
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniu 30 września 2017 dzieci i młodzież ze
Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych na wycieczkę w

BESKID ŚLĄSKI
Celem wycieczki będzie

ORŁOWA (813 m n.p.m.)
Wycieczka odbędzie się w ramach VIII Śląskiego Rajdu Turystycznego BEZ BARIER, którego głównym 
organizatorem jest PTTK O/Mysłowice.

PROGRAM

30 września (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 800  w Mysłowicach ul. 
Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie 
Mysłowice, Pszczyna, Skoczów, Ustroń - Polana.

Stąd wędrujemy zielonym szlakiem na szczyt Orłowej. Czas wejścia 1.45 h. Dalej 
wędrować będziemy niebieskim szlakiem do niepozornego wzniesienia Zakrzosek (656
m n.p.m.). Stąd po krótkim odpoczynku zejdziemy czarnym szlakiem do Ustronia 
Dobki. Łączny czas przejścia 3:30 h. Trasa liczy ok. 11 km. (15 pkt. GOT). Dalej przejazd 
autokarem do centrum Wisły. W wiślańskim amfiteatrze spotkanie integracyjne z 
uczestnikami VIII Śląskiego Rajdu Turystycznego BEZ BARIER. Tu też turystyczny posiłek
(herbata, bułka, kiełbaska). Wyjazd z Wisły około godz. 1630. 

Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 1800

CENA;     35 zł członkowie SKKT,          35 zł członkowie PTTK,      50 zł – pozostali.

ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW,  opieka przewodnika na całej trasie 
wycieczki, turystyczny posiłek przy mecie VIII Śląskiego Rajdu Turystycznego BEZ 
BARIER.

WE WŁASNYM ZAKRESIE; pozostałe wyżywienie

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.

http://www.myslowice.pttk.pl/
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