
   

     

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 Organizatora Turystyki nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza Turystyczna numer 017/2022 

Beskid Śląsko-Morawski PUSTEWNY 
Valaska Ścieżka – Radhost – Królestwo Śniegu 

 

 26 luty 2022 r. - sobota 
 

Wyjazd o godz. 8.00 z Chorzowa ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 8.15 

z Katowic (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd przez Cieszyn, Frydek - Mistek do  
Trojanowic, przejście ok. 20 min. do dolnej stacji kolejki linowej, wyjazd na przełęcz 
Pustewny (1018 m n.p.m.). Przejście ok. 300 m na początek „VALASKIEJ ŚCIEŻKI” (to 
drewniana konstrukcja dł. ok. 1800 m zawieszona nad ziemią, gdzie dodatkową atrakcją 
jest Himalajska Ścieżka – most wiszący na linach dł. 135 m i Skywalk - szklany taras !, 
więcej na www.stezkavalaska.cz). Powrót na przełęcz, czas na odpoczynek, gdzie co roku 
odbywa się Festiwal Rzeźb Lodowych – KRÓLESTWO ŚNIEGU. Przejście niebieskim 
szlakiem (ok. 45 min) na legendarną górę Radhost (1129 m n.p.m.) z 4 m posągiem 
„pogańskiego Boga wojny, zwycięstwa, słońca i obfitości”. Powrót na przeł. Pustewny, 
czas na posiłek, zjazd kolejką do Trojanowic. Dla osób, które pozostaną na przełęczy, czas 
wolny w przytulnym odbudowanym schronisku Libušin !!!.  

Planowany powrót do Chorzowa przez, Katowice ok. godz. 20.00. 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem,  
• opłaty drogowe, parkingowe,  
• obsługa pilota – przewodnika beskidzkiego, 
• ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA - KL 25 000€, NNW 20000 zł.  

 

koszt wycieczki: 90 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 82 zł  

 

(członkowie PTTK – skł. 2022r., Karta Turysty CCIiT)  
 

Dodatkowo: koszt przejazdu kolejką w dwie strony i wstęp na Valaską Ścieżkę (bilet grupowy):  
N – 500 Kč (400 Kč), U – 410 Kč (400 Kč) (+ 65, 4-14 lat ), dzieci do 4 lat – bezpłatnie. 

Wartość korony czeskiej - 100 Kč = ok. 18,35 zł (21.12.2021) 

Wycieczka odbywa się na terenie Czech, gdzie obowiązuje waluta korona czeska. Obowiązkowo należy 
zabrać dokumenty (dowód osobisty bądź paszport) w celu przekroczenia granicy i wygodne obuwie. 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed realizacją wyjazdu. 
 (w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach, jest możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od 

kosztów rezygnacji, szczegóły 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. 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 „RADHOST” 
 

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH, czyli DDM ! 

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

