
   

     

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 054 /2023 

u stóp BABIEJ GÓRY : Mosorny Groń  

-  Zawoja: krajoznawczo           i pieszo  
 
 

2 maja 2023 r. – wtorek 
 

 

 

Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po zgłoszeniu: 
godz. 7.15 z Katowic, ul. Andrzeja. Przejazd przez Wadowice,  Suchą Beskidzką do Zawoi  
- przysiółek Markowa. Zwiedzanie stałej wystawy Ośrodka Edukacyjnego Babiogórskiego 
Parku Narodowego* wraz z Ogrodem Roślin Babiogórskich (200 roślin w 24 rabatach), 
przejście do niewielkiego Skansenu im. Józefa Żaka* w Zawoi Markowe - Rówienki 
(najstarsza chałupa z 1802r., kuźnia, spichlerz, kapliczka). Przejazd do przysiółka Zawoja 
Policzne – na dolną stację kolejki linowej, wyjazd na Mosorny Groń* 1047 m n.p.m. 
(punkt gastronomiczny i nowo otwarta w 2022r. wieża widokowa o wys. 24 m). Przejście 
piesze szlakiem turystycznym żółtym i niebieskim na Roztaje Hali Śmietanowej, zejście 
zielonym szlakiem do Zawoi Centrum - zabytkowy Kościół p.w. św. Klemensa (czas 
przejścia ok. 2h, dł. trasy 6,5 km, sum. podejść 95 m, zejść 725 m, ilość punktów do GOT 
- 7 pkt.). Osoby, które nie idą na szlak pieszy, zjazd kolejką linową do autokaru (dopłata 
do biletu 5 zł) i przejazd do Zawoi Centrum, gdzie czas na wytchnienie, czyli posiłek we 
własnym zakresie. Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 19.30.  

ŚWIADCZENIA:  
 

• przejazd autokarem, opłaty drogowe,  

• pilot – przewodnik beskidzki na całej trasie,  

• rezerwacja i zwiedzanie obiektów edukacyjnych,  

• ubezpieczenie w Signal Iduna - suma ubezpieczenia 10 tys zł.  
 

 koszt wycieczki: 96 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 88 zł 
                                                                 (członkowie PTTK – skł. 2023r., Karta Turysty CCIiT)  

    

*Dodatkowo: wstęp zwiedzanych obiektów i wyjazd kolejką w jedną stronę to: N - 45 zł, U – 35 zł. 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 40 zł od uczestnika przy zgłoszeniu (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. 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 „02.05” 

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

