
 

 

Jaworze - Nałęże 

Leśny Park Niespodzianek – Równica – Ustroń 

adres www: http://www.lesnypark.pl/  

tel: 33 444 6050 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolej Linowa Szyndzielnia 

adres www: http://www.kolej-szyndzielnia.pl/  

tel: 33 814 44 81 

 

 

 

 

 

 

Kryta Pływalnia DELFIN – Skoczów 

 

adres www: http://www.basendelfin.pl/  

tel: 33 853 18 20, 33 858 46 11 

 

Dla grup zorganizowanych obowiązuje rezerwacja, cena biletu 

ulgowego dla grupy min. 10 osób/7zł. 

 

 

Jednostka Wojskowa w Bielsku Białej 
adres www: http://18bpd.pl/index.php 

tel: 33 496 13 28 

 

 

Leśny Park Niespodzianek - stwarza przede wszystkim 

odwiedzającym możliwość obcowania z naturą. Na rozległym 

terenie parku, na łonie przyrody żyjącej swoim rytmem można 

podziwiać,  karmić, głaskać dziką zwierzynę. Atrakcje Parku to 

m.in.: sokolarnia, sowiarnia, muzeum leśne, aleja bajek, plac zabaw. 

Leśny Park Niespodzianek to świetne miejsce na wycieczkę z 

zuchami i harcerzami. 

Uwaga: Warto zwrócić uwagę na godziny pokazów w sokolarni i 

sowiarni. 

Kolej Linowa jest bezpieczna dla najmłodszych ponieważ jedzie się 

zamkniętymi gondolami. 

Dla harcerzy starszych i wędrowników polecamy wędrówkę po 

wjeździe kolejką na Szyndzielnie, można szlakami powędrować na 

Klimczok, następnie na Błatnią, a stamtąd zejść szlakiem harcerskim 

prosto do naszego ośrodka. 

 

http://www.lesnypark.pl/
http://www.kolej-szyndzielnia.pl/
http://www.basendelfin.pl/
http://18bpd.pl/index.php


 

 

Jaworze - Nałęże 

Zwiedzanie studia filmów rysunkowych 

polecamy wszystkim pionom wiekowym. 

Wycieczka obejmuje zwiedzanie studia, zajęcia 

na temat tworzenia filmów rysunkowych i 

pokazy bajkowe. Będąc na wycieczce w Bielsku 

szkoda pominąć tą atrakcję.  

 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej 
adres www: http://www.sfr.com.pl/sfr  

tel: 33 812 50 58 

 

 

 

 

 

 

Kino 5D Bielsko Biała 

adres www: www.kino5dextreme.pl  

tel: 535 522 300 

 

Całoroczny park rozrywki na Równicy w Ustroniu 

adres www: http://www.parkrownica.pl/ 

tel: 604 896 441 

 

Park oferuje m.in. : 

- interaktywne planetarium 

- kino 4D 

- basen z rowerami wodnymi  

 

Górskie Wędrówki 
 

Baza obozowa w Jaworzu-Nałężu to świetne miejsce wypadowe. Można zorganizować wiele górskich 

wędrówek w zależności od wieku uczestników po szlakach łatwiejszych i trudniejszych. Najbliższy 

szczyt to Błatnia 917m. n.p.m. z bazy prowadzą tam 3 szlaki (czerwony, harcerski i szklany). 

Po wędrówce odpocząć można w schronisku, a ze szczytu widoczna jest piękna panorama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sfr.com.pl/sfr
http://www.kino5dextreme.pl/bielskobiala/
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Wycieczka do Cieszyna 

 

Cieszyn polecamy szczególnie wędrownikom, którzy są już ciekawi historii, chcą zwiedzać i zobaczyć 

coś ciekawego. W Cieszynie nie brakuje atrakcji turystycznych, Wzgórze zamkowe, wieże, Rotunda, 

muzea, to tylko nieliczne z ciekawych miejsc  do zobaczenia. Warto wybrać się na spacer uliczkami 

Cieszyna, odwiedzić „Polską Wenecję” lub zorganizować w Cieszynie grę miejską, która powoli poznać 

miasto z innej strony. 

 

Polecana strona www: http://www.cieszyn.pl/  

 

 

 

 

 

 

Przejażdżki bryczką po dolinie Jesionki  

są możliwe po umówieniu się bezpośrednio na bazie, jest to ciekawa atrakcja szczególnie dla 

najmłodszych. 

 

Park wodny Tropikana  

Hotel Gołębiewski  

www: http://www.golebiewski.pl/wisla/atrakcje/park-wodny-tropikana  

tel: 33 855 40 68 (Konieczna wcześniejsza rezerwacja) 

 

 

http://www.cieszyn.pl/
http://www.golebiewski.pl/wisla/atrakcje/park-wodny-tropikana

