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Bielsko-Biała

Bielsko-Biała jest miastem liczącym ok. 173 tys. mieszkańców. 
Urokliwie położone u stóp Beskidów Śląskiego i Małego  jest jed-
nym z najciekawszych miejsc na południu Polski, chętnie odwie-
dzanym przez turystów. 

Gości przyciąga do Bielska-Białej (zwanego również „Małym Wied-
niem”) nie tylko piękno architektury, ale także wspaniałe krajobrazy 
otaczających go Beskidów. Wiele turystycznych szlaków prowadzą-
cych w góry, rozpoczyna się w mieście, a i w nim samym, w licznych 
ośrodkach rekreacyjno-sportowych nie brakuje atrakcji dla osób pra-
gnących aktywnie spędzić wolny czas. Na narciarzy na stoku Dębowca 
czeka trasa narciarska z nowoczesnym wyciągiem kanapowym, a na 
stoku Koziej Góry trasy zjazdowe dla rowerzystów górskich. 

Bielsko-Biała jest także znanym centrum kultury, którego imprezy 
– koncerty, wystawy, spektakle czy festiwale – gromadzą liczną 
publiczność nie tylko z regionu, ale i z całego kraju.

Miasto stanowi znaczący ośrodek akademicki posiadający własną, 
samodzielną uczelnię państwową – Akademię Techniczno-Huma-
nistyczną – i kilka filii innych uczelni oraz wiele prywatnych szkół 
wyższych.

Nazywane przed laty „Miastem Stu Przemysłów”, Bielsko-Biała 
godnie kontynuuje gospodarcze tradycje regionu, będąc prężnym 
ośrodkiem przemysłowym i handlowym, w którym obecnie domi-
nują średnie i małe przedsiębiorstwa. Swoją siedzibę mają tu tak-
że liczne koncerny międzynarodowe. 
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Informacje praktyczne
Komunikacja miejska
W Bielsku-Białej funkcjonuje system miejskiej komunikacji au-
tobusowej. Informacje i rozkład jazdy dostępne są na stronie 
www.mzk.bielsko.pl oraz na stronie www.mmpk.info (aplikacja 
na smartfony).

Taxi
Korporacje taksówkowe działające w Bielsku-Białej
Hit Taxi: tel.: +48 33 821 21 21, 800 20 20 20
Mega Taxi: tel.: +48 33 196 24, 33 196 26, 818 88 88
Radio Taxi: tel.: +48 33 818 09 19, 33 91 91 
Taxi Jedynka: tel.: +48 33 811 11 11, 800 400 400

Rower miejski  
/www.bbbike.eu/
BBbike – System Bezob-
sługowych Wypożyczalni 
Rowerowych w Bielsku-
-Białej. W mieście działa 
12 stacji wypożyczalni 
rowerowych, do dyspo-
zycji jest 120 rowerów. 
Z wypożyczalni można 
korzystać sezonowo od 
1 kwietnia do 31 paździer-
nika. Korzystanie z syste-
mu wymaga rejestracji na 
stronie internetowej i wniesienia opłaty w wysokości 20 zł. Pierw-
sze 20 minut jest za darmo.

Polecane strony internetowe
www.visitbielsko.pl
www.pelnakultura.info
www.um.bielsko.pl

Aplikacje mobilne
Bielsko-Biała i gra miejska „Szlakiem Czarnej Ręki” w twoim 
telefonie.

Informacja turystyczna
Miejskie Centrum Informacji Turystycznej
plac Ratuszowy 4, 43-300 Bielsko-Biała 
tel. +48 33 819 00 50, +48 33 819 00 60
info@it.bielsko.pl, www.it.bielsko.pl
Czynne pn.-pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-16.00

Jak dotrzeć do miasta?
Samochodem
Bielsko-Biała leży na przecięciu odwiecznych szlaków komunika-
cyjnych, łączących północ i wschód Europy z południem kontynen-
tu. Przygraniczne położenie miasta sprawia, że Bielsko-Biała jest 
ważnym ośrodkiem handlowym, przemysłowym i turystycznym. 

Odległości do Bielska-Białej:
z Warszawy: 327 km
z Krakowa: 75 km
z Katowic: 54 km
z Ostrawy (CZ): 87 km

Autobusem
Miasto posiada bardzo dogodne połączenia autobusowe z wielo-
ma miejscowościami w regionie, województwie śląskim, w kraju, 
a nawet za granicą. Dworzec autobusowy znajduje się w Bielsku-
-Białej przy ul. Warszawskiej 7. Informacja PKS – nr tel. 703 303 294 
i na stronie internetowej www.pks.bielsko.pl

Pociągiem
Sieć połączeń kolejowych pozwala na podróżowanie po regionie 
oraz na odbywanie dłuższych, także zagranicznych, wypraw po-
ciągami dalekobieżnymi i ekspresami. W komfortowych warun-
kach i bardzo szybko można pokonać trasę Warszawa – Bielsko-
-Biała, korzystając z usług oferowanych przez pociągi InterCity 
czy Polskich Kolei Państwowych. Dworzec PKP stacji Bielsko-Biała 
Główna mieści się przy ul. Warszawskiej 2. Ogólnopolska Infor-
macja Kolejowa PKP – tel. 19 757; dla abonentów z zagranicy  
+ 48 22 39 19 757. Rozkład jazdy: www.rozklad-pkp.pl

Samolotem
Drogą powietrzną można się dostać do Bielska-Białej, korzysta-
jąc z trzech niemal symetrycznie położonych i oddalonych o oko-
ło 80 km lotnisk pasażerskich: w Balicach – w pobliżu Krakowa, 
w Pyrzowicach – koło Katowic i w Ostrawie – niedaleko granicy 
polskiej w Czechach. W Bielsku-Białej działa lotnisko sportowe 
w Aleksandrowicach. Na lotnisku tym mogą lądować samoloty 
klasy „general aviation”.

Informacje praktyczne

4 5



Bielsko-Biała

BIELSKO
XII wiek – założenie grodziska w Starym Bielsku (zniszczonego 

w końcu XIV wieku)
1312 – pierwszy dokument potwierdzający istnienie miasta Bielska
1327 – Księstwa Cieszyńskie i Oświęcimskie dostają się pod pano-

wanie czeskie
1457 – Księstwo Oświęcimskie wraca do Polski, rzeka Biała grani-

cą polsko-czeską
1526 – Śląsk pod panowaniem Habsburgów, rzeka Biała granicą 

polsko-austriacką
1572 – Bielsko z okolicą wydzielone z Księstwa Cieszyńskiego jako 

odrębne tzw. państwo stanowe 
1742 – zabór 6/7 Śląska przez Prusy – państwo bielskie częścią 

Śląska Austriackiego
1918 – Bielsko powraca do odrodzonego państwa polskiego (woje-

wództwo śląskie)
1939 – Bielsko połączone z Białą i włączone do III Rzeszy Niemieckiej
1945 – Bielsko w granicach Polski

BIAŁA
1564 – pierwszy dokument wspominający Białą jako przysiółek 

Lipnika
1613 – Biała wydzielona z Lipnika jako samodzielna osada wiejska
1723 – Biała uzyskuje prawa miejskie
1772 – w wyniku pierwszego rozbioru Polski, Biała zostaje włą-

czona do Austrii (Galicja)
1918 – Biała powraca do odrodzonego państwa polskiego (woje-

wództwo krakowskie)
1939 – Biała połączona z Bielskiem i włączona do III Rzeszy Nie-

mieckiej
1945 – Biała w granicach Polski

BIELSKO-BIAŁA
1951 – połączenie obu miast
1975 – utworzenie województwa bielskiego
1999 – utworzenie powiatu bielskiego województwa śląskiego

Historia miasta
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Atrakcje turystyczne
Grodzisko w dzielnicy Stare Bielsko, przy ulicach Pod Grodzi-
skiem i Wał Szwedzki – pozostałość średniowiecznej osady rolni-
czej, produkcyjnej i warownej. Powstało najprawdopodobniej w XII 
w. i jest najstarszym na terenie miasta śladem zorganizowanego 
osadnictwa.
Zamek Książąt Sułkowskich, wzniesiony w XIV w., przez Pia-
stów cieszyńskich, z biegiem czasu był wielokrotnie rozbudo-
wywany i przekształcany przez kolejnych właścicieli. Moder-
nizacja przeprowadzona przez księcia Ludwika Sułkowskiego 
w połowie XIX w. ostatecznie zatarła dawne cechy stylowe bu-
dowli i nadała jej współczesny, eklektyczny wygląd. Dzisiaj ma 
tutaj swoją główną siedzibę Muzeum Historyczne w Bielsku-
-Białej, które dzieje miasta i okolic prezentuje między innymi 
na takich wystawach jak: Dzieje archeologiczno-historyczne 
Bielska, Białej i okolic, Elementy kultury ludowej mieszkańców 
Bielska i Białej, Sala z rycerzem – Lapidarium, Galeria sztuki 
współczesnej Bielsko-Bialskiego regionu. Na uwagę zasługu-
ją również wnętrza zamku, takie jak Salon muzyczny, Salon 
mieszczański z połowy XVIII wieku czy Damski Salonik i Gabi-
net Pana.

Rynek – centrum średniowiecznego Bielska ma klasyczny układ 
miasta, lokowanego na prawie magdeburskim. Pierwotnie posia-
dał drewnianą zabudowę, którą strawiły pożary i po nich zaczęto 
stawiać murowane kamienice. Obecnie stoją tam XVII- i XVIII-

Co warto zobaczyć?

Co warto zobaczyć?
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-wieczne kamieniczki. Od Rynku prostopadle biegną wąskie, bru-
kowane uliczki. W szeregu budynków, przy jednej z nich – pod-
cienia zaliczają się do urokliwszych zakątków miasta. 
W pobliżu ul. Podcienie z zabytkowymi arkadami, tuż przy Zamku, 
można podziwiać jeden z najpiękniejszych budynków w mieście – 
barokową kamienicę Kałuży przy ul. Wzgórze. Stare Miasto otoczo-
ne było murami obronnymi, których pozostałości oglądać można 
przy ul. Orkana.
Oddziałem Muzeum jest drewniany Dom Tkacza przy ul. So-
bieskiego 51 z odtworzonym mieszkaniem i warsztatem pracy 
bielskiego sukiennika 
oraz odrębną wystawą 
etnograficzną, prezen-
tującą stroje ludowe ze 
ś ląsko-małopolskiego 
pogranicza.
W Starej Fabryce przy 
pl. Żwirki i Wigury 8 – ko-
lejnym oddziale Muzeum 
– zgromadzono unikato-
wą kolekcję zabytkowych 
maszyn włókienniczych, 
a stała wystawa histo-
ryczna przypomina o bo-
gatej industrialnej prze-
szłości Bielska-Białej. 

