
PTTK O/MYSŁOWICE serdecznie zaprasza dniach  08 - 09 lutego 2014 wszystkich 
miłośników białego szaleństwa i fajnej zabawy na 

imprezę narciarsko - karnawałową  

w trakcie której na narty pojedziemy do Zawoji. Nocleg i zabawa karnawałowa w hotelu 
Montis** w Suchej Beskidzkiej. 

                                      PROGRAM 

I-szy dzień 08 luty (sobota) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 800 w 
Mysłowicach przy ul. Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na 
trasie Mysłowice, Wadowice , Maków Podhalański, Białka, Zawoja. Tu narciarze wysiadają 
przy Ośrodku Narciarskim Mosorny Groń. Kolejka linowa na Mosorny Groń wyposażona w 
czteroosobowe kanapy pokonuje trasę o długości 1312 metrów i różnicy wysokości 332 metry. 
Dla członków PTTK udzielany jest rabat  wysokości 10%. Podstawą do otrzymania rabatu 
jest "Legitymacja - Karta Rabatowa PTTK", której ważność potwierdzona jest znaczkiem. 

Dla narciarzy organizatorzy przewidują cztery godziny zajęć na stoku. Zachęcamy również na 
podziwianie najpiękniejszej panoramy na Babią Górę. Rozpościera się ona z Mosornego 
Gronia (1045m n.p.m.). Zdobyć go możemy wjeżdżając koleją krzesełkową. W budynku 
kolei mieści się hotel i restauracja. Poniżej położona jest stylowa karczma „Zbójnicka” oraz 
zabytkowa „Kaplica Zbójnicka”. 
 
Natomiast pozostali mogą zwiedzać atrakcje turystyczne Zawoji z przewodnikiem lub 
zagospodarować ten czas według własnego programu.  Z przewodnikiem zwiedzać będziemy 
Ośrodek Edukacyjny Babiogórskiego Parku Narodowego oraz Skansen Babiogórski im. 
Józefa Żaka. Zbiórka uczestników w miejscach ustalonych z przewodnikiem o godz. 1600. 
Przejazd autokarem do Białki. To polskie centrum produkcji szachów. Zwiedzimy 
manufakturę produkcji szachów (możliwość zakupu). Następnie przejazd do hotelu Montis** 
w Suchej Beskidzkiej. Tu zakwaterowanie. Około godz. 18oo obiadokolacja . O 1930 
rozpoczęcie zabawy karnawałowej, w trakcie której podana będzie kawa lub herbata i ciepły 
posiłek. Zabawę prowadził będzie DJ . W hotelu czynny będzie drink-bar i restauracja. 
 

II- gi dzień 09 luty (niedziela) – śniadanie o godz. 900. Wykwaterowanie z hotelu. 
Przejazd autokarem pod stację narciarską w Zawoji. Dla pozostałych zorganizowany zostanie 
kulig z pieczeniem kiełbasek. O godz. 1500 zbiórka w wyznaczonych miejscach i powrót 
autokarem do Mysłowic. W drodze powrotnej zwiedzimy eksportową manufakturę szachów 
w Białce, słynną karczmę Rzym i niektóre zabytki w Suchej Beskidzkiej. Planowany przyjazd 
do Mysłowic ok. 1900. 

CENA;  150 zł – członkowie PTTK      130 zł – członkowie SKKT   170 zł - niezrzeszeni 
ŚWIADCZENIA ; przejazd autokarem, opieka pilota i uprawnionego przewodnika,       
ubezpieczenie NNW (standardowe), obiadokolacja, nocleg, śniadanie, zabawa karnawałowa w 
hotelu Montis** w Suchej Beskidzkiej. W trakcie zabawy kawa lub herbata i ciepły posiłek.  
WE WŁASNYM ZAKRESIE ; ubezpieczenie dodatkowe (np. narciarskie), wynajęcie instruktora 
narciarskiego lub snowboardowego, pozostałe posiłki, opłaty za zwiedzane miejsca i dla 
zainteresowanych opłata za kulig. 

Szczegółowe informacje  biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie 
www.myslowice.pttk.pl       Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 13:00 do 17:00. 
 Tel/faks 32 222 56 06. E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl  Składka roczna ulgowa dla uczących się (do 26 
lat), opiekunów SKKT, osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz bezrobotnych wynosi 20 zł, ulgowa dla 
emerytów wynosi 25 zł. Składka  normalna wynosi 40 zł. W przypadku nowo występujących obowiązuje 
wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej i 10 zł dla składki normalnej. 


