Mini przewodnik
po atrakcjach w okolicy
TRASY DLA ROWERZYSTÓW
•
•
•
•

Trasy Enduro zjazdowe - różny poziom trudności
Kozia Góra-Szyndzielnia (kolej linowa tylko na Szyndzielnię) Szczyrk-Skrzyczne (wyciąg
krzesełkowy)
Góra Żar (wyciąg) – trudne trasy!
Szlaki rowerowe długodystansowe: czerwony szlak rowerowy Bielsko-Biała-Martin, można nim
dojechać np. do Rajczy i wrócić pociągiem do Bystrej (ok. 40/50 km)

TRASY DLA MAŁYCH KOLARZY I NA ROLKI
•
•

Rodzinne ścieżki rowerowe np. bulwar w Straconce Lotnisko w Bielsku-Białej
Trasa wzdłuż rzeki Żylicy w Szczyrku

PIESZE WĘDRÓWKI BEZPOŚREDNIO Z HOTELU
Wycieczka nr 1 (czas trwania 4-5 godzin):
Cofamy się ulicą Fałata ok. 1 km (szlak zielony)
Przechodzimy przez mostek na rzece Białce
Idziemy czarnym szlakiem
Przy najbliższym skrzyżowaniu szlaku, kontynuujemy wędrówkę szlakiem niebieskim w stronę Klimczoka
Idąc szlakiem niebieskim dojedziemy do schroniska PTTK przy Klimczoku (na szczyt Klimczoka można
w chwilę wejść po stoku)
Zejście takie same lub piękną widokową Magurą (ze schroniska szlak czerwony do samego końca do
Bystrej)

Wycieczka nr 2 (całodniowa):
Cofamy się ulicą Fałata ok. 1 km (szlak zielony)
Przechodzimy przez mostek na rzece Białce
Idziemy czarnym szlakiem
Przy najbliższym skrzyżowaniu szlaku, kontynuujemy wędrówkę szlakiem niebieskim w stronę
Klimczoka Idąc szlakiem niebieskim dojedziemy do schroniska PTTK przy Klimczoku Wchodzimy
czarnym szlakiem na szczyt Klimczoka
Kontynuujemy szlakiem żółtym przez Schronisko Szyndzielnia do Przełęczy Kołowrót
Na przełęczy Kołowrót wybieramy szlak zielony do Bystrej pod sam hotel

Wycieczka nr 3 (3-4 godziny):
Szlak zielony spod hotelu do Przełęczy Kołowrót
Szlak żółty do Wiaty pod Kozią, gdzie kontynuujemy szlakiem niebieskim
Dochodzimy do Schroniska na Koziej Górze
Kontynuujemy szlakiem niebieskim do Równi pod Kozią
Zmieniamy szlak na czerwony do Bystrej
Dochodzimy na ulicę Fałata, kontynuujemy wędrówkę ulicą Fałata aż do hotelu (szlak zielony)

INNE CIEKAWE SZLAKI GODNE POLECENIA
•

Przełęcz Salmopol (dojazd autem przez Szczyrk)-Malinowska Skała-Przełęcz Salmopol - szlak
czerwony, ok. 3-4 h

•

Wilkowice-Magurka Wilkowicka (z Wilkowic przez chatkę Rogacz czarny szlak) - ok. 4h

DLA LUBIĄCYCH WIDOKI, ALE NIELUBIĄCYCH DŁUGO CHODZIĆ
• Kolejka na Szyndzielnie
• Kolejka na Skrzyczne
• Wisła Cieńków (wyciąg na górę Skoczni Adama Małysza, potem szlakiem żółtym do Rancza
Cieńków, piękny widok) - tzw. Pętla Cieńkowska
• Kolej zębata na Górę Żar
• Dębowiec z Bielska z ul. Armii Krajowej (od ronda parkingu)

OPCJE NA GÓRSKIE SPACERY Z WÓZKIEM (SZLAKI ASFALTOWE)
• Zapora Wapiennicy w Bielsku-Białej (z wizytą w Chacie nad Zaporą na kawę lub herbatę) Wisła
Czarne - szlak czarny do Schroniska pod Przysłopem
• Przełęcz Szarcula - Stecówka (przy okazji możemy zobaczyć Zameczek Prezydencki) Dolina
Jasionki w Jaworzu (Jaworze Grabka)

ATRAKCJE INNE NIŻ WĘDRÓWKI
• Oczywiście (!) Muzeum Juliana Fałata w Bystrej oraz Park Juliana Fałata naprzeciwko muzeum
• Park Leśnych Niespodzianek w Ustroniu (duży ogrodzony teren ze zwierzętami, niektóre
chodzą luzem, świetna atrakcja dla dzieci – możliwość karmienia zwierząt)
• Muzeum Browaru w Żywcu
• Chata Kawuloka Istebna (izba regionalna) - trzeba zawsze przedzwonić, aby upewnić się czy
otwarte
• Pszczyna - zagroda żubrów, zamek i zespół parkowy
• Żywiec - park Habsburgów (MINO ZOO dla dzieci) i pałac Habsburgów Rowerki wodne na
Jeziorze Żywieckim
• Starówka w Bielsku-Białej ze Zamkiem Książąt Sułkowskich (Muzeum Historyczne) i Katedrą
Św. Mikołaja

