
   

     

CHORZOWSKIE CENTRUM INFORMACJI I TURYSTYKI 
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1, biuro czynne: poniedziałek – piątek   9.00 – 17.00 

tel. 32 771-99-74;  GG: 3796970; NIP 627 101 90 32; email: info.cciit@op.pl 

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza turystyczna numer 095/2021 

Jesienne Beskidy dla „leniwych” 

Mała Pętla Beskidzka Szczyrk - Wisła 
 
 
 

16 październik 2021r. – sobota  
 
 
 

  Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa z Rynku - ul. Kościuszki, godz. 8.15 – Katowice (po 
zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd przez Tychy, Bielsko - Białą, do Szczyrku. Zwiedzanie 
miejscowości na trasie od Sanktuarium św. Jakuba Apostoła Starszego, przez deptak 
nad Żylicą, do Placu św. Jakuba. Przejazd na Przełęcz Salmopolską (Biały Krzyż) 
panorama na Beskidy i zjazd do Wisły Malinki. Wyjazd kolejką krzesełkową na Cieńków 
Niżni, przejście ścieżką edukacyjno - dydaktyczną (żółty szlak turystyczny ok. 20 min.) 
do górnej części wieży skoczni narciarskiej im. Adama Małysza, gdzie znajduje się 
punkt widokowy i kawiarenka. Zjazd na dół i powrót wzdłuż potoku Malinka do 
autokaru. Przejazd do centrum Wisły - czas na wytchnienie i posiłek. 

 Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.30. 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe, 

• pilot i przewodnik beskidzki na trasie,  

• rezerwacja wstępów do zwiedzanych obiektów, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna - suma ubezp. 10 tys. zł, 

• podatek VAT. 
  

 

koszt wycieczki: 72 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 64 zł 

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

 

Dodatkowo: na przejazd kolejką linową : N – 26 zł, U (5-26 i +65) – 20 zł !,  

a w obiektach sakralnych „co łaska” 
 
 

UWAGA: ze względu na sytuację obostrzeń sanitarnych, uczestnicy powinni posiadać osobiste środki 
ochrony (maseczki), jak również bezwzględne przestrzegać aktualny regulamin udostępnianego obiektu. 

 

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 30 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca  
na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. (w przypadku rezygnacji zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych, istnieje 

możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji). Pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem.  
 

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 „Malinka”. 

 

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