Rzeźby
Rzeźba Reksia
Rzeźba przedstawiająca popularnego bohatera kreskówek z biel-
skiego Studia Filmów Rysunkowych znajduje się w centrum mia-
sta, na placu pomiędzy ul. 11 Listopada i S. Stojałowskiego, obok 
mostu na Białej.
Rzeźba Bolka i Lolka 
Rzeźba przedstawiająca słynnych bajkowych braci stanęła w 2011 r. 
w centrum miasta, na dziedzińcu przy ul. Mostowej, przed budyn-
kiem galerii handlowej Sfera II.

Urok „Małego Wiednia”
Z powodu urody i podobieństwa architektury do stolicy Cesarstwa 
Austro-Węgierskiego miasto nazywane bywa „Małym Wiedniem”. 
Budynek dworca kolejowego stacji Bielsko-Biała Główna 
–  w 1855 r. Bielsko otrzymało połączenie z Koleją Północną Ce-
sarza Ferdynanda, biegnącą z Wiednia do Lwowa. Obiekt powstał 
w 1890 r., pięknie odrestaurowany zachwyca pompejańskimi poli-
chromiami w głównym holu.
Kamienice bielskich fabrykantów przy ulicach: 3 Maja, Mic-
kiewicza i Słowackiego – na uwagę zasługują zwłaszcza neore-
nesansowa willa Teodora Sixta, finansisty i filantropa oraz neoba-
rokowa kamienica notariusza Alfreda Michla.
Hotel „President” przy ul. 3 Maja – dawny reprezentacyjny hotel 
„Cesarski” z neorenesansową fasadą.

Co warto zobaczyć?
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Budynek Teatru Polskiego (1890) przy ul. 1 Maja 1 – w stylu 
palladiańsko-klasycyzującego historyzmu, z posągami Apollina 
oraz muz Melpomeny i Talii na fasadzie. Pięknie odrestaurowane, 
bogato zdobione wnętrze. Zabytkowa kurtyna przedstawia taniec 
nimf. Przed teatrem fontanna z 1895 roku. W dawnej malarni z tyłu 
gmachu – nowoczesna Mała Scena.
Poczta Główna przy ul. 1 Maja 2 – z charakterystyczną kopułą 
i figurami Jowisza z orłem i Merkurego z laską.
Ratusz przy placu Ratuszowym – wspaniały neorenesansowy 
budynek, niegdyś siedziba Komunalnej Kasy Oszczędności, magi-
stratu i rady miejskiej, obecnie jest siedzibą władz miasta.
Hotel „Pod Orłem” – reprezentacyjny budynek dawnego hotelu 
„Pod Czarnym Orłem”, obecnie zamiast pokoi hotelowych mieści 
biura i ekskluzywny pasaż handlowy. 

Piękno secesji
W Bielsku-Białej zachowało się wiele wspaniałych przykładów 
secesji w architekturze.

Budynek Sądu Rejonowego na rogu ulic Mickiewicza i Sien-
kiewicza – przed laty był siedzibą szkoły żydowskiej i Żydowskiej 
Gminy Wyznaniowej. Wyróżnia go oryginalna, secesyjno-oriental-
na elewacja z kamiennymi portalami i obramowaniami okien, po-
krytymi interesującym, roślinnym ornamentem.

Secesyjne kamienice przy placu Wojska Polskiego 12 i 13 – 
pierwsza ma dekorację imitującą mur pruski, miniwieżę, ner-
kowe okna i wykusze nad wejściami. Niegdyś kamienica mie-
ściła winiarnię Rudolfa 
Nahowskiego i dlatego 
nad portalem wejścia 
(od strony ul. Targowej) 
można zobaczyć dwie 
biesiadujące, zabawne 
żaby. Druga z kamienic 
ma na elewacji dekorację 
przedstawiającą korony 
drzew.
Dawna restauracja „Pa-
tria” na rogu ulic 3 Maja 
i Wzgórze – z secesyjny-
mi dekoracjami we wnętrzu. Pod koniec XIX w. lokal był pierwszą 
w Bielsku kawiarnią wiedeńską „Europa”.
Hotel „Pod Orłem” przy ul. 11 Listopada – obok placu Wolności – 
ma secesyjny wystrój westybulu i klatki schodowej.

Kościoły i cmentarze katolickie
Kościół św. Stanisława 
w Starym Bielsku – gotycki 
z cennymi polichromiami, wy-
budowany został w II połowie 
XIV w. jako świątynia dla mia-
sta Bielska. 
Katedra św. Mikołaja przy 
placu św. Mikołaja – XV-
-wieczna świątynia wznie-
siona w stylu gotyckim, prze-
budowywana ostatni raz na 
początku XX w. Kościół zyskał 
wtedy rozszerzoną nawę i neo-
romańską fasadę z wysoką 
wieżą zwieńczoną kilkoma 
kondygnacjami loggi. 
Kaplica św. Anny przy  
ul. Wzgórze – neoromańska 
kaplica zamkowa z połowy XIX 
w. z kryptą, w której znajdują 
się groby Sułkowskich, ostat-
nich właścicieli zamku.

Co warto zobaczyć?
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Kościół św. Trójcy przy ul. Sobie-
skiego – wzniesiony na początku XVII 
w. w stylu późnogotyckim jako pierw-
sza nowa świątynia protestancka. Zo-
stał przejęty przez katolików w dobie 
kontrreformacji. Po przebudowach 
architektura świątyni ma eklektyczny 
charakter.
Kościół Opatrzności Bożej w Białej – 
barokowa świątynia posiadająca cen-
ne zabytki sztuki z II połowy XVIII  w., 
m. in. ambonę w kształcie łodzi rybac-
kiej, płynącej pod znakiem krzyża z Jo-
naszem w pysku ryby.
Kościół św. Barbary w Mikuszowi-
cach – urokliwa, drewniana świątynia 
zbudowana pod koniec XVII w. z intere-
sującymi polichromiami.

Cmentarze – zabytkowe nagrobki oglądać można przede wszyst-
kim na dwóch nekropoliach przy ul. Grunwaldzkiej w Bielsku oraz 
przy ul. Cmentarnej w Białej.

Zabytki ewangelickie
Bielski Syjon – kwartał miasta z placem Marcina Lutra, należący 
do bielskiej parafii ewangelickiej, na którym znajdują się: Kościół 
Zbawiciela, plebania, Ośrodek Wydawniczy „Augustana” oraz 

gmachy dwóch szkół. Mieści się tu również 
siedziba biskupa diecezji cieszyńskiej Kościo-
ła Ewangelicko-Augsburskiego.
Pomnik Marcina Lutra na placu jego imie-
nia – postać odlana z brązu, jedyny w Polsce 
monument tego teologa i reformatora religij-
nego.
Kościół Zbawiciela przy pl. Lutra – neogo-
tycka świątynia, wyposażona w piękne XIX-
-wieczne organy.
Kościół Jana Chrzciciela w Starym Bielsku 
–XIX-wieczna świątynia z licznymi oknami na 
trzech kondygnacjach.
Kościół Marcina Lutra w Białej – wzniesiony 
pod koniec XVIII w., wyposażony m. in. w cen-
ne organy zbudowane w znanej wytwórni Karo-
la Kuttlera w Opawie.

Cmentarze ewangelickie – jest ich w mieście kilka. Na uwagę 
zasługuje zwłaszcza zabytkowa, nieczynna obecnie nekropolia 
przy ul. Frycza-Modrzewskiego (miejsce pochówku wielu bielskich 
burmistrzów i przemysłowców) oraz parkowy cmentarz przy ul. Li-
stopadowej.

Śladami bielskich Żydów
Synagogi – obie świątynie żydowskie w Bielsku i Białej zostały 
zniszczone przez hitlerowców. Na miejscu bielskiej synagogi stoi 
obecnie pawilon Biura Wystaw Artystycznych przy ul. 3 Maja. Zbu-
rzoną świątynię upamiętnia tablica wmurowana w ścianę Galerii 
Bielskiej BWA od strony ul. Mickiewicza.
Budynek Teatru Lalek  „Banialuka” przy ul. Mickiewicza – był 
przed II wojną światową żydowskim domem kultury im. Chaima 
Nachmanna Bialika (żydowskiego poety).
Gmach Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza – wybudowany 
w stylu neoromańskim, z elementami secesji, był niegdyś siedzibą 
gimnazjum i gminy żydowskiej.
Cmentarze – żydowski cmentarz w Białej został w latach 60. zli-
kwidowany decyzją ówczesnych władz. Pozostała natomiast druga 
z żydowskich nekropolii przy ul. Cieszyńskiej. Ocalał także Dom 
Przedpogrzebowy, na którego ścianach znajdują się zabytkowe 
polichromie.
Obecnie siedziba Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-
-Białej mieści się przy ulicy 3 Maja 7, (tel. +48 33 812 24 38,  
gwz@bb.onet.pl).

Co warto zobaczyć?
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KARCZMA „BESKIDZKA”
ul. Żywiecka 313, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 508 537 300, 
biuro@karczma-beskidzka.bls.pl, www.karczma-beskidzka.bls.pl
Karczma położona jest przy drodze wiodącej z Bielska-Białej do 
Żywca. Utrzymany w stylu góralskim lokal oferuje swoim gościom 
kuchnię regionalną i staropolską. 
Godziny otwarcia: codziennie 7.00-22.00 

KARCZMA „POD LOTNISKIEM”
ul. Zwardońska 38, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 819 22 69, 
karczma@karczmapodlotniskiem.pl, www.karczmapodlotniskiem.pl
W progach karczmy można poczuć klimat, zapach i smak z lat daw-
nej świetności karczm chłopskich. Zbudowana tradycyjną góralską 
techniką ciesielską. Z tarasu restauracji można podziwiać piękną 
panoramę Beskidów.
Godziny otwarcia: codziennie 10.00-22.00

KARCZMA „ROGATA”
ul. Leszczyńska 40, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 810 00 98, 
karczma@rogata.pl, www.rogata.pl
Karczma „Rogata” mieści się w starej, pochodzącej z początków 
1896  r. chacie. Budynek ten był na przemian obiektem mieszkalnym, 
gastronomicznym (okres międzywojenny), mieszkalnym, a w roku 
2000 ponownie otwarto w nim karczmę. Restauracja oferuje tradycyj-
ną kuchnię polską serwowaną w niesamowitej atmosferze. 
Godziny otwarcia: pn.-sb. 11.00-24.00, nd. 12.00-23.00.

