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Impreza turystyczna numer 108 / 2020 

DOLINKI PODKRAKOWSKIE 
Dolina Będkowska - Jaskinia Nietoperzowa 

 

24 październik 2020r. (sobota) 

 
Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa - ul. Kościuszki (zatoczka przy 

tężni), godz. 8.15 – Katowice (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd Olkusz do Rabsztyna 

– zwiedzanie zabytkowej Chaty Kocjana u podnóża zamku Rabsztyn, a następnie 

przejazd do Będkowic. Piesze przejście przez Bramę Będkowską żółtym szlakiem do 

Doliny Będkowskiej i niebieskim szlakiem do Jaskini Nietoperzowej. Na trasie przejścia 

zobaczymy Wodospad Szum, Sokolicę – grodzisko z ok. XII wieku, czy „Dupa Słonia” – 

Zamczysko oraz będzie czas wytchnienie. Na zakończenie - ognisko (grill) z pieczeniem 

kiełbasy. Czas przejścia ok. 2 h , dł. trasy ok. 5,5 km. 

Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 18.00  

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty drogowe,  

• pilot i przewodnik na trasie,  

• przewodnik po Jaskini Nietoperzowej !, 

• ognisko – grill z pieczeniem kiełbasy i dodatkami, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna suma ubezp. 10 000 zł. 
 

 

Cena wycieczki: 77 zł  

Cena wycieczki z rabatem: 70 zł 
  (członkowie PTTK – skł. 2020r., Karta Turysty CCIiT)  

 

*Cena wycieczki nie zawiera wstępu do zwiedzanych obiektów: N – 15 zł, U – 10 zł 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed wyjazdem  
(w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach turystycznych, 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. 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 „Nietoperz” 

 UWAGA: ze względu na sytuację obostrzeń sanitarnych, uczestnicy powinni posiadać osobiste środki 
ochrony, jak również należy przestrzegać aktualny regulamin zwiedzanego obiektu. 

 

Trasa przejścia może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe, decyduje o tym przewodnik.  
Ubiór i wygodne obuwie turystyczne powinno być dostosowane do aktualnych warunków pogodowych. 

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

