
PTTK O/MYSŁOWICE serdecznie zaprasza wszystkich miłośników białego szaleństwa 
i fajnej zabawy na 

WYCIECZKĘ NARCIARSKO - WALENTYNKOWĄ 

Wycieczka odbędzie się w dniach 18-19 luty, w trakcie której na narty pojedziemy do 

Zwardonia i Istebnej. Nocleg i zabawa walentynkowa w Ośrodku Wczasowym „Graniczny” 

w Zwardoniu. 

Ośrodek  posiada 72 miejsca noclegowe w pokojach dwu-, trzy-, cztero- i pięcioosobowych oraz pokojach typu studio. 

Wszystkie pokoje wyposażone są w TV-Sat. Na terenie ośrodka kawiarnia, jadalnia, sauna parowa i sucha, jacuzzi, basen. 

PROGRAM 

I dzień 18 luty (sobota) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 800 w Mysłowicach przy 
ul. Powstańców , rejon stacji PKP , Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Bielsko-
Biała, Żywiec, Zwardoń. Tu narciarze wysiadają przy Ośrodku Wczasowym „Graniczny”. Tu 
zakwaterowanie w pokojach. Stąd  narciarze przejdą do stacji narciarskiej. 

W Zwardoniu znajduje się 16 wyciągów narciarskich. Do najbliższego z nich jest 50 metrów. 

Najdłuższa trasa zjazdowa wynosi 1500 m. W ramach jednego karnetu możecie Państwo korzystać z 6 

wyciągów w Ośrodku Narciarskim „Skalanka” i położonym po stronie słowackiej Ośrodku Narciarskim 

„Serafinov”. 

Pozostali mogą wybrać się na wycieczkę autokarową z przewodnikiem do Koniakowa - najwyżej 
położonej miejscowości Beskidu Śląskiego. Organizatorzy zaproponują zwiedzanie Chaty Na Szańcach 
Tadeusza Rudzkiego, Izby Regionalnej Marii Gwarek, odpoczynek w Regionalnej Karczmie „Koperdołka” 
a także podziwianie wspaniałej panoramy z Koczego Zamku. Niezainteresowani zwiedzaniem Koniakowa 
mogą  zagospodarować ten czas według własnego programu. Przyjazd do DW Graniczny na godz. 1700. 
O 1800 obiadokolacja. Od godz. 2000 zabawa walentynowa prowadzona przez DJ. 

II dzień 19 luty (niedziela) – śniadanie o 900. Wyjazd autokarem do Istebnej. Tu narciarze zatrzymują się 
przy Ośrodku Narciarskim „Złoty Groń’. Pozostali przejeżdżają autokarem z przewodnikiem do 
Jaworzynki. Tu dla zainteresowanych zorganizowany zostanie kulig do położonej po czeskiej stronie 
miejscowości Herczawa (Hrčava). We wsi drewniany kościółek oraz słynna karczma „U Sikory”, która 
mieści się w starym, dziewiętnastowiecznym budynku drewnianym, z oryginalną sienią, wykładaną 
kamiennymi płytami. Od początku była ośrodkiem życia społecznego Herczawy, co przypomina szereg 
starych fotografii we wnętrzu. W podwórzu karczmy znajduje się zapewne najstarszy z zabytków wsi – 
dziewiętnastowieczny budynek kuźni. Po zwiedzeniu zabytków i postoju w karczmie, powrót kuligiem do 
Jaworzynki. Przejazd po grupę narciarzy. Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na 
godz. 1900. 

CENA ; 140 zł – członkowie PTTK            155 zł - niezrzeszeni 
 

ŚWIADCZENIA: przejazd autokarem turystycznym, NNW, opieka przewodnika,  noclegi  z HB w DW Graniczny 
w Zwardoniu, zabawa Walentynowa prowadzona przez DJ. W trakcie zabawy dwa ciepłe posiłki oraz kawa 
i herbata. Do dyspozycji turystów bezpłatnie kryty basen (w godz. 1700 – 2000 w dniu 18.02) oraz jacuzzi. 

WE WŁASNYM ZAKRESIE:  opłaty za zwiedzane miejsca  oraz opłata za kulig. 

Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22. 
Polecamy naszą stronę www.myslowice.pttk.pl   E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl.  Tel/faks (32) 222 56 06 

Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 13
00

 do 17
00

 Składka roczna ulgowa dla; uczących się (do 26 lat), 
opiekunów SKKT i bezrobotnych wynosi 20 zł., ulgowa dla emerytów, rencistów wynosi 25 zł, normalna 40 zł. 

Nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej i10 zł dla składki normalnej. 