KARCZMA „RANCHO POD STRUSIEM”
ul. Zwardońska 141, 43-316 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 43 47, 
biuro@ranchobielsko.pl, www.ranchobielsko.pl
„Rancho pod strusiem” to urocza, karczma z tradycjami położona 
u podnóża Beskidu Małego. Jej wnętrze urządzone w stylu wiejsko-
-myśliwskim wprowadza w magiczny świat staropolskiej, malow-
niczej wsi. Kuchnia, niczym u babci, kusi smakiem i zapachem 
tradycyjnych polskich oraz ekologicznych i zdrowych dań. W są-
siedztwie restauracji znajduje się mini zoo. 
Godziny otwarcia: pn. nieczynne, wt.-pt. 12.00-21.00, sb. i nd. 
12.00-22.00.

„KARCZMA W KOMOROWICACH”
ul. Hałcnowska 7, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 817 66 15, 
karczma@karczmawkomorowicach.pl, www.karczmawkomorowicach.pl
Gospoda zbudowana z bali drewnianych i kamienia jest tradycyj-
ną restauracją w górskim stylu. Piękne drewniane wnętrza, ogień 
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z kominka i światło świec, tworzą wyjątkowy klimat i domową at-
mosferę. Atutem miejsca jest tradycyjna i regionalna kuchnia, któ-
rej specjały zaspokoją nawet najbardziej wyrafinowane podniebie-
nia, a bogaty wybór trunków poprawi nastrój wszystkim gościom. 
Godziny otwarcia: codziennie 12.00-22.00.

„KARCZMA W STRACONCE”
ul. Górska 111, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 821 58 28,
info@karczma.bielsko.pl www.karczma.bielsko.pl
Karczma położona jest przy drodze wiodącej z Bielska-Białej na 
przełęcz Przegibek. Do dyspozycji gości pozostają utrzymane w lo-
kalnym, beskidzkim charakterze wnętrze lokalu i ogródek letni. 
Restauracja przede wszystkim serwuje dania kuchni regionalnej 
i staropolskiej. 
Godziny otwarcia: codziennie od 10.00 do ostatniego gościa.

KOMPLEKS GASTRONOMICZNY „KAMELIOWY ZAKĄTEK”
al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała, tel./fax +48 33 813 83 93, 
www.kameliowy.pl
Duży kompleks sal bankietowych z trzema klimatyzowanymi sa-
lami położony na terenie Hotelu Dębowiec. W obiekcie można 
jednorazowo przyjmować do 600 gości. Profesjonalna i dyskretna 
obsługa to, obok świetnej kuchni, najważniejsze atuty kompleksu. 
Obok obiektu znajduje się szałas regionalny, w którym można zor-
ganizować różnego rodzaju imprezy biesiadne dla ok. 120 osób. 

RESTAURACJA „AL CAMINETTO”
Pl. Św. Mikołaja 2 / ul. Cieszyńska 11, 43-300 Bielsko-Biała,  
tel. +48 33 822 21 00, alcaminetto@poczta.onet.pl, www.alcaminetto.pl/

Prawdziwa włoska restauracja, w której przyrządzają dania ro-
dowici Włosi. Smakowity aromat konsumowanych dań oraz pizzy 
wzbudza na dzień dobry ogromny apetyt u gości. Bardzo szeroki 
wybór sprawdzonych włoskich potraw oraz win sprawia, iż restau-
racja cieszy się dużym powodzeniem wśród klientów.
Godziny otwarcia: 12.00-22.00

RESTAURACJA „AMERICAN DREAM”
ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, tel. + 48 33 822 54 89, 
www.facebook.com/AmericanDreamRestaurant
Restauracja „American Dream” to miejsce, w którym można po-
czuć klimat rodem zza oceanu. Wnętrze utrzymane jest w ame-
rykańskim stylu industrialnym, a w samym centrum lokalu stoi 
zaparkowany Cadillac. W ofercie restauracji smakosze kuchni 
amerykańskiej odnajdą przepyszne steki, sałatki oraz prawdziwe, 
amerykańskie burgery. 
Godziny otwarcia: pn.-sb. 12.00-23.00, nd. 12.00-21.00.

RESTAURACJA „ASIAN STATION”
ul. 3 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 25 63, 
info@asianstation.pl, www.asianstation.pl
Asian Station to miejsce stworzone, by przełamać wśród Po-
laków stereotyp dotyczący kuchni azjatyckiej. Restauracja 
prowadzona przy współpracy z mistrzem kulinarnym, Kurtem 
Schellerem, oferuje zdrowe i smaczne potrawy przyrządzane 
z wykorzystaniem świeżych składników i przypraw. Restaura-
cja mieści się w hotelu President. 
Godziny otwarcia: codziennie od 13.00 do 23.00.

RESTAURACJA „BEKSIEN BISTRO” 
ul. Piwowarska 4, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 70 63
biuro@beksienbistro.pl, www.beksienbistro.pl
Lokal zaprasza w swoje kameralne progi na kuchnię autorską, 
a przed wszystkim naturalną i zdrową. Do przygotowania dań 
wykorzystywane są produkty naturalne i najwyższej jakości 
pochodzące od lokalnych i krajowych producentów i hodow-
ców. Miody z lokalnej pasieki, baranina czy jagnięcina wypa-
sana w okolicznych górach, świeże ryby z lokalnych hodowli 
czy wprost z kutra na Bałtyku, najzdrowsze jajka kur zielono-
nóżek, to tylko garstka produktów, które sprawią, że goście 
opuszczają restaurację najedzeni i zadowoleni z niezwykłych 
doznań smakowych. 
Godziny otwarcia: wt.-cz. 12.00-22.00, pt.-sb. 12.00-23.00,  
nd. 12.00-20.00.
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RESTAURACJA „BLU”
ul. Gen. Maczka 41, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 445 13 32,  
biuro@restauracja-blu.pl, www.restauracja-blu.pl
Śródziemnomorska kuchnia połączona z wyjątkową muzyką
i niepowtarzalnym klimatem. Szeroki wybór dań z owoców morza 
oraz mięs. Specjalność restauracji to grillowana ośmiornica z so-
sem z chili. Restauracja położona w otoczeniu zieleni parku, posia-
da obszerny parking.
Godziny otwarcia: pn.-sb. 13.00-21.00, nd. 13.00-20.00  
lub do ostatniego gościa.

RESTAURACJA „BRACKA”
ul. Karbowa 38, 43-316 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 12 39,  
+48 662 686 151, biuro@restauracjabracka.pl, www.restauracjabracka.pl
Restauracja „Bracka” położona u stóp Szyndzielni jest miejscem 
o domowej, ciepłej atmosferze, do którego goście zawsze chętnie 
wracają. Na klientów restauracji czekają trzy sale, w których łącz-
nie może bawić się do 70 gości oraz w sezonie letnim piękny i prze-
stronny ogród z placem zabaw dla dzieci. Restauracja organizuje 
wszelkiego rodzaju imprezy. 
Godziny otwarcia: codziennie 11.00-21.00.

RESTAURACJA „BROWAR MIEJSKI”
ul. Piwowarska 2, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 815 02 70,  
www.browarmiejski.pl
Usytuowana na bielskiej starówce restauracja z minibrowarem 
i ekspozycją związaną z historią bielskiego browarnictwa. Goście 
mogą tutaj nie tylko zobaczyć cały proces produkcji piwa Bielitzer, 
począwszy od warzenia słodu w efektownej, pokrytej miedzią ka-

dzi warzelnej, aż po fermentację i leżakowanie, ale również delek-
tować się smakiem świeżego piwa, podawanego do serwowanych 
regionalnych potraw.
Godziny otwarcia: pn.-cz. 12.00-23.00, pt.-sb. 12.00-24.00,  
nd. 12.00-22.00.

RESTAURACJA „CASA DI FULVIO MARIA VIOLA”
ul. Młynówka 6, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 810 31 50,
restauracja@casadiviola.pl, www.casadifulviomariaviola.pl
W restauracji można znaleźć prawdziwe, włoskie smaki: pizzę na 
delikatnym, cienkim cieście, makarony według włoskich recep-
tur oraz wiele innych włoskich potraw. Każdy posiłek zamówiony 
przez gości powstaje z pasji i miłości do kuchni włoskiej. Szef 
kuchni Salvatore jest bardzo kreatywny, a jego specjały z karty ro-
bią furorę. Cechą wyróżniającą na tle innych restauracji są robione 
na miejscu domowe makarony, jak np. ręcznie robione czarno-bia-
łe ravioli nadziewane krewetkami. 
Godziny otwarcia: codziennie 12.00-22.00.

RESTAURACJA „CHIŃSKA” W KLIMCZOKU
ul. Cyniarska 11, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 54 83,  
www.restauracjachinska.bielsko.pl
Restauracja „Chińska” umiejscowiona jest w centrum miasta, na 
1. piętrze domu handlowego Klimczok. Lokal oferuje duży wybór 
dań kuchni chińskiej i polskiej. Specjalnością szefa kuchni jest 
„Mongolski Garnek” – danie, które gość komponuje i gotuje sa-
modzielnie. 
Godziny otwarcia: pn.-sb. 11.00-22.00, nd. 12.00-22.00.
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RESTAURACJA „CHŁOPSKIE JADŁO”
ul. Warszawska 330, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 821 19 74,  
805.bielsko@chlopskiejadlo.pl, www.chlopskiejadlo.com.pl
Restauracja stylizowana na chłopską izbę, usytuowana jest poza 
miastem przy drodze wiodącej z Bielska-Białej do Katowic. 
„Chłopskie Jadło” – prawdziwa kuchnia chłopska i ziemiańska 
oparta na tradycyjnych daniach polskich takich, jak: pierogi ręcz-
nie lepione z parzonego ciasta, pieczenie, bigos, chleby wiejskie 
własnego wypieku i zupy. 
Godziny otwarcia: pn.-pt. 9.00-21.00, sb.-nd. 10.00-22.00. 

