
PTTK o/MYSŁOWICE 

serdecznie zaprasza wszystkich miłośników białego szaleństwa i fajnej zabawy na: 

 

Wycieczkę Narciarsko - Walentynkową 

 

Wycieczka odbędzie się w dniach 26-27 luty, w trakcie której na narty pojedziemy do Wisły. 
Nocleg i zabawa walentynkowa w Ośrodku Wczasowym Potok w Wiśle. 

 

PROGRAM 

I -szy dzień 26 luty (sobota) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 800 
w Mysłowicach przy ul. Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem 
na trasie Mysłowice, Bielsko-Biała, Wisła. Tu narciarze wysiadają przy stacjach narciarskich 
Wisła Nowa Osada, Wisła Malinka. Natomiast pozostali mogą zwiedzać atrakcje turystyczne 
Wisły z przewodnikiem lub zagospodarować ten czas według własnego programu. Zbiórka 
uczestników w miejscach wysiadania o godz. 1600. Przejazd autokarem do Ośrodka 
Wczasowego Potok w Wiśle. Tu zakwaterowanie. Około godz. 18oo obiadokolacja. O 1930 
rozpoczęcie zabawy walentynkowej, w trakcie której podana będzie kawa lub herbata i deser. 

Zabawę prowadził będzie DJ. W hotelu czynny będzie drink-bar i mini restauracja. 

II -gi dzień 27 luty (niedziela) – śniadanie o godz. 900. Wykwaterowanie z ośrodka. 
Przejazd autokarem pod stacje narciarskie. Tu spędzamy czas w sposób analogiczny do dnia 
poprzedniego. Istnieje możliwość zorganizowania kuligu Doliną Białej Wisełki. O godz. 1700 
zbiórka w wyznaczonych miejscach i powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd do 
Mysłowic ok. 1900 . 

 CENA:  członkowie PTTK – 125 zł SKKT – 120 zł  niezrzeszeni – 140zł 

ŚWIADCZENIA: przejazd autokarem, opieka pilota i uprawnionego przewodnika, 
ubezpieczenie NNW (standardowe), obiadokolacja, nocleg, śniadanie, zabawa Walentynowa 
w Ośrodku Wczasowym Potok w Wiśle W trakcie zabawy kawa lub herbata i deser. 
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE: ubezpieczenie dodatkowe (np. narciarskie), wynajęcie instruktora 
narciarskiego lub snowboardowego, pozostałe posiłki. 
 
Szczegółowe informacje w 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 
i bezrobotnych wynosi 18 zł, ulgowa dla emerytów, rencistów wynosi 20 zł, 
normalna 36 zł. Nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla 
składki ulg. i 10 zł dla składki normalnej.  


