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Impreza Turystyczna numer 6 /2020 

  BESKID ŚLĄSKI 
Przeł. Salmopolska - Kotarz - ChWT - Szczyrk 

 

 

4 stycznia 2020r. (sobota)  
 

 

Godz. 8.00 wyjazd z Chorzowa - ul. Kościuszki (tężnie), godz. 8.15 wyjazd 
z Katowic (po zgłoszeniu) - ul. Andrzeja. Przejazd na trasie Tychy – Pszczyna – Bielsko-
Biała – Szczyrk Górny (wysiadają narciarze) – Przełęcz Salmopolska (wysiadają osoby 
biorące udział w przejściu pieszym z przewodnikiem).  

TRASA PIESZA: przejście czerwonym szlakiem z przełęczy Salmopolskiej (Biały 
Krzyż) przez Grabową, Kotarz, Beskid do schroniska Chata Wuja Toma. Po odpoczynku 
zejście szlakiem żółtym do centrum Szczyrku – czas na wytchnienie.   

NARCIARZE i SANECZKARZE: mają do dyspozycji trasy zjazdowe na górze 
Skrzyczne. Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz.18.30. 

Długość trasy pieszej ok. 11 km, czas przejścia ok. 3,5 h, GOT – 12 pkt. 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, 

• przewodnik beskidzki na trasie,  

• opłaty parkingowe, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezpieczenia 10 000 zł.  
 

 

Cena wycieczki: 58 zł  
Cena wycieczki z rabatem: 52 zł 

  (członkowie PTTK – skł. 2020r., Karta Turysty CCIiT)  
 
  
 

Zapisy wraz z wpłatą od uczestnika przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni 
roboczych. (zwrot zgodnie OWU w Imprezach Turystycznych dostępne w biurze). 

 
 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. kom. 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 „Kotarz” 

 

Osoby biorące udział w przejściu pieszym obowiązkowo strój i obuwie turystyczne dostosowane do 
warunków zimowych. Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i 

bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym przewodnik.  
Narciarze dodatkowo ubezpieczenie od sportów zimowych we własnym zakresie. 

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

