
 Program wycieczki  Beskid Śląski i Żywiecki 

             w dniach 15-18.09.2022 r.     

                               
  I dzień  

Godz. 5.00 wyjazd z parkingu ul. Przy gazowni 

Od godz. 13.00 – Pszczyna- zespół pałacowy z parkiem krajobrazowym, w 

którym znajduje się skansen- Zagroda Wsi Pszczyńskiej 

Bielsko-Biała- spacer po Starówce Podcieniami (urokliwa uliczka) do 

eklektycznego zamku książąt cieszyńskich 

Obiadokolacja i nocleg w okolicach Ustronia (pokoje 2,3-osobowe ) 

II dzień 

Po śniadaniu- zwiedzanie z przewodnikiem - Ustroń- spacer po części 

zdrojowej, kościółek św. Anny, wjazd kolejką  na Czantorię, Wisła- willa  

„Zameczek” , kościół ewangelicki, Istebna i Koniaków -drewniane chałupy 

i budynki z XVIII w., ośrodki sztuki ludowej zwłaszcza koronkarstwa. 

Obiadokolacja i nocleg j.w. 

III dzień                                                                                                                                 

po śniadaniu- przejazd przez przełęcz Salmopolską malowniczą drogą z 

Wisły do Szczyrku- spacer po  największym ośrodku narciarskim, 

odwiedziny w drewnianym kościele oraz tzw. Sanktuarium na Górce, 

Żywiec- rynek, Stary i Nowy Zamek wraz z parkiem, wizyta w browarze, 

Obiadokolacja i nocleg j.w. 

Biesiada przy muzyce 

IV dzień  

Po śniadaniu  - Cieszyn- XV wieczny rynek,. barokowe i klasycystyczne 

budowle , zabytkowy Teatr im. A Mickiewicza, 

Jastrzębie Zdrój- Dom Zdrojowy, zespół pałacowy i dworski, sanktuarium  

Opatrzności Bożej 

Godz. 14.00 obiad                                                                                                                                                                                                                    

Około godz. 22.00 rozwiązanie wycieczki 

 

Cena  1.100,-zł/osoba /1.090,-zł członkowie PTTK 

Zawiera: transport autokarem, 3 noclegi, 3 obiadokolacje, 3 śniadania,  

obiad, biesiada, bilety wstępu, przewodników lokalnych, opiekę pilota , 

ubezpieczenie NNW, TFG i TFP.  

 

Szczegółowe informacje i zapisy: BORT PTTK ul. Kupiecka 17 

Zielona Góra tel. 68 3270323    www.omzgora.pttk.pl 
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