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Impreza turystyczna numer 096 / 2021 

P I E N I N Y : SZCZAWNICA 
 – JESIENNY REDYK OWIEC 

 
 
 

16 październik 2021r.  - sobota 
 
 
 
 

Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po 
zgłoszeniu: godz. 7.15 z Katowic, ul. Andrzeja. Przejazd autostradą i zakopianką, 
do Szczawnicy, gdzie co roku odbędzie się Jesienny Redyk na zakończenie wypasu 
owiec na halach. Bacowie i juhasi ok. godz. 11.00 przejdą przez Szczawnicę 
z połączonymi stadami owiec (ponad 1000 owiec) przez centrum Szczawnicy 
w towarzystwie muzyki kapeli góralskiej do przystani flisackiej na Piaskach.  
Z tej okazji na miejscu będą przygotowane dodatkowe stoiska z daniami 
i wyrobami regionalnymi, a miejscowe restauracje w Szczawnicy wzbogacą swoje 
menu o dania kuchni góralskiej. Dla chętnych, ok. godz. 14.30 zwiedzanie 
Szczawnicy z przewodnikiem, czyli przejście na trasie deptakiem wzdłuż potoku 
Grajcarek do części uzdrowiskowej Szczawnicy, do Górnego Parku Zdrojowego. 
Planowany powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00. 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem,  

• opłaty drogowe, parkingowe,  

• przewodnik beskidzki,  

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

koszt wycieczki: 92 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 84 zł 

 

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

 

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 „REDYK”. 
 

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH, czyli DDM !  

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

