
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 m.in. Rokiem Rzeki Wisły.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zatwierdziło hasło programowe na 2017 rok

WISŁA ŁĄCZY
Celem jest pokazanie, że Wisła łączy-pokolenia, formy turystyki, pasje, pasjonatów.

Każdego kto ma ochotę na cudowną imprezę
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniu 27 sierpnia na

SPŁYW KAJAKOWY przez
KRAKOWSKI PRZEŁOM WISŁY 

na odcinku Zwierzyniec – Wawel – Grzegórzki - Zwierzyniec (11 km, czas płynięcia: 4 h, odcinek łatwy).

PROGRAM
27 sierpnia (niedziela) – spotkanie uczestników  o godz. 800  w Mysłowicach ul. 
Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice,
A4, Kraków, przystań KKW 1929. Tu nastąpi szkolenie kajakowe i poinformowanie 
uczestników o trudnościach na trasie spływu. Każdy uczestnik wyposażony zostanie w 
kamizelkę ratunkową i wiosło. Spływ dwuosobowymi kajakami na odcinku Salwator – 
Wawel – Skałka – Kazimierz – Grzegórzki - Salwator.  
Rozpoczniemy spływ w krakowskiej dzielnicy Salwator u podnóża Kopca Kościuszki. Z geograficznego punktu widzenia 
miejsce to zwane Bramą Krakowską a właściwie jest wschodni odcinek zwany Pomostem Krakowskim. Przystań 
zlokalizowana jest nad brzegiem Wisły w Krakowie i należy do Kolejowego Klubu Wodnego 1929. To miejsce szkolenia 
dzieci i młodzieży w sportach wodnych i znany w środowisku wodniaków ośrodek turystyki z ponad 80-letnią tradycją. W 
barwach KKW 1929 pływał w latach 50-tych XX wieku Karol Wojtyła. Pod Krakowem, w obrębie Bramy Krakowskiej, Wisła 
tworzy epigenetyczny przełom przez wapienie jurajskie, zwany przełomem krakowskim. Ten odcinek Wisły po bulwary 
Wisły u stóp Zamku Wawelskiego, jest szczególnie malowniczy. 

Przejazd autokarem pod Wawel. Zwiedzanie Wawelu we własnym zakresie. Przejście 
Drogą Królewską pieszo na krakowski rynek. Na trasie zwiedzać będziemy kościół 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła (pierwsza barokowa budowla w Polsce). Zwiedzanie 
Muzeum w Sukiennicach, wolny czas. Możliwość udziału we mszy świętej w Bazylice 
Franciszkańskiej (pl. Wszystkich Świętych 5) o godz. 1630 Po mszy zwiedzanie kościoła. Wyjazd
z Krakowa o 1800.  Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 1930.

CENA;  90 zł członkowie PTTK         85 zł członkowie SKKT,         100  zł – pozostali.
ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, opieka pilota/przewodnika na całej trasie wycieczki, opieka
instruktora kajakarstwa i przodownika turystyki kajakowej na czas spływu.
WE WŁASNYM ZAKRESIE;  opłaty za zwiedzane miejsce, wyżywienie. 

UWAGA; uczestnicy powinni zabrać ze sobą ubrania na zmianę, obuwie do wody. Można zabrać z sobą aparat 
fotograficzny oraz tel. komórkowy – należy jednak pamiętać by sprzęt ten odpowiednio zabezpieczyć. 
Najlepszym rozwiązaniem jest profesjonalne etui wodoszczelne zakładane na szyję. Każdy uczestnik spływu 
musi zapoznać się z regulaminem spływu i zaakceptować go za podpisem. Regulamin znajduje się w 
biurze PTTK Mysłowice.

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. 1300 do 1700. 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 oraz bezrobotnych wynosi 25 zł, 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 ulgowych 
pozostałych wynosi 8 zł, wpisowe dla składki normalnej 15 zł.  Dla każdej wycieczki podany zostanie szczegółowy program na stronie 
www.myslowice.pttk.pl  i na tablicach ogłoszeń PTTK Mysłowice. 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.
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