RESTAURACJA „DWOREK NEW RESTAURANT”
ul. Żywiecka 193, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 817 83 40,  
biuro@dworekbielsko.pl, www.dworekbielsko.pl
„Dworek New Restaurant” jest miejscem wyjątkowym, którego 
wnętrza przenika historia i tradycja, a wypełnia współczesny 
styl. Pieczołowicie odrestaurowaną rezydencję rodziny Zippers 
z 1830 r. otacza piękny zabytkowy park. Dworek dysponuje kilko-
ma salami z różnymi akcentami architektonicznymi, przyjemną 
piwniczką z wyjściem na ogród, ogrodem zimowym. Ekskluzywna 
restauracja Dworek New Restaurant zapewnia kameralną atmosfe-
rę, dostarcza wrażeń estetycznych i kulinarnych. 
Godziny otwarcia: pn.-sb. 12.00-22.00, nd. 12.00-20.00.

RESTAURACJA „FESTIWALE SMAKÓW” 
ul. Rynek 30, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 608 706 777,  
restauracja@festiwalesmakow.pl, www.festiwalesmakow.pl
Restauracja oferuję kuchnię hołdująca idei Slow Food dzięki 
współpracy z lokalnymi producentami produktów rolnych. Restau-

racja bazuje na ekologicznej wołowinie i baraninie. Każdego mie-
siąca goście odnajdują w menu nowe kulinarne doznania w formie 
różnych festiwali.
Godziny otwarcia: pn.-czw. 10.00-22.00, pt.-sb. 10.00-24.00,  
nd. 11.00-21.00.

RESTAURACJA „FOLWARK”
ul. Generała Andersa 21, 43-316 Bielsko-Biała, tel./fax +48 33 828 06 00, 
folwark@folwark.bielsko.pl, www.folwark.bielsko.pl
„Folwark” słynie z niezwykle smacznej kuchni. W rodzinnej atmos-
ferze i pięknym otoczeniu można zasmakować kulinarnych dzieł 
kuchni polskiej. Menu oferuje zarówno potrawy proste, jak i te wy-
kwintne. Pizzeria proponuje pizzę pieczoną w oryginalnym piecu 
chlebowym opalanym drzewem. Obiekt gastronomiczno-hotelowy 
„Folwark” zaprasza Państwa do restauracji, pizzerii oraz aparta-
mentów hotelowych. 
Godziny otwarcia: codziennie 11.00-24.00.

RESTAURACJA „GALICJA”
ul. 11 Listopada 14, 43-300 Bielsko-Biała, tel./fax +48 33 816 45 51, 
biuro@pubgalicja.pl, www.galicjapub.net
„Galicja” to kawiarnia, restauracja i pub muzyczny w jednym. Uni-
katową atmosferę miejsca tworzą ceglane sklepienia, autentyczne 
drewniane belki oraz kamienne ściany, pokryte obrazami i foto-
grafiami prezentującymi miasto i okolice. W menu goście znajdą 
dania kuchni polskiej i europejskiej. 
Godziny otwarcia: pn.-sb. od 9.00, nd. od 11.00 do ostatniego gościa.
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RESTAURACJA „GRĘPIELNIA”
ul. Partyzantów 22, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 10 65,  
marketing@grepielnia.eu, www.grepielnia.eu
Restauracja „Grępielnia” to jedno z najbardziej stylowych miejsc 
w Bielsku. Oryginalna i kameralna, stworzona, aby rozpieszczać 
wszystkich gości. Restauracja to zarówno nowoczesna jak również 
tradycyjna kuchnia polska i europejską. Zabytkowy Tramwaj ser-
wuje dania Fit & Vege.
Godziny otwarcia: codziennie 7.00-10.00 w porze śniadań oraz od 
12.00-22.00

RESTAURACJA „LAWENDA”
ul. Cechowa 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 815 08 97, 
nastroje@nastroje.com.pl, www.restauracjalawenda.pl
Restauracja „Lawenda” to magiczne miejsce urzekające miłą at-
mosferą, doskonałą kuchnią i bogatą kolekcją wykwintnych win, 
wśród których nowością są wina z upraw ekologicznych. To miej-
sce nadające się zarówno bussines lunch, rodzinną uroczystość 
i romantyczną kolację.
Godziny otwarcia: pn. nieczynne, wt.-czw. 12.00-22.00, pt.-sb. 
12.00-23.00, nd. 12.00-21.00.

RESTAURACJA „LUNITA”
ul. Jana III Sobieskiego 50, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 32 75, 
www.lunita.pl
Restauracja „Lunita” mieści się w samym sercu Bielska, naprze-
ciw Domu Tkacza. Piękny, zabytkowy budynek, oryginalna cegła 
i drewno podkreślone zawsze blaskiem świec. Restauracja spe-
cjalizuje się w nowoczesnej kuchni polskiej, szczególnie w da-
niach z dziczyzny, ale w swojej ofercie ma także dania wegań-
skie podane w niebanalny sposób. Na piętrze restauracji mieści 
się klubokawiarnia – idealne miejsce na przyjęcie taneczne 
w nieformalnym stylu. 
Godziny otwarcia: pn. 14.00-22.00, wt.-nd. 12.00-22.00 lub do 
ostatniego gościa.

RESTAURACJA „MAGNUM STEK I WINO”
ul. Ratuszowa 3, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 888 88 88,  
+48 603 089 089, www.stekiwino.pl
Restaurację cechuje elegancja, fantazja, styl i jedzenie najwyższej 
jakości. Znakomite wina z całego świata, steki, niebanalne sałatki 
i nietuzinkowe desery – to przyjemności, które czekają na gości. 
Godziny otwarcia: pn.-sb. od 12.00 do ostatniego gościa,  
nd. nieczynne.

RESTAURACJA „MAŁY WIEDEŃ”
ul. Piłsudskiego 7, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 815 01 89, 
kontakt@malywieden.pl, www.malywieden.pl
Restauracja „Mały Wiedeń” znajduje się w samym centrum 
miasta, w zacisznym miejscu obok galerii Sfera. Zawodowa 
pasja, zamiłowanie do dobrej kuchni i wytrawnego wina, kuli-
narne podróże po Europie i wreszcie długie rozmowy z gośćmi 
inspirują kucharzy do tworzenia kuchni pełnej wyrafinowa-
nych smaków i zaskakujących aromatów. Specjalność lokalu 
to pieczeń jagnięca szpikowana czosnkiem w sosie śmietano-
wym z białym ryżem i gotowaną marchewką oraz filet z dor-
sza na białym winie w sosie kaparowym z ryżem i gotowanymi 
warzywami. 
Godziny otwarcia: codziennie od 12.00 do ostatniego gościa.

RESTAURACJA „NOWY ŚWIAT”
ul. 11 Listopada 25, 43-300 Bielsko-Biała, tel. + 48 33 816 66 90, 
poczta@nowy-swiat.com, www.nowy-swiat.com
Restauracja „Nowy Świat” łączy klimat „małego Wiednia” 
z śródziemnomorskim wystrojem i w takim samym połączeniu 
kulinarnym zostało stworzone autorskie menu, które opiera 
się tylko na oryginalnych produktach, subtelnych połączeniach 
smakowych i codziennych staraniach, którym przyświeca zasa-
da „wysoki mamy tylko standard” – niespotykana atmosfera 
tworzona przez ludzi, muzykę i kwiaty. 
Godziny otwarcia: pn.-sb. od 10.00 do ostatniego gościa,  
nd. od 12.00 do ostatniego gościa.
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GRILL & RESTAURACJA „POD DĘBOWCEM” 
ul. Karbowa 15, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: +48 33 474 10 74,
restauracja@poddebowcem.pl, www.poddebowcem.pl
Sercem każdej restauracji jest kuchnia. Ta w restauracji „Pod 
Dębowcem” bije w rytm dwóch męskich serc: Grzegorza i Łuka-
sza. To oni na co dzień przygotowują posiłki, często spełniając 
kulinarne marzenia klientów – jeśli tylko czas i produkty na to 
pozwalają, mogą przygotować danie, na które masz właśnie 
ochotę! Przygotowują także dania wegetariańskie i wegańskie, 
a zważywszy na relatywnie niskie ceny, z restauracji nikt nie 
wyjdzie głodny. 
Godziny otwarcia: codziennie od 11.00 do ostatniego klienta.

RESTAURACJA „RUCOLA”
ul. Rynek 2, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 818 42 56
kontakt@rucolarestauracja.pl, www.rucolarestauracja.pl
Restauracja „Rucola” oferuje wyrafinowane potrawy kuchni wło-
skiej. W menu goście znajdą lekkie przekąski, sycące dania mię-
sne i wegetariańskie, oryginalną pizzę, makarony, risotto, steki 
i desery. 
Godziny otwarcia: nd.-czw. 12.00-23.00, pt.-sb. 12.00-24.00.

RESTAURACJA „RYNEK 29”
ul. Rynek 29, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: +48 33 829 29 00,
rynek29@restauracjarynek29.pl, www.restauracjarynek29.pl
Najstarsza restauracja na Starym Rynku słynąca z kuchni polskiej,  
niesamowitego pstrąga oraz wyśmienitych makaronów, jak rów-

nież z wyśmienitego i niepowtarzalnego sosu do sałatek. Restau-
racja organizuje przyjęcia okolicznościowe oraz biznesowe. 
Godziny otwarcia: codziennie do 24.00 (maj-wrzesień od 9.00, 
październik-kwiecień od 12.00).

RESTAURACJA „STEAKHOUSE PIRAMIDA”
pl. Smolki 5, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 96 96
Restauracja posiada 150 miejsc konsumpcyjnych. W bogatej ofer-
cie lokalu znajdują się dania mięsne i jarskie kuchni egipskiej i nie 
tylko. Klienci restauracji mogą wybierać spośród dań z wieprzowi-
ny, drobiu, wołowiny i ryb. Specjalność lokalu to shoarma drobio-
wa i wieprzowa oraz steki. 
Godziny otwarcia: pn.-czw. 13.00-22.00, pt.-sb. 12.30-24.00,  
nd. 12.00-22.00.

RESTAURACJA I PIWIARNIA „SŁODOWNIA”
ul. Rynek 1 , 43-300 Bielsko-Biała, www.facebook.com/slodowniabielsko
Lokal ten serwuje wyjątkowe piwo, warzone wyłącznie na potrzeby 
Browaru Miejskiego, a także oferuje dania kuchni polskiej, w tym 
dodatki do piwa i przekąski. To klimatyczne miejsce doskonale 
nadające się na biesiady przy piwie i smacznym jedzeniu w swo-
bodnej atmosferze.
Godziny otwarcia: pn.-czw. 12.00-23.00, pt.-sb. 12.00-24.00,  
nd. 12.00-22.00.
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RESTAURACJA „SZPILKA” 
ul. Rynek 27, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 798 127 270
dogsbollocks.zwm@gmail.com, www.facebook.com/bielskobiala.szpilka
„Szpilka” to nowa bielska propozycja – street food. Ten lokal to coś 
pomiędzy nowoczesnym bistro, a przytulnym barem z przekąskami. 
Godziny otwarcia: wt.-czw. 12.00-22.00, pt.-sb. 12.00-23.00,  
nd. 12.00-20.00.

