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Impreza turystyczna numer 049 / 2021 

ZDZIAR – BACHLEDOWA DOLINA  
JASKINIA BIELAŃSKA – ŚCIEŻKA W KORONACH DRZEW 

 

 
 

 

 

 06.06.2021r. - niedziela 
 
 

Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po zgłoszeniu 
godz. 6.45 z Katowic - ul. Andrzeja. Przejazd przez Nowy Targ, Jurgów na Słowację 
(zabrać dokumenty, obowiązuje waluta euro!) do Jaskini Bielańskiej. Przejście ok. 25 
min. do wejścia jaskini, położonej na stoku Kobylego Wierchu (jaskinia odkryta w XVIII 
wieku, posiada bogatą szatę naciekową trasa dł. 1370m, ok. 6oC). Powrót do autokaru. 
Przejazd do Doliny Bachledki (miejscowość Zdziar), piesze przejście ok. 45 min. na 
początek trasy: „Ścieżką Koronami Drzew” (istnieje możliwość wyjazdu i zjazdu kolejką 
gondolową - to dodatkowy koszt N-11€, U-9€).  

Po zwiedzaniu czas wolny na wytchnienie i posiłek. Wyjazd w drogę powrotną.  
Planowany powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.30. 

„ŚCIEŻKA KORONAMI DRZEW”, to poprowadzona trasa dł. 1234 m, na którą składa 
się specjalna kładka o dł. 600m poprowadzona na wysokości maksymalnej do 24 m. 
Na trasie zamontowane są tablice edukacyjne umożliwiające zapoznanie się z fauną i florą 
całego otoczenia, a na wieży 32m będzie sobie można zobaczyć panoramę 360o na Pieniny 
i Tatry. Dodatkowe atrakcje to zjeżdżalnia rurowa o dł. 120 m (płatna 2€). 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty drogowe, parkingowe,  

• obsługa pilota – przewodnika beskidzkiego,  
• rezerwacja zwiedzania Jaskini Bielańskiej, 
• obowiązkowa składka na TFG i TFP, 
• ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA - KL 25 000€, NNW 20 000 zł 

 

koszt wycieczki: 102 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 94 zł 

 

 (członkowie PTTK – skł. 2021r., Karta Turysty CCIiT)  
 
 

Dodatkowo koszt biletu do Jaskini i na Ścieżkę to: N - 17€, U (+65) - 15€, U (3-14 lat) - 11€ 
Zapisy wraz z wpłatą zaliczki  30 zł, pozostała kwota na dwa tygodnie przed realizacją wyjazdu (w przypadku rezygnacji, 
zwrot zgodnie z OWU w imprezach, dostępne w biurze CCIiT). Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia od kosztów 

rezygnacji z imprezy turystycznej. 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 „ZDZIAR” 
 

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH, czyli DDM !  

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

