A W BESKIDZIE ROZZŁOCONY BUK… I ZIELONY
ŚWIERK
To wyprawa dla rodzin z dziećmi oraz dla wszystkich, którzy kochają góry i spacery szlakami górskimi, interesują
się ptakami i kibicują polskim skoczkom narciarskim.

Informacje o wyprawie
Czas wyprawy:

3 dni

Noclegi:

Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu, 43450 Ustroń, ul. Turystyczna 7, telefon: 33 854 25 72, e-mail:
jaszowiec@katowice.lasy.gov.pl
UWAGA: obiekt może mieć ograniczoną dostępność.

Liczba kilometrów do przejścia
łącznie:

20 km

Liczba kilometrów do przejechania
łącznie:

60 km

Sugerowana liczba osób na
wyprawie:

2-6

Dlaczego tutaj?
Jesteśmy w Lasach Beskidu Śląskiego, gdzie króluje nie tylko buk, jak w piosence harcerskiej, lecz świerk, a szczególnie
świerk istebniański. Znaleźć się na styku polsko-słowacko-czeskim, podziwiać panoramę Beskidów, posłuchać tokujących
głuszców i podziwiać drapieżne ptaki w sokolarni to tylko kilka atrakcji tej wycieczki.

Obiekty wymagające rezerwacji
Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu, 43-450
Ustroń, ul. Turystyczna 7,

33 854 25 72
jaszowiec@katowice.lasy.gov.pl

Propozycja programu wyprawy
Piątek
1. Zakwaterowanie w RLOEE „Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu (http://www.lesnik.katowice.lasy.gov.pl/kontakt)
2. Spacer ścieżką przyrodniczo-leśną „Skalica" zaczynającą się i kończącą przy ośrodku (długość ok. 4 km, czas przejścia
ok. 2,5 h)
3. Samodzielne zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej w RLOEE „Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu (czas ok. 30 min). Ekspozycja
znajduje się na I piętrze nad recepcją ośrodka
4. Spacer do centrum Ustronia (do przejścia ok. 3 km, czas przejścia: 40 min), kolacja w Ustroniu
5. Powrót do RLOEE „Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu (do przejścia ok. 3 km., czas przejścia ok. 40 min), nocleg w RLOEE
„Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu
Sobota
1.

Śniadanie w RLOEE „Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu

2.

Przejazd do Istebnej, na parking pod Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej (ok. 20 km, czas przejazdu ok. 30 min),
spacer po Ogrodzie Roślin Beskidu Śląskiego i możliwość zapoznania się z gatunkami roślin charakterystycznych dla
Beskidu Śląskiego, odpoczynek na drewnianym placu zabaw (czas zwiedzania ok. 30 min )

3.

Przejście pod Amfiteatr pod skocznią, gdzie rozpoczyna się ścieżka przyrodnicza „Olza” (do przejścia ok. 500 m, czas
przejścia ok. 5 min), spacer doliną rzeki Olzy na ścieżce przyrodniczej „Olza” (ok. 1,5 km, czas przejścia ok. 30 min),
powrót na parking pod Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej (do przejścia ok. 500 m, czas przejścia ok. 5 min)

4.

Przejazd do Centrum Pasterskiego w Koniakowie (ok. 6 km, czas przejazdu ok. 10 min), zwiedzanie Centrum
Pasterskiego w Koniakowie (czas zwiedzania ok. 1 h.)

5.

Obiad w Koniakowie

6.

Przejazd do Galerii „Sportowe Trofea Adama Małysza” w Wiśle (ok. 18 km., czas przejazdu 25 min), zwiedzanie Galerii
(ok. 30 min)

7.

Przejazd pod skocznię w Wiśle Malince (ok. 4,5 km., czas przejazdu ok. 8 min), zwiedzanie Skoczni Narciarskiej im.
Adama Małysza [http://www.wisla-malinka.com/pl ] o punkcie konstrukcyjnym K-120, powstałej na terenach Lasów
Państwowych (czas zwiedzania ok. 30 min)

8.

Przejście ścieżką przyrodniczą „Malinka”, która zaczyna się przy skoczni i powrót tą sama drogą na parking (do
przejścia ok. 2 km, czas przejścia ok. 1 h)

9.

