
 
PTTK O/Mysłowice zaprasza w dniach 23/24 stycznia 2016 na wycieczkę turystyki aktywnej. Będzie to 

 
WYJAZD NA NARTY W BESKID ŚLĄSKI 

 
W trakcie wyjazdu dla niejeżdżących na nartach zaproponujemy  

zimową wędrówkę na szlakach BESKIDU ŚLĄSKIEGO i 
zwiedzanie wybranych atrakcji Bielska Białej 

 
PROGRAM 
 

23 stycznia (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 800  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon stacji 
PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Bielsko – Biała, Olszówka. Tu 
zakwaterowanie w OW Beskidy Park. W sąsiedztwie OW Beskidy Park dolna stacja kolejki gondolowej 
na Szyndzielnię (1028 m n.p.m.). Przy górnej stacji kolei linowej na Szyndzielnię znajduje się 18-
metrowa wieża widokowa, którą oddano do użytku 14 sierpnia 2015 r. Od górnej stacji w 10 min 
dotrzemy do schroniska PTTK. Dla narciarzy zjazdowych w pobliżu OW Beskidy Park również Ośrodek 
Dębowiec z 4-os. kolejką kanapową, długość 600 m, zdolność przewozowa 2400 osób/godz. oświetlony. 
Tu też całoroczny tor saneczkowy i schroniska „Dębowiec”. Możliwość zaangażowania instruktorów 
narciarstwa lub snowboardu. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie przed wycieczką. 
Dla niejeżdżących na nartach zaproponujemy zimową górską wędrówkę pieszą z przewodnikiem na 
trasie; Olszówka Górna – niebieski i czerwony szlak - na Klimczok i powrót przez Szyndzielnię. Powrót  - 
żółty i zielonym szlakiem – przez Dębowiec do Olszówki. Na trasie trzy schroniska górskie. Ok. 1730 
obiadokolacja. Wieczorem zabawa taneczna do 100 prowadzona przez DJ. 
 
24 stycznia (niedziela) – śniadanie, możliwość udziału we mszy św. Narciarze zajęcia na pobliskich 
stokach. Dla niejeżdżących na nartach zaproponujemy wycieczkę autokarowo – pieszą ze zwiedzaniem 
wybranych atrakcji krajoznawczych Bielska. Zobaczymy jedyny w Polsce pomnik wielkiego niemieckiego 
teologa Marcina Lutra oraz jeden z najcenniejszych w woj. śląskim kościół p.w. św. Stanisława (2 poł. 
XIV w.) z gotycko-renesansową polichromią. Zwiedzimy zabytkowy rynek w sąsiedztwie którego sporo 
kawiarenek z wiedeńskim klimatem oraz browar miejski z piwiarnią. Powrót autokarem do Mysłowic. 
Planowany przyjazd na godzinę 1800. 
 

CENA; 130 zł członkowie PTTK         120 zł członkowie SKKT         135  zł – pozostali. 
 

ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, opieka przewodnika na całej trasie. Nocleg z HB 
(obiadokolacja + śniadanie)w OW Beskidy Park. Pokoje typu studio (2+2) z pełnym węzłem sanitarnym.  
 

WE WŁASNYM ZAKRESIE;  pozostałe wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca.  
 

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. 12:00 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 30 zł.  
SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 45 zł.  
W przypadku nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej za 20 zł, wpisowe dla emerytów wynosi 8 zł, 
wpisowe dla składki normalnej 15 zł. 
 Podane ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK O/Mysłowice. PTTK O/Mysłowice zastrzega sobie prawo odwołania imprezy 
do 7 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy. 

 


