
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE       

                Oddział w Chorzowie 

             41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1 

                              NIP 627 - 001 - 20 – 51  

tel. 32 771 99 74; email: oddzial@chorzow.pttk.pl; www.chorzow.pttk.pl 
    

BESKID ŻYWIECKI 

„Wielka Racza” 

 

11 kwiecień 2021 r.  (niedziela) 
 

Wyjazd z Chorzowa ul. Kościuszki (od strony tężni) godz. 7:00, Katowice 

godz. 7:15 z ul. Andrzeja (po zgłoszeniu). Przejazd na trasie Chorzów – 

Katowice –  Bielsko-Biała – Rycerka Górna. 

Piesze przejście szlakiem żółtym na trasie Rycerka Kolonia – schronisko 

PTTK na Wielkiej Raczy (1236 m n.p.m.), odpoczynek przy schronisku. 

Następnie zmieniamy szlak na czerwony, którym długim odcinkiem udajemy 

się w kierunku Zwardonia.  Czas zejścia od schroniska do Zwardonia to 

około 4,5h. Cała trasa tego dnia to  przejście około 7 h (trasa trudna).  

W przypadku niekorzystnych warunków na trasie zejście może się odbyć tą 

samą drogą, którą będziemy wchodzić.  

Powrót do Chorzowa ok. godz. 19:00.                   

 

Punkty GOT: BZ.02 + § 6, ust. 2 = 25 pkt. 
 

Świadczenia: 

1.Autokar turystyczny z opłatami parkingowymi i drogowymi, 

2. Ubezpieczenie, 

3. Przewodnik na trasie. 

 

Cena wycieczki: 83 zł* 

 
Na wyjazd mamy ograniczoną ilość miejsc w autokarze zgodnie z wytycznymi. 

Zapisy wraz z wpłatą przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna 
do 4 dni roboczych (w razie rezygnacji nie podlega zwrotowi, tylko w nagłych i 

usprawiedliwionych sytuacjach). 
 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 
 

mailto:oddzial@chorzow.pttk.pl
http://www.chorzow.pttk.pl/


*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce konto Credit 

Agricole Bank nr 70 1940 1076 3077 9167 0000 0000  z dopiskiem „Wielka Racza” 

” 
 

Uczestników wycieczki obowiązuje ubiór turystyczny dostosowany do aktualnych warunków 

pogodowych oraz tras przejścia pieszego. Trasa przejścia może ulec zmianie ze względu na 

bezpieczeństwo uczestników. W takim przypadku każdorazowo decyduje o tym prowadzący 

przewodnik. 

 

Każdego uczestnika obowiązuje noszenie maseczki ochronnej, zakrywającej  

usta i nos, w czasie jazdy autokarem oraz ogólne zasady sanitarne związane  

z epidemią koronawirusa COVID-19. 
 