RESTAURACJA „TRATTORIA DA TADEUSZ”
ul. Szarotki 9, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 497 22 10, 
biuro@trattoriadatadeusz.com, www.trattoria-datadeusz.pl/
W ofercie restauracji znajdziecie Państwo miłą alternatywę co-
dziennych posiłków. Z pewnością zaspokojone zostaną także za-
chcianki bardziej wyrafinowanych podniebień. Podawane dania 
przygotowywane są w oparciu o oryginalne receptury z danego 
regionu Europy – bazując wyłącznie na oryginalnych składnikach. 
Godziny otwarcia: pn.-czw. 12.00-22.00, pt.-sb. 12.00-23.00,  
nd. 12.00-22.00.

RESTAURACJA „WIRTUOZERIA”
ul. Pocztowa 39, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 811 41 41, 
mieszko@hotelnabloniach.pl, www.restauracjawirtuozeria.pl
Na gości restauracji czeka przyjazna atmosfera, będąca połącze-
niem gustownej elegancji i przytulnej intymności, stanowiąca ide-
alne warunki na rodzinny obiad czy spotkanie biznesowe. Restau-
racja oferuje potrawy mięsne, rybne oraz wegetariańskie, zarówno 
typowe pozycje kuchni regionalnej, jak i te bardziej wyszukane 
i wykwintne. 
Godziny otwarcia: codziennie 11.00-22.00.

RESTAURACJA „WRÓBLÓWKA”
ul. Krakowska 608, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 90 72, 
recepcja@wroblowka.com.pl, www.wroblowka.com.pl
Bliskość głównych dróg prowadzących w stronę Katowic i Krakowa 
sprawia, że obiekt jest idealnym miejscem dla osób w podróży. Od 
centrum miasta dzieli go jedynie 10 min jazdy samochodem! W re-
stauracji goście znajdą polskie produkty, świeże zioła, sezonowe wa-
rzywa i owoce. Elementy nowoczesnych technik wzbogacają bazowe 
tradycyjne polskie przepisy. Fantastyczna obsługa dopełnia całość. 
Godziny otwarcia: pn.-pt. 12.00-22.00, sb. 12.00-24.00,  
nd. 12.00-21.00.

RESTAURACJA „WRZOSOWA CHATA”
ul. Lotnicza 3, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 821 88 33,  
wrzosowa-chata@wp.pl, www.wrzosowa-chata.pl
„Wrzosowa” od lat koncentrowała wokół siebie wielbicieli folko-
wego stylu i dobrego jedzenia, ale swoje uznanie zdobyła przede 
wszystkim dzięki pizzy serwowanej prosto z włoskiego pieca opa- 
lanego drewnem. W menu kuchnia polska oraz międzynarodowa, 
menu dla dzieci, domowe pierogi, włoskie makarony, gicze cielęce, 
kaczka, gęś, królik, świeże ryby oraz pizza.
Godziny otwarcia: pn.-czw. 12.00-22.00, pt.-sb. 12.00-23.00,  
nd. 12.00-21.00.

PUBY, KAWIARNIE
W Bielsku-Białej jest wiele pubów i kawiarni. Ich największe „skupisko” 
znajduje się w centrum, w okolicy ulic Cechowej i Barlickiego oraz na 
Starym Rynku. Wiele kawiarenek, lodziarni oraz cukierni ulokowało się 
również w centrach handlowych Sfera, Auchan, Sarni Stok i Gemini Park. 
W okresie wakacyjnym i gdy tylko pozwala na to pogoda, większość 
kawiarenek i pubów prowadzi ogródki letnie.
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HOTELE
HOTEL* „BESKID”
ul. Olszówka 24, 43-309 Bielsko-Biała,
tel./fax +48 33 814 31 20, tel. +48 33 821 71 60,
hotelbeskid@beskid.bielsko.pl, www.beskid.bielsko.pl
Obiekt usytuowany jest w rekreacyjnej części miasta, na obrze-
żach parku w dzielnicy Cygański Las. W pobliżu znajdują się 
korty tenisowe (ok. 100 m), otwarte kąpielosko (ok. 300 m), 
kolej gondolowa na Szyndzielnię, letni tor saneczkowy na stoku 
Dębowca (ok. 2 km). Do aktywnego wypoczynku zachęcają licz-
ne szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, tereny rekreacyjne dla 
dzieci i dorosłych. 

HOTEL** „DĘBOWIEC”
al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała, tel. +48 33 813 82 01(02), 
recepcja@hoteldebowiec.pl, www.hoteldebowiec.pl
Hotel malowniczo położony u podnóży Szyndzielni, dys-
ponuje 200 miejscami noclegowymi w pokojach 1-, 2-, 3- 
i 4-osobowych oraz 2 domkami hotelowymi. Do dyspozycji 
gości 3 sale konferencyjne oraz duży kompleks sal bankietowych –  
„Kameliowy Zakątek”.

HOTEL IBIS STYLES BIELSKO-BIAŁA***
ul. Żywiecka 93, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 819 91 99, fax 33 819 91 59, 
H3423@accor.com, www.ibis.com, www.accorhotels.com
Zlokalizowany w zacisznej i malowniczej okolicy podnóża Beski-
dów hotel ibis Styles Bielsko-Biała to doskonały punkt komuni-
kacyjny w całym regionie Podbeskidzia. Miejsce oddalone jest 
zaledwie 3 km od głównego dworca kolejowego i autobusowego. 
Zachwyca pięknym widokiem i niepowtarzalnymi wnętrzami. 
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Urzekający motyw przewodni hotelu – motoryzacja – zachwyci mi-
łośników samochodów i wielbicieli dobrego smaku i stylu. Hotel 
posiada 133 komfortowo wyposażone pokoje oraz wygodne łóżka, 
które pozwolą odpocząć po długiej podróży. W każdym pokoju 
znajduje się telewizja satelitarna, telefon oraz bezpłatny dostęp 
do bezprzewodowego Internetu.

HOTEL*** „NA BŁONIACH”
ul. Pocztowa 39, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 25 00,
recepcja@hotelnabloniach.pl, www.hotelnabloniach.pl
Hotel położony jest w najpiękniejszej części terenów rekreacyj-
nych Bielska-Białej. Otoczenie lasów i beskidzkich szczytów, 
wspaniała kuchnia oraz komfortowo wyposażone pokoje sprzy-
jają przygotowaniu wszelkiego rodzaju konferencji, szkoleń, 
imprez firmowych i integracyjnych, a także spędzeniu czasu 
w gronie najbliższych. Lokalizacja hotelu daje możliwość zorga-
nizowania ciekawego programu towarzyszącego o każdej porze 
roku: od kuligu czy biesiady przy akompaniamencie góralskiej 
kapeli, po aktywną i niecodzienną rozrywkę, np. quady, paintball 
i park linowy.

PARK HOTEL**** „PAPUGA”
ul. Zapora 3, 43-382 Bielsko-Biała, tel. +48 33 818 58 50 (60),
fax +48 33 818 33 25, hotel@papuga.pl, www.papuga.pl
Hotel położony jest w przepięknym parku ze starym drzewosta-
nem, ogrodami z oczkami wodnymi, altaną i miejscem do gril-
lowania. Posiada komfortowe pokoje, 5 sal konferencyjnych, 
restaurację, 2 sale bankietowe z letnim tarasem oraz kawiarnię 
z letnimi tarasami, pub nocny, centrum odnowy biologicznej 

Spa & Wellness (basen, jacuzzi, tepidarium, grota solna, kom-
pleks saun i łaźni parowych, „Oaza spokoju” – miejsce do odpo-
czynku i relaksacji, gabinety zabiegowe min. Ayurveda, kąpiele 
Kleopatry, kosmetyka twarzy i ciała). Wszystkie pokoje z wido-
kiem na góry lub park hotelowy. Pyszne potrawy kuchni polskiej 
i międzynarodowej serwuje restauracja hotelowa. 

HOTEL**** „PRESIDENT
ul. 3 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 72 11-12,
fax +48 33 815 02 73, recepcja@hotelpresident.pl, www.hotelpresident.pl
Hotel President w Bielsku-Białej to miejsce wyjątkowe, gdyż 
mieści się w zabytkowym budynku z XIX wieku, który jest perłą 
architektury neorenesansowej i dumą bielszczan. Położony jest 
w samym sercu miasta, 
vis-a-vis zamku, 5  min 
pieszo od dworca kolejo-
wego. Oprócz najlepszej 
w mieście lokalizacji, Ho-
tel President znany jest 
z doskonałej atmosfery 
i dyskretnego klimatu. 
Oddaje do dyspozycji 
swoich gości 41  pokoi 
rozmieszczonych na 4 pię-
trach. Dzięki oknom o pod-
wyższonej izolacyjności 
akustycznej pokoje są ci-
che, co zapewnia komfor-
towy sen. 

„QUBUS HOTEL BIELSKO-BIAŁA” ****
ul. Mostowa 2 (Galeria Sfera II), 43-300 Bielsko-Biała,
tel. + 48 33 470 21 00, fax: + 48 33 470 22 00,
bielskobiala@qubushotel.com, www.qubushotel.com
Ten luksusowy, otwarty w 2011 roku, 4-gwiazdkowy obiekt wy-
różnia się doskonałą lokalizacją oraz wyjątkowym standardem 
świadczonych usług. Hotel mieści się w samym centrum miasta 
przy ulicy Mostowej w nowoczesnym kompleksie handlowo-
-usługowym. Nowoczesny design, luksusowe wyposażenie, 
wysoki standard – to tylko niektóre cechy pokoi „Qubus Hotel 
Bielsko-Biała”. Łącznie obiekt posiada 200 klimatyzowanych 
i komfortowo urządzonych miejsc noclegowych. W hotelu znaj-
duje się „Lobby Bar” oraz gustownie urządzona restauracja, 
w której serwowane są dania przyrządzone według tradycyj-
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nych receptur kuchni polskiej i europejskiej, jak również wy-
śmienite potrawy sezonowe.

