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

WYCIECZKĘ NARCIARSKO - KARNAWAŁOWĄ 

Wycieczka odbędzie się w dniach 19 - 20 stycznia , w trakcie której na narty 
pojedziemy do Istebnej. Nocleg i zabawa karnawałowa w Ośrodku Wczasowym 

Leśniczówka w Istebnej. 

 

PROGRAM 

I dzień (sobota) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 800 w Mysłowicach przy ul. Powstańców, 
rejon stacji PKP , Poczty Głównej . Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Wisła, Istebna. Tu grupa 
narciarzy wysiada przy Stacji Narciarskiej „Zagroń”.  

Na zboczu Złotego Gronia  800-metrowa kolej linowa, która wwozi narciarzy czteroosobowymi kanapami, w ciągu 
godziny może z niej skorzystać 2,4tys. osób.  Jest tam też snowpark dla snowboardzistów, z którego wyjeżdża się 
efektownym, głębokim wąwozem. Na najmłodszych czeka 300-metrowy wyciąg talerzykowy.  W pobliżu dolnej stacji kolejki 
wyciągowej znajduje się  kompleks basenowo-hotelowy. Pod dachem w kształcie piramidy do dyspozycji turystów baseny 
o łącznej powierzchni ponad 500 m2. i mnóstwo atrakcji, m.in. zjeżdżalnia o długości 70m. Obok niej płynie rwąca rzeka 
i wodna grota. W basenie są zamontowane dysze do hydromasaży do tego dwa gejzery oraz wodospady. Chętni będą mogli 
spróbować swoich sił na wystającej ponad powierzchnię wody ściance wspinaczkowej. Ofertę uzupełniają dwa jacuzzi 
zamontowane w narożnikach hali basenowej. 

Pozostali mogą zwiedzać atrakcje turystyczne Istebnej z przewodnikiem lub zagospodarować ten czas według 
własnego programu. W ramach zwiedzania przewodnik zaproponuje turystom Galerią i Pracownię rodziny 
Konarzewskich, kościół Dobrego Pasterza oraz zabytkową gospodę „U Ujca”. Zbiórka uczestników 
w miejscach wysiadania o godz. 1600. Przejazd autokarem do Ośrodka Wczasowego Leśniczówka w Istebnej. 
Tu zakwaterowanie. Około godz. 18oo obiadokolacja . O 1930 rozpoczęcie zabawy karnawałowej, w trakcie 
której podana będzie kawa lub herbata i dwa ciepłe posiłki. Zabawę prowadził będzie DJ.  Czynny będzie drink-
bar i restauracja. 

II dzień  (niedziela) – śniadanie. Wyjazd z OW Leśniczówka do Stacji Narciarskiej „Zagroń”. Pozostali 

przejazd autokarem do Jaworzynki. Tu zorganizowany zostanie kulig, którym przejedziemy na stronę czeską do 
miejscowości Herczawa. Tu postój w drewnianej zabytkowej karczmie i powrót kuligiem do Jaworzynki. 
Przejazd do Koniakowa, tu zwiedzanie Izby Regionalnej „Chata na Szańcach”. Powrót autokarem do Mysłowic. 
Planowany przyjazd na godz. 1900. 

CENA ; 160  zł – członkowie PTTK   155 zł – członkowie SKKT      175  zł - niezrzeszeni 
 
ŚWIADCZENIA : przejazd autokarem turystycznym, NNW, opieka przewodnika,  nocleg z HB 
w OW „Leśniczówka”. Ośrodek wyposażony w komfortowe, przestronne i stylowo wykończone 
pokoje z łazienkami i TV. Zabawa karnawałowa prowadzona przez DJ. W trakcie zabawy mini 
bankiet. 
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE : wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca . 
 

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. 1300 do 1700 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  i 10 zł dla składki normalnej. 


