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Impreza Turystyczna numer 71 /2019 

Beskid Śląsko - Morawski 
PUSTEWNY-VALASKA SCIEŻKA-PINDULA 

 
 

 29 czerwiec 2019 r. - sobota 
 

Wyjazd o godz. 7.30 z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: godz. 7.45 

z Katowic (ul. Andrzeja), godz. 8.05 z Gliwic (Plac Piastów). Przejazd do Trojanowic – 
Roztoki, przejście ok. 15 min. do kolejki linowej, wyjazd na przełęcz Pustewny 
(1018m n.p.m.), przejście  ok. 300 m na początek „VALASKIEJ SCIEŻKI” (więcej na 
www.stezkavalaska.cz), powrót na przełęcz - czas na wytchnienie. Przejście 
piesze niebieskim szlakiem z przełęczy na Radhost (1129m n.p.m.), gdzie znajduje 
się 4 metrowy posąg „pogańskiego Boga wojny, zwycięstwa, słońca i obfitości”, 
dalej niebieskim szlakiem do kaplicy „Cyryla i Metodego” i do schroniska – czas 
na posiłek. Zejście na przełęcz Pindula, gdzie będzie oczekiwał autobus. (czas 
przejścia ok. 3 h, długość trasy ok. 8.5 km).  
Planowany powrót do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 20.00. 
Świadczenia:  
• Przejazd autokarem, opłaty drogowe, parkingowe,  

• obsługa pilota – przewodnika beskidzkiego, 
• rezerwacja zwiedzania obiektów,  
• ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA - KL 20 000€, NNW 15000 zł.  

 

koszt wycieczki: 80 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 72 zł 

 

  (członkowie PTTK – skł. 2019r., Karta Turysty CCIiT)  
 

                                             

Dodatkowo koszt przejazdu kolejką w jedną stronę i wstępu na Valaską  Ścieżkę: 
 N - 360 Kč, U - 250 Kč (+ 65, 5-15 lat ), dzieci do 5 lat – bezpłatnie. 

Osoby nie idące na przełęcz Pindula, dodatkowo 20 Kč na zjazd kolejką do Trojanowic. 

Wycieczka odbywa się na terenie Czech, gdzie obowiązuje waluta korona czeska. Obowiązkowo należy 
zabrać dokumenty (dowód osobisty bądź paszport) w celu przekroczenia granicy i wygodne obuwie. 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki  30 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed realizacją wyjazdu. 
 (w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach, które są dostępne w biurze CCIiT).  

Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych.   
 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. kom. 0048 502 46 38 28 
 

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

konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „PUSTEWNY” 

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