HOTEL**** „SAHARA”
ul. Falista 13, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 486 11 00,
fax +48 33 486 11 99, recepcja@hotelsahara.pl, www.hotelsahara.pl

Hotel „Sahara” zaprojektowany jest z myślą o najbardziej wyma-
gających gościach. Elegancki styl, wspaniały klimat oraz bliskość 
przyrody gwarantują idealne warunki do wypoczynku, relaksu oraz 

pracy. Pokoje i apartamenty są nowocześnie wyposażone i urzą-
dzone z gustem. Dodatkowe usługi, przemyślane menu, zagospo-
darowana okolica to nieodzowne elementy, dzięki którym każdy 
gość poczuje się wyjątkowo. Cały budynek jest klimatyzowany oraz 
dostosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych. Oprócz 
20 pokoi o wysokim standardzie do dyspozycji gości pozostaje 
również restauracja „Sahara” na 120 osób wraz z kameralnym ba-
rem i kawiarnią. 

HOTEL*** „STARA SZMERGIELNIA”
ul. Cyprysowa 63, 43-300 Bielsko-Biała,
tel. +48 33 821 81 90, recepcja@staraszmergielnia.com.pl,
www.staraszmergielnia.pl
Hotel posiada 23 komfortowe pokoje 2-osobowe Standard i Lux, 
sale bankietowo-weselne oraz konferencyjne. Przy hotelu znaj-
duje się także karczma staropolska „Stajnia” z ogródkiem letnim, 
serwująca potrawy kuchni staropolskiej oraz śródziemnomorskiej. 
Hotel organizuje wesela, przyjęcia komunijne, chrzciny, inne uro-
czystości rodzinne, bankiety, szkolenia i konferencje.

PARK HOTEL**** „VIENNA”
ul. Bystrzańska 48, 43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 496 62 00,
recepcja@vienna.pl, www.vienna.pl
Nowoczesny czterogwiazdkowy hotel „Park Hotel Vienna” poło-
żony jest u podnóża góry Szyndzielnia. Obiekt oferuje zakwate-
rowanie w 113 klimatyzowanych poko-
jach z bezpłatnym bezprzewodowym 
dostępem do Internetu oraz rozbudo-
wanym zapleczem konferencyjno-ga-
stronomicznym. Do dyspozycji gości: 
6  komfortowo wyposażonych sal, 
w tym jedna z antresolą (sale na 10-300 
osób), sala restauracyjna, sala balowa, 
chata grillowa, kantor wymiany walut. 
Obiekt zapewnia także usługi wynajmu 
samochodów oraz salę fitness.

HOTEL*** „WRÓBLÓWKA”
ul. Krakowska 608, 43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 90 72,
recepcja@wroblowka.com.pl, www.wroblowka.com.pl
Kameralny obiekt położony przy głównej trasie Bielsko-Biała – 
Kraków, 10 minut jazdy samochodem od centrum miasta. Hotel 
dysponuje 28 miejscami noclegowymi w 11 wygodnych pokojach, 
salą bankietowo-konferencyjną i restauracją.
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POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE
APARTAMENTY HOTELOWE „FOLWARK”
ul. Generała Andersa 21, 43-316 Bielsko-Biała, tel. +48 33 828 06 00,
folwark@folwark.bielsko.pl, www.folwark.bielsko.pl
W swej szerokiej ofercie „Folwark” proponuje między innymi możliwość 
skorzystania z apartamentów gościnnych. Nowoczesne wyposażenie 
zaspokaja potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów (łazien-
ka, telewizja satelitarna, łącze internetowe, telefon, barek, lodówka).

APARTAMENTY „ROOM SERVICE”
ul. Wapienna 7a, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 32 90,
+48 501 213 111, biuro@roomservice.net.pl, www.roomservice.net.pl
5 nowo wybudowanych apartamentów, zaaranżowanych z dbałością 
o szczegóły. Każdy pokój posiada łazienkę z aneksem kuchennym.

APARTHOTEL „VENTUS ROSA” BIELSKO-BIAŁA
ul. Cieszyńska 4, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 20 59,
fax +48 33 810 18 52, bielsko@ventusrosa.pl, www.ventusrosa.pl
Zabytkowa kamienica aparthotelu znajduje się w samym centrum 
miasta, zaledwie minutę pieszo od Rynku. Oferuje 20 komforto-
wych apartamentów. Każdy z nich posiada w pełni wyposażony 
aneks kuchenny oraz przestronną luksusową łazienkę.

BESKIDZKIE CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNE
ul. I Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 470 83 00,
fax +48 33 470 83 03, bit@bit.arrsa.pl, www.hotelbit.pl
Obiekt mieści się w Beskidzkim Inkubatorze Technologicznym. 
Położony jest przy drodze ekspresowej Bielsko-Biała–Cieszyn 
(po prawej stronie za Centrum Handlowym Auchan). Dysponuje 
52 miejscami noclegowymi w pokojach 1- i 2-osobowych. Ponadto 
w obiekcie znajdują się 4 sale wykładowe, wyposażone w nowo-
czesny sprzęt audio-video, które mogą pomieścić ok. 150 osób.

„MALUCH CAFE & APARTMENTS”
ul. Cieszyńska 3, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 16 25,
+48 668 427 291, fax +48 33 814 16 20,
info@domgoscinny.com.pl, www.maluch-cafe.pl
„Maluch Cafe & Apartments” to jedyna w Polsce kawiarnia-muzeum 
Fiata 126p oraz komfortowo urządzone apartamenty. Kompleks zlo-
kalizowany jest w zabytkowej kamienicy z końca XVIII wieku przy sa-
mym Starym Rynku. Oferuje 5 kameralnych, w pełni wyposażonych 
apartamentów wynajmowanych w systemie hotelowym.

DOM WYPOCZYNKOWY „BETANIA”
ul. Miętowa 70, 43-382 Bielsko-Biała, tel. +48 33 818 32 73 ,
betania@home.pl, www.betania.org.pl
Dom zapewnia całodobowe wyżywienie i 27 miejsc noclegowych. 
Do dyspozycji gościu udostępniono również werandę, plac zabaw 
dla dzieci oraz boisko do siatkówki. W okresie letnim w ofercie 
również domki campingowe.

MOTEL „KARCZMA BESKIDZKA”
ul. Żywiecka 313, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 829 08 30,
+48 664 063 156, +48 888 636 888, biuro@karczma-beskidzka.bls.pl,  
www.karczma-beskidzka.bls.pl
Wszystkie pokoje wyposażone są w TV i łazienkę z natryskiem. 
Motel dysponuje 49 miejscami noclegowymi. W ofercie również 
pokój z kominkiem, TV i łazienką.
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MOTEL „NA SKARPIE”
ul. Czerwona 112, 43-300 Bielsko-Biała, tel./fax +48 33 822 21 21,
recepcja@na.skarpie.pl, www.na.skarpie.pl
Atutem motelu są przytulnie wyposażone pokoje, profesjonalna 
obsługa oraz przestępna cena. Większość pokoi posiada pełny 
węzeł sanitarny, telewizję kablową oraz bezpłatny dostęp do Inter-
netu. Obiekt dysponuje 43 miejscami noclegowymi.

NOCLEGI „OLIMP”
ul. Rychlińskiego 19, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 497 52 00,
fax +48 33 497 52 95, recepcja@olimp.bielsko.pl, www.olimp.bielsko.pl
49 miejsc noclegowych w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych. Pokoje 
są wyposażone w telewizję kablową. Do dyspozycji gości sauna, 
solarium, siłownia. Dogodne usytuowanie w centrum miasta, 
łatwy dojazd, parking strzeżony, hala sportowa o wymiarach 
olimpijskich.

OŚRODEK SPORTOWO-REKREACYJNY „VICTORIA”
ul. Bratków 16, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 811 80 37,  
recepcja@bbosir.bielsko.pl, www.victoria.bbosir.bielsko.pl
Obiekt zapewnia 47 miejsc noclegowych w pokojach 1-, 2-, 3- 
i 5-osobowych wyposażonych w łazienkę, bezprzewodową sieć 
internetową. Ośrodek dostosowany jest do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. W ofercie: możliwość organizacji zgrupowań i obozów 
szkolnych, imprez sportowych, konferencji i szkoleń. Do dyspozycji 
gości również hala sportowa z boiskami do koszykówki, siatkówki 
i tenisa ziemnego, sala konferencyjna, centrum fitness, sezonowe 
lodowisko.

OŚRODEK SPORTOWO-HOTELOWY „WIDOK CENTRUM”
ul. Widok 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. + 48 33 812 64 39,  
tel./fax + 48 33 815 00 25, recepcja@widok-centrum.pl,  
www.widok-centrum.pl
Usytuowany w bliskim sąsiedztwie centrum miasta ośrodek spor-
towo-hotelowy, dysponuje 60 miejscami noclegowymi w komfor-
towo urządzonych pokojach, wyposażonych w telewizję kablową 
i bezprzewodową sieć internetową. Ośrodek posiada 2 sale kon-
ferencyjne, restaurację, halę widowiskowo-sportową, salonik spa, 
siłownię.

OŚRODEK SPORTOWO-SZKOLENIOWY „REKORD”
ul. Startowa 13, 43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 829 96 10,
fax: +48 33 829 96 14, recepcja@rekord.com.pl,
www.hotel.rekord.com.pl

Położony w Cygańskim Lesie – ulubionym miejscu spacerowym 
mieszkańców miasta – ośrodek oferuje 48 miejsc noclegowych w po-
kojach 1-, 2- i 3-osobowych oraz w apartamencie. Do dyspozycji gości 
3 sale konferencyjne, hala sportowa, boiska, siłownia, sauna, kawiar-
nia. Dla grup zorganizowanych możliwość pełnego wyżywienia.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „BESKIDY PARK”
al. Armii Krajowej 316, 43-309 Bielsko-Biała,  
tel. +48 33 814 62 24, recepcja@beskidypark.pl,  
www.beskidypark.pl
Ośrodek usytuowany jest u podnóży Dębowca i Szyndzielni, 5 ki-
lometrów od centrum miasta. Posiada 120 miejsc noclegowych 
w pokojach 1-, 2-, 3- i 4-osobowych oraz apartamentach. Ośrodek 
oferuje ponadto kompleksową obsługę narad, szkoleń, spotkań 
okolicznościowych oraz wynajem sal konferencyjnych.

