec /
1610 m/ i Mały Rozsutec /1343 m/. Polecamy wspaniałą
kuchnię regionalną w miejscowych kolibach, gdzie warto
spróbować "Bryndzove halusky". Dla miłośników piwa
wybierzemy się skosztować miejscowe jasne i ciemne
piwo Vrsky, które produkowane jest w Górskim Mini
Browarze w Terchovej.

„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 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

