Bielsko-Biała, 25.08.2022r.

Oferta promocyjna na wycieczkę szkolną na Szyndzielnię
Załączona poniżej oferta jest znakomitą propozycją podczas planowania wycieczki, aby skorzystać
z miejskich atrakcji turystycznych. Spółka ZIAD Bielsko-Biała S.A właściciel Kolei Gondolowej „Szyndzielnia”
proponuje nabycie pakietu biletów dla zorganizowanych wycieczek szkolnych w specjalnej cenie:

/hasło/ WYCIECZKA SZKOLNA - SZYNDZIELNIA 2022
Oferta promocyjna ważna w terminie: wrzesień - październik 2022

30% zniżki od ceny biletu ulgowego dla każdego ucznia


Bilety ulgowe w cenie 29 złotych (w obie strony).
/wyżej wymieniona promocja nie łączy się z innymi ulgami i promocjami/



Bilet na przejazd Koleją Linową góra/dół dla przewodnika/ opiekuna szkolnego
w cenie promocyjnej 1 zł. ( 1 bilet na 10 dzieci )



Wejście na wieżę widokową „ZIAD Tower” – specjalna cena promocyjna 50% rabatu od ceny
normalnej /przy zakupie wyjazdu wycieczki szkolnej Koleją Linową „Szyndzielnia”, góra/dół./

Przypominamy również o rozporządzeniu RM z 1997 r., wg którego: „wycieczki piesze lub narciarskie
na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej
1000 m n.p.m., mogą prowadzić tylko górscy przewodnicy turystyczni.” Zapewnienie przewodnika beskidzkiego
we własnym zakresie. Górna stacja Kolei znajduje się na wysokości 958,85 m n.p.m.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że spółka ZIAD Bielsko-Biała S.A. posiada możliwości i doświadczenie w
organizacji eventów, imprez plenerowych, zlotów, spotkań firmowych, szkoleń oraz obsługi turystycznej
klientów indywidualnych i grup zorganizowanych. Zapraszamy do współpracy.
Wieża widokowa na Szyndzielni
Wieża widokowa na Szyndzielni to jedna z bardzo popularnych atrakcji, znajdujących się w paśmie Beskidu
Śląskiego. Zbudowano ją w 2015 roku. Jest to ażurowa konstrukcja stalowa, której całkowity ciężar wynosi ok.
30 ton.
Aby dostać się na platformę widokową umieszczoną na wysokości 18 m, trzeba pokonać 120 schodków. Warto,
gdyż roztacza się z niej rozległa panorama na Bielsko-Białą, Beskid Mały, Śląski oraz Żywiecki, a także Babią Górę,
Pilsko i Tatry. Znajdziemy tutaj także lunetę obserwacyjną, która pozwoli, dzięki 25-krotnemu powiększeniu
lunety, spojrzeć nieco inaczej na otaczający nas krajobraz.
Wieża jest czynna tylko w godzinach otwarcia kolei linowej i zamykana na 15 minut przed ostatnią jazdą kolei.
Bilet na wieżę widokową kupisz w kasie kolei linowej. Jednorazowo na wieży widokowej przebywać może 30
osób.

Podróż kolejką linową na Szyndzielnię
Na szczyt Szyndzielni prowadzi nowoczesna kolej linowa z Bielska-Olszówki (aleja Armii Krajowej 366),
o długości 1810 m, będąca jedną z większych atrakcji Bielska-Białej. Przejazd charakterystycznymi, żółtymi,
przeszkolonymi gondolami pozwala podziwiać piękne widoki. Sześcioosobowe wagoniki sprawnie przewożą
turystów na wysokość 958,85 m n.p.m., gdzie znajduje się, tuż obok górnej stacji kolejki, wieża widokowa.
Przejazd koleją zajmuje ok. 12 minut. Przy górnej stacji kolei linowej mieści się też kamienny budynek, pełniący
obecnie rolę poczekalni. W środku znajdziemy bufet oraz mini ekspozycję, w której zgromadzono kolejne
generacje wagoników używanych w latach 1953-2016.
Kolej Linowa Szyndzielnia — cennik
Bilet normalny kupimy w cenie 29 złotych (w jedną stronę) i 38 złotych (w obie strony).
Bilety ulgowe kupimy w cenie 23 złote (w jedną stronę) i 29 złotych (w obie strony).
Więcej informacji na www.kolej-szyndzielnia.pl
Atrakcje turystyczne w pobliżu Szyndzielni
Szyndzielnia to też wyjątkowe miejsce pod względem mnogości pieszych szlaków turystycznych, które prowadzą
w wiele ciekawych miejsc Beskidu Śląskiego. Szczyt Szyndzielni wznosi się na wysokość 1026 m n.p.m., nieco niżej
położone jest Schronisko PTTK Szyndzielnia (1001 m n.p.m.), wybudowane w 1897 roku. Na tle pozostałych
beskidzkich schronisk zdecydowanie wyróżnia się swoją wielkością. Posiada sporych rozmiarów sale wewnątrz
budynku, duży słoneczny taras na zewnątrz, a także dysponuje 49 miejscami noclegowymi.
Przejście od schroniska na Szyndzielni do szczytu Klimczok (1117 m n.p.m.) zajmuje ok. 40 minut.