POKOJE DO WYNAJĘCIA „BEGONIA”
ul. Begonii 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 815 19 54,
pokoje.bielsko@onet.eu, www.pokoje-wynajem.blog.onet.pl
Ceny uzależnione od standardu pokoju i wyposażenia. Możliwość 
wynajęcia na dłuższy okres.

„GASTHAUS” POKOJE GOŚCINNE Z TRADYCJĄ
ul. Gościnna 23 C, 43-316 Bielsko Biała, tel. +48 33 814 59 88,  
+48 601 469 409, e-mail gasthaus@poczta.onet.pl,  
www.gasthaus.bielsko.pl 
Obiekt dysponuje 24 miejscami noclegowymi w pokojach 1-, 2-, 
3-osobowych. Pokoje są wyposażone w TV oraz bezpłatny do-
stęp do WiFi. Do dyspozycji Gości Caffe-Bistro, aneks kuchen-
ny ogólnodostępny, sala szkoleniowa/kominkowa. W pobliżu 
znajduje się wiele atrakcji turystycznych – kolej gondolowa na 
Szyndzielnię, wyciąg kanapowy na Dębowiec. Obiekt przyjazny 
rowerzystom. 

POKOJE GOŚCINNE PRZY PLACU WOLNOŚCI  
– MAŁGORZATA SELIGA
pl. Wolności 1/11, 43-300 Bielsko-Biała,  
tel. +48 502 614 952,+48 33 810 69 36,  
gosia@pokoje-bielsko.pl, www.pokoje-bielsko.pl
Pokoje gościnne znajdują się w kamienicy na pięknym rynku (plac 
Wolności) w samym centrum Bielska-Białej. Do dyspozycji gości 
oddano 18 miejsc noclegowych w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych, 
salon do wypoczynku, aneks kuchenny w pełni wyposażony, do-
stęp do Internetu.
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„VILLA LASKOWA”
ul. Laskowa 54, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 97 06,
info@villalaskowa.pl, www.villalaskowa.pl
Zabytkowa i niezwykle urokliwa „Villa Laskowa” została wybu-
dowana w 1890 roku. Ze względu na swoje charakterystyczne 
walory architektoniczne i lokalizację w parku leśnym należy do 
unikalnych nie tylko w Bielsku-Białej, ale i w regionie. W willi 
mieści się jedyna w Polsce enoteka autochtonicznych win wło-
skich o doskonałej jakości, promująca kulturę wina i włoskie 
regiony winiarskie. Wyjątkowo elegancka oferta „Villi Laskowa” 
obejmuje organizowanie degustacji, szkoleń, bankietów, kon-
ferencji oraz sześć luksusowych pokoi hotelowych z dziesięcio-
ma miejscami noclegowymi.

ZAJAZD „U BUŁGARA”
ul. Kryształowa 74, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 810 78 74,
www.motel.bielsko.pl
Zajazd usytuowany jest przy obwodnicy – na skrzyżowaniu 
międzynarodowych tras komunikacyjnych, dysponuje 40 miej-
scami noclegowymi w pokojach o zróżnicowanym standardzie. 
Są to pokoje 1-, 2- i 3-osobowe oraz apartament. Dla gości za-
jazdu istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z internetu. 
W obiekcie działa restauracja, która zmieniła swój bałkański 
profil na włoski.

DOMY TURYSTY, SCHRONISKA
DOM TURYSTY PTTK
ul. Krasińskiego 38, 43-300 Bielsko-Biała, tel./fax +48 33 812 30 19,
www.pttk.bielsko.pl
Dom Turysty PTTK usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
dworca PKS, PKP i centrum miasta. Ośrodek dysponuje 46 miejsca-
mi noclegowymi w pokojach 1-, 2-, 3- oraz 5-osobowych o różnym 
standardzie. Posiada także własny bezpłatny parking dla gości 
hotelowych. Stołówka serwuje smaczną i tanią kuchnię domową.

SCHRONISKO GÓRSKIE PTTK „KLIMCZOK”
43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 52 88,
biuro@schroniskoklimczok.com.pl,
www.schroniskoklimczok.com.pl
Schronisko posiada 42 miejsca noclegowe w pokojach 2-, 4- 
i  6-osobowych z łazienkami. Do dyspozycji gości pozostają: 
boisko do siatkówki, stół do ping-ponga, krąg ogniskowy i plac 
zabaw dla dzieci. W bezpośredniej bliskości wyciąg narciarski 
o długości 500 metrów. Schronisko oferuje organizację obozów 
wypoczynkowych, jednodniowych wycieczek szkolnych, zimą 
kuligów skuterem śnieżnym, latem przejażdżek samochodem 
terenowym.
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SCHRONISKO GÓRSKIE PTTK „SZYNDZIELNIA”
43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 40 47,
schronisko@szyndzielnia.com.pl, www.szyndzielnia.com.pl
Schronisko posiada 49 miejsc noclegowych w pokojach 2-, 4-, 5-, 
6- oraz 8-osobowych. Do dyspozycji gości pozostają: sala do te-
nisa stołowego, sala telewizyjna i sala dydaktyczna. Schroniska 
oferuje także organizację wycieczek górskich pod opieką prze-
wodnika, ognisk z pieczeniem kiełbasy, dyskotek dla młodzieży.

SCHRONISKO „STEFANKA” NA KOZIEJ GÓRZE
ul. Pocztowa 34, 43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 23 70,
stefanka-kozia@os.pl, www.kozia.pl
Schronisko posiada 28 miejsc noclegowych w pokojach 2-, 5-, 6- oraz 
wieloosobowych. Dodatkowo do dyspozycji gości pozostają: duża 
sala dzienna z kominkiem, plac zabaw dla dzieci i krąg ogniskowy.

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE IM. BOLKA I LOLKA
ul. Starobielska 10, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 74 66,  
fax +48 33 822 18 09, ssmbielsko@poczta.onet.pl, www.ssm.bielsko.pl 
Schronisko posiada 60 miejsc noclegowych w pokojach 1-, 2-, 3- 
i 4-osobowych. W budynku znajduje się kuchnia samoobsługowa 
z pełnym wyposażeniem, jadalnia, świetlica (TV, tenis stołowy), 
pełny węzeł sanitarny.

KEMPINGI
KEMPING* „ONDRASZEK”
ul. Pocztowa 43, 43-309 Bielsko-Biała,tel. +48 33 814 64 25, 603 225 361,
kemping57ondraszek@op.pl, www.ondraszek.cba.pl
Kemping zlokalizowany w pięknej, pełnej zieleni okolicy biel-
skich Błoni stanowiących raj dla dzieci: nowoczesny plac zabaw, 
mini golf, miasteczko rowerowe z wypożyczalnią rowerów. Kem-
ping oferuje: 65 miejsc noclegowych w domkach oraz w budynku 
głównym, stanowiska dla 25 przyczep lub samochodów kempin-
gowych oraz dla około 30-40 namiotów. Do dyspozycji gości: 
kawiarnia z recepcją oraz sala kominkowa. W okolicy kempingu: 
górskie ścieżki rowerowe oraz liczne piesze szlaki górskie.

KEMPING**** „POD DĘBOWCEM” NR 99
ul. Karbowa 15, 43-316 Bielsko-Biała, tel. +48 604 144 186, 
99@camping.org.pl, www.camping.org.pl
Kemping położony jest u stóp Szyndzielni 5 km od centrum miasta. 
Posiada stanowiska z przyłączami elektrycznymi, ponumerowane 
i odgrodzone zielenią; teren campingu jest ogrodzony, oświetlony, 
chroniony całą dobę. Do dyspozycji gości jest: grill & restauracja, 
wypożyczalnia rowerów, wi-fi, plac zabaw, basen (w sezonie letnim) 
i siłownia. W sąsiedztwie kempingu znajduje się kolej gondolowa 
na Szyndzielnię, kolej kanapowa na Dębowiec oraz całoroczny tor 
saneczkowy. Kemping jest zdobywcą nagrody Mister Camping 2015.
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MUZEA, GALERIE, TEATRY
MUZEUM HISTORYCZNE W BIELSKU-BIAŁEJ – ZAMEK KSIĄŻĄT 
SUŁKOWSKICH
ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 811 10 35,
sekretariat@muzeum.bielsko.pl, www.muzeum.bielsko.pl
Wystawy m.in.: Sala sztuki dawnej XV-XVIII-w., Dzieje archeolo-
giczno-historyczne Bielska i Białej, Sala z rycerzem – Lapidarium, 
Galeria malarstwa europejskiego i polskiego XIX i XX w., Galeria 
sztuki współczesnej bielsko-bialskiego regionu.
Wnętrza: Salon muzyczny i Biedermeierowski, Damski Salonik 
i Gabinet Pana.
Godziny otwarcia: pn. nieczynne, śr.-pt. 9.00-16.00,  
wt., sb., nd. 9.00-15.00.

STARA FABRYKA – ODDZIAŁ MUZEUM HISTORYCZNEGO 
W BIELSKU-BIAŁEJ
ul. Sukiennicza 7 (wejście od placu Żwirki i Wigury), 43-300 Bielsko-Biała, 
tel. +48 33 812 23 67, sekretariat@muzeum.bielsko.pl,  
www.muzeum.bielsko.pl
Ekspozycja obejmuje unikatową kolekcję zabytkowych maszyn 
włókienniczych, a wystawa historyczna przypomina o bogatej in-
dustrialnej przeszłości Bielska-Białej.
Godziny otwarcia: pn. nieczynne, śr.-pt. 9.00-16.00,  
wt., sb., nd. 9.00-15.00.

DOM TKACZA – ODDZIAŁ MUZEUM HISTORYCZNEGO  
W BIELSKU-BIAŁEJ
ul. Sobieskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 811 74 06,
sekretariat@muzeum.bielsko.pl, www.muzeum.bielsko.pl
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Zrekonstruowany, drewniany dom sukienników bielskich. W trzech
izbach zobaczyć można wystrój mieszkania i warsztatu tkacza biel-
skiego z II poł. XIX w. 
Godziny otwarcia: nd.-pn. nieczynne, śr.-pt. 9.00-16.00,  
wt. i sb. 9.00-15.00.

PRYWATNE MUZEUM LITERATURY
ul. Pankiewicza 1, 43-300 Bielsko-Biała
Ekspozycja ręcznie przepisywanych i ilustrowanych przez Tadeusza 
Modrzewskiego dzieł Reymonta. 
Godziny otwarcia: codziennie 9.00-17.00.

