
Klub Turystyki Górskiej „Świstak”

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze 

Oddział Opole

Zapraszamy na  naszą górską imprezę statutową 

Beskid Śląsko - Morawski

I Dzień Przełęcz Kubalonka (PL) -Stożek Wielki (PL) – Filipka (Cz) -Nydek (Cz) - Cieszyn

II Dzień Ustroń Polana (PL) Czantoria Wielka (PL/Cz) – Czantoria Mała (PL) -Tuł – Dzięgielów 

w dniach 6/7 WRZEŚNIA 2014 r. /sobota/niedziela/
Program imprezy:  Godz. 7.00 wyjazd z ul Wiejskiej 7.15 wyjazd z parkingu przy ul. Dubois a – 1 – go Maja (obok Biedronki). 

Wyjazd w kierunku Beskidu Śląskiego. W pierwszym dniu zaczynamy wędrówkę górską od przełęczy Kubalonka (761 m.n.p.m.) 

przejściem po Głównym Szlaku Beskidzkim oznaczonym kolorem czerwonym do Kiczory (990 m.n.p.m.) a następnie idziemy wzdłuż 

granicy państwowej w kierunku najstarszego schroniska górskiego w Beskidzie Śląskim na Stożek Wielki (978m.n.p.m.). Po 

krótkim odpoczynku przechodzimy na szlak żółty i przekraczamy granicę państwową PL/CZ dochodzimy po czeskiej stronie do 

szlaku oznaczonego kolorem czerwonym. Z stamtąd dochodzimy do Chaty Filipka po odpoczynku wyruszamy nadal idziemy 

szlakiem czerwonym do miejscowości Nydek skąd zabierze nas autokar do Cieszyna na kwaterę. Po zakwaterowaniu i obiadokolacji 

zaczynamy zajęcia wieczorne zwiedzanie nocne  browaru zamkowego w Cieszynie. Dzień drugi. Po śniadaniu wyjeżdżamy do 

Ustronia – Zdroju dla chętnych Wersja HARD : początek/koniec GŁÓWNEGO SZLAKU BESKIDZKIEGO – wejście na Równicę – 

zejście do Ustronia Polany wejście na Czantorię Wielką . Wersja Soft: Z Ustronia Polany wjazd kolejką krzesełkową na Czantorię 

Wielką (866 m.n.p.m.) przejście pod Czantorię Małą czarnym szlakiem a w dalszej kolejności tym samym szlakiem dojście do góry 

TUŁ (621 m.n.p.m.) z Tułu idziemy do dawnego schroniska PTTK „Pod Tułem”. Tutaj możliwość zamówienia obiadu we własnym 

zakresie. Ostatnim odcinkiem będzie przejście do skrzyżowania przed Dzięgielowem obok zamku. TRASA BARDZO ŁATWA

Wyjazd w kierunku Opola godz. 17.30. Planowany powrót do Opola 19:30

Świadczenia: Opieka Przodowników Turystyki Górskiej GOT PTTK; Opieka Pilota wycieczki; Ubezpieczenie, Transport; bilety 

wstępu do browaru i na wyciąg krzesełkowy na Czantorię Wielką , 1 Nocleg, 1 śniadanie , 1 obiadokolacja , potwierdzenia do odznak 

turystycznych: Górska Odznaka Turystyczna PTTK, Główne Szlaki Górskie Polski, MOT II Beskidy, Mała Odznaka Wiślańska,

Wpisowe:  Członkowie PTTK, Członkowie KTG „Świstak” PTTK o/Opole oraz KP i OZ  z aktualnie opłaconą składką członkowską 

PTTK za 2014r. 199zł   Członkowie PTTK:  Młodzież powyżej 18 lat: zawodowa, licealna i studenci 190 zł (aktualna składka PTTK 

za 2014r.) Prosimy nie zapomnieć zabrać ze sobą legitymacji PTTK i dowodów osobistych bądź paszportów.

Zapisy oraz informacje o wycieczce:  Koła i Kluby PTTK zbierają zapisy w środę,  w godz. 15 – 17 Domek Lodowy Ip. Informacje 

o wycieczce Dariusz Chądziński  - prezes KTG „Świstak”  tel. 669-942-174 

Kierownictwo     rajdu: Wojciech Kwiecień   - komandor rajdu:  KTG ”Świstak” PTTK o/Opole,

Wycieczka odbędzie się niezależnie od pogody. Zapraszamy


