
PTTK O/Mysłowice organizuje w dniu 26 stycznia 2019 roku
wyjazd na narty do 

ISTEBNEJ
do stacji narciarskiej ZŁOTY GROŃ

Dla zainteresowanych zamiennie zostanie zorganizowany kulig na trasie;

Jaworzynka – Herczawa (Hrčava - Czechy)

 z grzanym piwem, grillem i pieczeniem kiełbasek. 

PROGRAM 
Sobota  26 stycznia  – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 830 w Mysłowicach przy ul. Powstańców,
rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Skoczów, Wisła, Istebna. 
Jeżeli czas pozwoli zatrzymamy się w Wiśle na zakup regionalnych produktów.
Około 1100 przyjazd po stację narciarską ZŁOTY GROŃ.

Ośrodek Narciarski Złoty Groń w Istebnej – kompleks narciarski położony w Istebnej w Beskidzie Śląskim nad rzeką Olzą, na północno-
wschodnim zboczu Złotego Gronia (710 m n.p.m.), niewybitnego wzniesienia ok. 500 m na wschód od Zagronia, na którego północnym 
stoku również istnieje ośrodek narciarski, Kompleks Zagroń Istebna.

Kompleks Zagroń Istebna  ośrodek narciarski położony w Istebnej w Beskidzie Śląskim nad rzeką Olzą, na północnym zboczu 

Zagronia (ok. 684 m n.p.m), niewybitnego wzniesienia ok. 500 m na zachód od Złotego Gronia.
W obu ośrodkach wyciągi krzesełkowe o długości ok. 800 m.

Na terenie ośrodka „Zagroń” znajdują się ponadto:
- Centrum Zdrowia i Energii „Meridian” (spa)
- Park Wodny „Olza” (z krętą zjeżdżalnią, 2 jacuzzi, 2 gejzerami na środku basenu, rwącą rzeką, wodospadami 
płaszczowymi, saunami: suchą i parową, grotą solno-skalną, ścianką wspinaczkową, itp.).

1130 - zainteresowani kuligiem przejadą autokarem do Jaworzynki Polana. 
Stąd od ok. 1200 przejazd kuligiem – sanie lub wozy 10 osobowe. Trasa kuligu przebiega od Jaworzynki 
Polana przez przysiółki Korbasy, Klimasy (wokół Wawrzaczów Gronia) i dalej przez granicę polsko – 
czeską do położonej w Czechach beskidzkiej wsi Herczawa. 
Długość trasy - ok. 4 km. Czas przejazdu w jedną stronę około 1 godzina. Na trasie przejazdu piękne 
widoki na Trójstyk granic Polski, Czech i Słowacji. W Herczawie postój przy historycznej drewnianej 
gospodzie „U Sikory”. Gospodę „U Sikory” odwiedził prezydent Czech Vaclav Havel.
Tu pieczenie kiełbasek (grill) i grzane czeskie piwo.  
 Około 1400 – wyjazd kuligu z Herczawy.
1500 – wyjazd autokarem z Jaworzynki, powrót autokarem po grupę narciarską.
Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 1800.

CENA;  45 zł członkowie PTTK         40 zł członkowie SKKT        65  zł – pozostali.

ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, opieka przewodnika na całej trasie wycieczki. 

WE WŁASNYM ZAKRESIE;  opłaty za wyciągi narciarskie, opłaty za kulig z pieczeniem kiełbasek i grzanym piwem 
(35 zł),  wyżywienie. Grzane piwo można zamienić na herbatę lub kawę.

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 25 zł, ulgowa dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością 
oraz bezrobotnych wynosi 30 zł, dla emerytów wynosi 35 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 55 zł. W przypadku nowo wstępujących 
obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej za 25 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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