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WCZASY BOŻONARODZENIOWE 

Beskid Śląski: WISŁA MALIKA 
  

 

 
 

23 - 26.12.2018r. – 4 dni  
 
 

 

niedziela 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, godz. 8.20 wyjazd 

z Katowic (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd Katowic – Panewnik do bazyliki 

św. Ludwika Króla i WNMP, gdzie zwiedzimy obiekt sakralny i zobaczymy trzy szopki 

Bożonarodzeniowe: największą na Śląsku przy ołtarzu (18 m x 30 m), żywą szopkę i 

Muzeum Szopki Bożonarodzeniowej. Przejazd przez Mikołów, Żory, Skoczów do 

centrum Wisły. Przejście od zameczku Habsburgów, park miniatur, nowo 

wyremontowany skwer z tablicą J.Ochorowicza na Plac B.Hoffa. Czas na 

wytchnienie. Przejazd do doliny Wisły Malinki. Zakwaterowanie w Hotelu GEOVITA, 

obiadokolacja, czas na aklimatyzację, nocleg.  

poniedziałek 

Śniadanie, czas na wypoczynek, a dla aktywnych piesze przejście na trasie: Skocznia 

Adama Małysza, Cieńków Niżny (możliwość wyjazdu wyciągiem), zapora Jeziora 

Czernińskiego, „wodospad” na Wiśle (czas przejścia ok. 3h, obuwie i ubiór 

turystyczny). Popołudniowy lunch i przygotowanie do uroczystej Kolacji Wigilijnej, 

a wieczorem możliwość pójścia na Pasterkę do kościoła p.w. Świętego Pawła od 

Krzyża (ok. 25 min pieszo). 

wtorek  

Śniadanie, dopołudniowy wypoczynek świąteczny, obiad, udział w świątecznym  

kuligu w dolinie Czarnej Wisełki z biesiadą góralską, kolacja, nocleg. 
środa  

Śniadanie, dopołudniowy wypoczynek świąteczny, obiad, wykwaterowanie. Przejazd 

Małą Pętlą Beskidzką: Wisła Malinka – Przeł. Salmopolska – Szczyrk – Bielsko-

Biała. Przyjazd do Chorzowa przez Katowice w godzinach popołudniowych.   
 
 
 
 
 
 

VERTE  
 
 
 
 
 

http://www.chorzow.travel.pl/


 

Świadczenia:  

• transport autokarem w obie strony, 

• pilot, przewodnik po Bazylice w Panewnikach, Wiśle i  Małej Pętli Beskidzkiej,  

• 3 x noclegi w hotelu Geovita (pok. 2-3 os., wc, łazienki, TV, WiFi),  

• 3 x śniadania (bufet), obiadokolacja, lunch, 2 x obiad, kolacja, 

• uroczysta Kolacja Wigilijna, 

• świąteczny kulig w dolinie białej Wisełki z biesiadą, 

• niespodzianka na powitanie w pokoju, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna  suma ubezpieczenia 5000 zł, 

• opłata klimatyczna. 
 

 

Koszt wyjazdu 
dorośli 

w pok. 2-3 os. 
dzieci 5-12 lat 

w pok. 2- 3 os. 
do 4 lat 
z rodzicami 

pełnopłatny 877 zł (810 zł)* 660 zł 140 zł 

z rabatem 
(czł. PTTK- skł. 2018r. i Karta Turysty CCIiT) 

855 zł (788 zł)* 682 zł 140 zł 
 

*cena obowiązuje przy zapisie do 31.10.2018r. (czasowy rabat udzielony przez hotel) 

DOPŁATY: pokój 1 osobowy 100 zł, zwierzęta (pies) – 30 zł/ doba, 
 

Dodatkowe informacje: 
 Koszt wyjazdu nie obejmuje ceny wstępu do zwiedzanych obiektów, przejazdu kolejką linową, oraz 

korzystania z dodatkowych atrakcji w trakcie pobytu. Wpisowe w wysokości 250 zł od uczestnika przy 
zapisie, rezerwacja telefoniczna miejsca na wyjeździe ważna do 4 dni roboczych, pozostała kwota na 

trzy tygodnie przed wyjazdem (w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z Ogólnymi Warunkami 
Uczestnictwa w imprezach, które są dostępne w biurze CCIiT).  

O miejscu w autokarze decyduje data zapisu wraz wpłatą zaliczki za wycieczkę.  
Uczestnicy wchodzą do autokaru w takiej kolejności w jakiej dokonywali wpłat (dotyczy tylko  

wsiadania w Chorzowie), należy być 20 min przed podaną godziną wyjazdu.  
Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsc. 

 
 

Zapisy i informacji udziela biuro lub tel. 32 771 99 74 lub 502 46 38 28 
 

 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 

konto Deutsche Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001  z dopiskiem „Malinka”.  
 

  

Hotel GEOVITA, to Centrum Konferencji i Rekreacji położony w zacisznym 

i malowniczym zakątku doliny Maliki, zaledwie 200 m od skoczni A.Małysza, 1km od 
Nowej Osady, 1,5 km Cieńków.  Bliskość szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, 
wyciągów narciarskich i tras do narciarstwa biegowego sprawia, że każdy znajdzie tutaj 
coś dla siebie. Możecie odkryć uroki Wisły, posmakować regionalnej kuchni, odpocząć 
od zgiełku miasta, zadbać o swoje zdrowie i dobrze się bawić. Na terenie ośrodka 
dostępny bilard, tenis stołowy, salka fitness, kijki Nordic Walking, kino familijne dla 
najmłodszych, pokój zabaw dla dzieci, bar i wi-fi.  

ZAPRASZAMY 