Kolacja w Wiśle

10. Powrót do RLOEE „Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu (ok. 11 km, czas przejazdu ok. 20 min)
Niedziela

1. Śniadanie w RLOEE „Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu oraz wykwaterowanie się z ośrodka
2. Spacer do kolei linowej na Czantorię (ok. 1 km, 15 min), wjazd koleją na Polanę Stokłosica (górna stacja kolejki, czas
wjazdu 8 minut)
3. Spacer ścieżką edukacyjną „Czantoria” na szczyt Wielkiej Czantorii - 995 m n.p.m., możliwość podziwiania walorów
turystycznych Rezerwatu Przyrody Czantoria (ok. 1,2 km, czas przejścia ok. 30 min.), na szczycie Wielkiej Czantorii
wejście na 29-metrową wieżę widokową, z której można podziwiać panoramę całych Beskidów (czas wejścia i zejścia na
wieżę ok. 45 min.), powrót na Polanę Stokłosica (ok. 1,2 km, czas przejścia ok. 30 min.) i zjazd na dół koleją linową
(czas ok. 8 min)
4. Obiad w Ustroniu i zakończenie wyprawy

Centrum Pasterskie w Koniakowie
w związku z obowiązującymi zmianami prawnymi związanymi ze stanem epidemii zalecamy uważne sprawdzenie niżej
opisanych informacji
wstęp do Centrum Pasterskiego jest bezpłatny,
• dla gości również bezpłatny parking, toalety oraz plac zabaw dla dzieci (w okresie letnim).
• przykłady typowych karpackich zwierząt pasterskich: owce, kozy i krowy.
• otwarte codziennie:
od maja do września w godz. 9:00 – 19:00
od października do kwietnia 10:00 – 18:00
sklep: od 9:00 – 19:00
• wystawa pasterska: czerpaki, puciery, ferule, kotły, formy drewniane na sery i wiele innych naczyń oraz sprzętów
pasterskich
• interaktywna ścieżka edukacyjna – przeróbka runa owczego oraz wełny starodawnymi i nowoczesnymi metodami.
Centrum Pasterskie ma charakter otwarty: można dotykać narzędzi do obróbki wełny, spróbować swoich sił w
gręplowaniu, przędzeniu, zwijaniu, tkaniu na krosnach, filcowaniu czy robótkach ręcznych

Galeria „Sportowe Trofea Adama Małysza”
w związku z obowiązującymi zmianami prawnymi związanymi ze stanem epidemii zalecamy uważne sprawdzenie niżej
opisanych informacji
Ceny biletów:
normalny: 10 zł/os.
ulgowy: 9 zł/os.
ulgowy (emeryci i renciści): 5 zł/os.
Szkolne grupy zorganizowane powyżej 15 osób: 8 zł /os.
• Godziny otwarcia:
wtorek-sobota : 10:00-17:00
niedziela: 10:00-15:00

Skocznia narciarska im. Adama Małysza w Wiśle-Malince
w związku z obowiązującymi zmianami prawnymi związanymi ze stanem epidemii zalecamy uważne sprawdzenie niżej
opisanych informacji
godziny otwarcia:
UWAGA: poniższe dane są z 2021 r.:
W miesiącach lipiec-sierpnień Petla Cieńkowska czynna codziennie w godzinach 10:00 - 18:00.
W miesiącach czerwiec i wrzesień Petla Cieńkowska czynna czynna codziennie w godzinach 10:00 – 17:00
W miesiącach styczeń-maj i październik-grudzień Petla Cieńkowska czynna czynna codziennie w godzinach 10:00 –
16:00
• wstęp na skocznię: bezpłatny
• wyciąg krzesełkowy (2-osobowy): bilet w dwie strony (góra/dół) normalny: 16 zł, ulgowy: 12 zł
Godziny pracy wyciągu: w okresie wakacji (lipiec-sierpień) wyciąg czynny codziennie w godzinach 10:00 - 18:00; w
miesiącach czerwiec i wrzesień wyciąg czynny codziennie w godzinach 10:00 - 17:00 (wyciąg uruchamiany jest co pół
godziny); w miesiącach styczeń-maj i październik-grudzień wyciąg czynny codziennie w godzinach 10:00 - 16:00
(wyciąg uruchamiany jest co pół godziny)

Kolej Linowa Czantoria
w związku z obowiązującymi zmianami prawnymi związanymi ze stanem epidemii zalecamy uważne sprawdzenie niżej
opisanych informacji
kolej czynna przez cały rok:
poniedziałek – piątek: od godz. 8:30 do 16:30
sobota – niedziela: od godz. 8:30 do 17:30
święta: od godz. 08:30 do 17:30
• ceny biletów:
góra – dół: normalny: 33 zł, ulgowy: 29 zł;
bilet w jedną stronę: normalny: 25 zł, ulgowy: 22 zł
wjazd z rowerem: normalny: 26 zł, ulgowy: 24 zł
parking dla samochodów osobowych: 12 zł.
UWAGA: bilety dostępne są w kasach tradycyjnych i automatycznych

