
PTTK O/Mysłowice zaprasza w dniach 26 - 29 maja 2016 na Rajd Górski w  

 

BESKID ŚLĄSKO – MORAWSKI (Czechy). 

 

Przejście trasy; Ustroń – Czantoria(995m) – Nydek (Czechy), Jaworowy (1031m), Ostry (1044m), Kozubowa (982 m.), 

Jabłonków, Stożek Wielki (979 m), Wisła Głębce. 

 
PROGRAM 
26 maja (czwartek) – spotkanie uczestników  o godz. 700  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon stacji 
PKP. Przejazd PKP na trasie Mysłowice, Katowice, Ustroń Polana z przesiadką w Katowicach. Przyjazd 
do stacji Ustroń Polana o 953. Wędrówka piesza na Czantorię (995 m) i dalej do Nydka (Czechy).  Czas 
przejścia 3:30 godz. Przejazd do Oldrzychowic. Stąd zielonym szlakiem na Mały Javorowy (946 m 
n.p.m.). Tu nocleg w najstarszym schronisku górskim w Beskidach Zachodnich (Chata Javorový). 
 

27 maja (piątek) – przejście piesze niebieskim szlakiem na Wielki Jaworowy (1032 m n.p.m.). dalej 
przejście piesze niebieskim i czerwonym szlakiem na Kałużny (994 m n.p.m.). Zejście niebieskim 
szlakiem do schroniska „Chata Ostry”. Tu zakwaterowanie nocleg. 
 

28 maja (sobota) -  przejście piesze żółtym szlakiem na przełęcz pod Ostrym. Dalej niebieskim 
szlakiem i żółtym na Kozubową (981 m n.p.m.). Przy wierzchołku wieża widokowa. Zejście żółtym 
szlakiem do Jabłonkowa. Tu nocleg w pensjonacie 
 
29 maja (niedziela) - przejście piesze niebieskim szlakiem na Stożek (978 m. n.p.m.). Tu odpoczynek w 
schronisku PTTK. Zejście zielonym szlakiem do Wisły Głębce. Przejazd PKP o 1701 do Mysłowic z 
przesiadką w Katowicach. Planowany przyjazd do Mysłowic o 1957 

 
 https://mapy.cz/turisticka?x=18.6963628&y=49.5562337&z=13&source=base&id=1894904 

 

CENA;  205 zł członkowie PTTK         195 zł członkowie SKKT 
 

ŚWIADCZENIA; przejazd PKP, NNW/KL, opieka przewodnika na całej trasie wycieczki. 
 

WE WŁASNYM ZAKRESIE;  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. 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 wynosi 20 zł, ULGOWA dla osób z orzeczoną 
niepełnosprawnością, bezrobotnych, 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 składki ulgowej za 30 zł 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. 

 

 