Ścieżka edukacyjna „Czantoria”
w związku z obowiązującymi zmianami prawnymi związanymi ze stanem epidemii zalecamy uważne sprawdzenie niżej

opisanych informacji
Uwaga: Przed wejściem na szlak prosimy o sprawdzenie warunków pogodowych np. na stronie
https://www.czantoria.net/ (zakładka POGODA, KAMERA)
ścieżka edukacyjna na Czantorii rozpoczyna się przy górnej stacji kolei. Prowadzi przez rezerwat przyrody oraz szlaki
grzbietowe. Podczas wędrówki można obserwować charakterystyczną górską roślinność. Pierwszy etap prowadzi
czerwonym szlakiem turystycznym na szczyt Czantorii (995 m n.p.m). Ścieżką można przejść do rezerwatu leśnego
lub na szczyt, wzdłuż południowej granicy rezerwatu. Trzeci odcinek biegnie szlakiem czarnym i niebieskim. Wzdłuż
granicy państwa i rezerwatu dochodzi do czeskiego schroniska pod Czantorią.
• długość ścieżki, w zależności od wybranej trasy wynosi 8 lub 9 km. Na trasie przygotowano 5 przystanków
edukacyjnych z tablicami informacyjnymi oraz miejscami odpoczynku. Na tablicach prezentowane są walory
przyrodnicze oraz zagadnienia związane z gospodarką leśną

Wieża widokowa Wielka Czantoria
w związku z obowiązującymi zmianami prawnymi związanymi ze stanem epidemii zalecamy uważne sprawdzenie niżej
opisanych informacji
bilety wstępu: normalny: 8 zł; ulgowy (emeryci, studenci): 6,50 zł; ulgowy (dzieci od 4 do 12 lat): 4,50 zł.
• otwarte w zależności od pogody. W miesiącach poza sezonem, prosimy o kontakt przed wizytą w celu sprawdzenia
czasu pracy dzwoniąc - biuro tel.kom. +420 602 713 170 (Uwaga – telefon poza granicę Polski), albo pisząc na
cantoryje@seznam.cz

Informacja o wyprawie
Nocleg w Regionalnym Leśnym
Ośrodku Edukacji Ekologicznej
„Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu

280 zł/2 noclegi/pokój 4-osobowy z własną kuchnią. Polecamy zamówienie
śniadania na miejscu w cenie 25 zł/os., czyli łącznie 200 zł (źr.: ustalenia
telefoniczne maj 2022)

Centrum Pasterskie w Koniakowie

wstęp bezpłatny (źródło: http://seroscypek.pl/atrakcje/centrum-pasterskiekoniakow

Galeria „Sportowe Trofea Adama
Małysza”

bilet normalny – 10 zł/os.; ulgowy (dzieci)– 9 zł/os. (źródło:
https://www.wisla.pl/turysta/attractions/64 - dane na 20.04.2022))

Skocznia narciarska im. Adama
Małysza w Wiśle-Malince (parking)

2 zł (źródło: konsultacje terenowe listopad 2019 r.)

Skocznia narciarska im. Adama
Małysza w Wiśle-Malince (wyciąg)

bilet normalny w dwie strony – 16 zł/os., ulgowy – 12 zł/os., dzieci do 5. roku życia
- bezpłatnie (źródło: https://www.wisla.pl/mieszkaniec/skocznia-narciarska-imadama-malysza-w-wisle-malince )

Wstęp na ww. skocznię

bezpłatny (źr.: https://www.wisla.pl/mieszkaniec/skocznia-narciarska-im-adamamalysza-w-wisle-malince)

Kolej Linowa Czantoria

bilet normalny (w obie strony) 33 zł/os., ulgowy: 29 zł/os., parking: samochód
osobowy 12 zł (źródło: http://www.czantoria.net/cennik/)

Wieża widokowa Wielka Czantoria

bilet normalny – 8 zł; ulgowy (dla dzieci od 4 do 12 lat) – 4,50 zł, (źródło:
http://wiezaczantoria.pl/cennik/)

*Łącznie: budżet potrzebny na zakwaterowanie (wraz ze śniadaniem) oraz bilety
wstępu wynosi 925 zł dla rodziny składającej się z dwóch osób dorosłych i
dwójki dzieci w wieku 4 i 10 lat
* Koszt łącznie nie zaw iera m.in. kosztów przejazdów i w yżyw ienia (nr kat. W SL2018010ROD, akt. 05.2022)