GALERIA BIELSKA BWA
ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 58 61
info@galeriabielska.pl, www.galeriabielska.pl
Czasowe ekspozycje sztuki współczesnej artystów krajowych i zagra-
nicznych. Wydarzenia artystyczne, filmy, warsztaty, wykłady o sztuce, 
działania w przestrzeni miasta. W obiekcie klubokawiarnia Aquarium. 
Godziny otwarcia galerii: codziennie 10.00-18.00.

GALERIA FOTOGRAFII B&B
ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 50 86,
info@fundacja-centrum-fotografii.org, www.fundacja-centrum-fotografii.org
Wystawy fotografii artystycznej autorów krajowych i zagranicznych.
Godziny otwarcia: pn.-pt. 10.00-18.00, sb. 9.00-15.00. Wstęp wolny.
 
GALERIA RZEŹBY I CERAMIKI „ARS NOVA ”
ul. Kościelna 3, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 21 82,
pracownia@arsnova.art.pl, www.arsnova.art.pl

GALERIA SZTUKI REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY
ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 05 93,
rok@rok.bielsko.pl, www.rok.bielsko.pl
Czasowe ekspozycje sztuki ludowej Beskidów, wystawy fotografii, 
malarstwa, rzeźby. 
Godziny otwarcia: pn.-pt. 10.00-17.00. Wstęp wolny.

GALERIA „WZGÓRZE” FRANCISZKA KUKIOŁY
ul. Wzgórze 4, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 27 05,
kukiola@bielitz.pl, www.bielitz.pl
Współczesne malarstwo i grafika.

TEATR LALEK BANIALUKA IM. JERZEGO ZITZMANA
ul. Mickiewicza 20, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 815 09 14,  
+48 33 822 10 47, teatr@banialuka.pl, www.banialuka.pl

Teatr Lalek Banialuka jest jednym z najbardziej znaczących teatrów 
lalek w Polsce, często zapraszanym na najważniejsze festiwale i wyróż-
nianym licznymi nagrodami. Banialuka swe widowiska prezentowała 
na całym świecie m.in. w Japonii, Chile, Stanach Zjednoczonych i Iranie. 
W bogatym repertuarze teatru znajdują się inscenizacje zarówno dla 
dzieci, młodzieży jak i dorosłych, które charakteryzuje inscenizacyjny 
rozmach i zawsze istotny temat. Teatr jest twórcą organizowanego co 
dwa lata Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej.

TEATR POLSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
ul. 1 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 84 51,
 +48 33 822 84 52, rezerwacja@teatr.bielsko.pl,
info@teatr.bielsko.biala.pl, www.teatr.bielsko.biala.pl
30 września 1890 roku premierą spektaklu „Sen nocy letniej” rozpo-
częto działalność bielskiego Teatru Miejskiego. Zawodowa scena nie-
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miecka, funkcjonowała tu nieprzerwanie aż do końca II wojny świato-
wej. Powołane w 1921 roku Towarzystwo Teatru Polskiego organizuje 
polskie przedstawienia, mając scenę do dyspozycji przez jeden, póź-
niej dwa, a wreszcie trzy dni w tygodniu. W 1945 roku swoją pracę za-
czyna stały zawodowy Teatr Polski. Obecnie pod kierunkiem Witolda 
Mazurkiewicza bielska scena jest jedną z najciekawszych scen w kra-
ju. Uznanie widzów teatr zdobywa za sprawą takich przedstawień jak 
„Królowa Margot. wojna skończy się kiedyś” autorstwa Wojciecha 
Farugi, czy „Zorba” w reżyserii Witolda Mazurkiewicza. Teatr oferuje 
możliwość zwiedzania „od kulis” po uprzednim uzgodnieniu terminu 
w Biurze Promocji pod numerem tel. +48 33 822 84 53.

BIELSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Słowackiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 828 16 40 – 
sekretariat, +48 33 828 16 55 – bilety, rezerwacje, bck@bck.bielsko.pl, 
www.bck.bielsko.pl
Bielskie Centrum Kultury jest organizatorem licznych imprez kultu-
ralnych, spośród których na wyróżnienie zasługują przede wszyst-
kim: Festiwal Kompozytorów Polskich im. prof. Henryka Mikołaja 
Góreckiego, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Pod-
beskidziu „Sacrum in Musica” oraz Jazzowa Jesień w Bielsku-Bia-
łej. Największą, wielotysięczną widownię mają koncerty zespołów 
i osobowości jazzowych. Bielsko-Biała po Warszawie i Poznaniu 
stało się trzecim muzycznym przystankiem na polskiej trasie kon-
certowej takich gwiazd światowego jazzu jak: Wynton Marsalis, Joe 
Henderson, Jan Garbarek, John Scofield, Al Di Meola, Chris Botti, 
Chick Corea czy Jean-Luc Ponty. 

KLUBY MUZYCZNE
KLUB „POMARAŃCZA”
ul. M. Grażyńskiego 38, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 508 141 760,
www.klubpomarancza.pl/bielsko/
Klub położony 300 m od dworca PKP, oferuje dwa niezależne par-
kiety prezentujące odmienne style muzyczne. Do dyspozycji klien-
tów są dwa bary z profesjonalną obsługą oraz stylowa karczma. 
Nowoczesny system wizualny.
Godziny otwarcia: pt.-sb. od 21.00 do ostatniego gościa.

KLUB „KLIMAT”
ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 510 291 604, www.klubklimat.pl
Klub „Klimat” mieści się w Galerii Sfera, znajdującej się w centrum 
miasta. Duża przestrzeń taneczna na ponad 1000 osób. Wysokiej 
jakości nagłośnienie, efekty świetlne.
Godziny otwarcia: studenckie czwartki od 20.00 do ostatniego 
gościa, pt.-sb. od 20.00 do ostatniego gościa.

„NOWY KLUB”
ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 510 291 604, www.nowyklub.pl
Najlepsza muzyka klubowa, artyści występujący na żywo. W pełni 
wyposażony bar, profesjonalna obsługa. 
Godziny otwarcia: studenckie czwartki od 20.00 do ostatniego 
gościa, pt.-sb. od 20.00 do ostatniego gościa.

„2 BE CLUB”
ul. Ratuszowa 3, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 888 88 88,  
+48 603 089 089, www.2beclub.pl
Klub usytuowany w podziemnej części „Magnum Stek i Wino”. Cie-
kawie zaprojektowane wnętrze, oryginalne połączenie murów za-
bytkowej piwnicy z takimi materiałami jak: metal, kolorowe żywice 
i skóra. Duża dawka dobrej muzyki to gwarancja mile spędzonego 
czasu podczas weekendowych nocy.
Godziny otwarcia: pt. 20.00-3.00, sb. 20.00-4.00.

„ALL STAR’S PUB”
ul. Cyniarska 28, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 888 578 004,
www.allstarspub.pl
Prawdziwa muzyka disco począwszy od lat 60. po współczesne 
hity klubów z całego świata. Klub podzielony jest na dwie części: 
muzyczną  oraz pubową, gdzie na wygodnych skórzanych sofach 
można wypić drinka i porozmawiać. 
Godziny otwarcia: czw. od 20.00 – quizpub intelektualny, od 22.00 
rozpoczęcie zabawy, pt. 21.00-3.00/3.30, sb. 21.00-4.00/4.30.
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„GALICJA” PUB MUZYCZNY
ul. 11 Listopada 14-16, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 45 51,
www.galicjapub.net
Dobra muzyka, pyszne jedzenie i drinki warte grzechu to przepis na 
udany wieczór. W każdy piątek największe hity lat 70., 80., 90. oraz 
najnowsze przeboje. W każdą sobotę impreza klubowa. Gwaranto-
wana podroż przez wszystkie style i gatunki muzycznych hitów.
Godziny otwarcia: pt. 20.00-3.00, sb. 20.00-4.00.

„SEPHIA ROCK” / „SEPHIA HOUSE CLUB”
ul. 3 Maja 13, Bielsko-Biała, tel. +48 696 788 749, 
www.sephiaklub.pl
Trzy lokale w jednej kamienicy w różnym stylu i prezentujące różne 
style muzyczne. 
Sephia Rock – godziny otwarcia: pt.-sb. od 20.00, od 22.00 
rozpoczęcie zabawy, czynne do ostatniego gościa. 
Sephia House – godziny otwarcia: pt.-sb. od 17.00, od 22.00 
rozpoczęcie zabawy, czynne do ostatniego gościa. 
Happy Hours – połączenie klubu z barem bistro.  
Czynne pn.-sb. od 17.00. W piątki i soboty do ostatniego klienta.

„SUZET MUSIC CLUB”  
ul. 11 Listopada 58, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 666 611 113, 
Usytuowany w podziemnej części restauracji/naleśnikarni 
„Su-zette”. Świetny wystrój, dobra muzyka, idealna atmosfera, 
wspaniała obsługa. 
Godziny otwarcia: pt.-sb. od 20.00 do ostatniego gościa.

„ROCK GALERIA” – KLUB, KAWIARNIA, BAR
ul. Staszica 7, 43-300 Bielsko-Biała, rockgaleria@poczta.onet.pl
www.facebook.com/RockGaleria
Godziny otwarcia: studenckie czwartki od 21.00 do ostatniego 
gościa, pt.-sb. od 21.00 do ostatniego gościa.

„DECADE MUSIC CLUB” 
ul. 3 Maja 10, 43-300 Bielsko Biała, tel. +48 33 812 40 47, +48 600 413 188
www.decadeclub.pl
Wyjątkowe miejsce dla najbardziej wymagających klubowiczów, 
ceniących sobie zróżnicowane klubowe brzmienia, podążające za 
najnowszymi trendami oraz kultowe hity z przeszłości w nowych 
aranżacjach. Niebanalne wnętrza klubu są barwnym tłem dla noc-
nych imprezowych doznań. 
Godziny otwarcia: pt.-sb. od 19.00, od 21.00 rozpoczęcie zabawy, 
czynne do ostatniego gościa.

„CLUB QUEEN” 
Pl. A. Mickiewicza 2, Bielsko-Biała, tel. +48 504 544 404, www.clubqueen.pl
Największe hity lat 80. i 90. oraz popularna muzyka Disco Polo. 
Dwa niezależne parkiety. Jeden z najbardziej roztańczonych lokali 
w Bielsku-Białej. Wspaniała atmosfera, profesjonalna obsługa. 
Godziny otwarcia: piątki – imprezy zamknięte dla studentów 
i licealistów, soboty od 20.00 do ostatniego gościa.

„OPIUM” KLUB MUZYCZNY
ul. Rynek 4, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 607 433 175, 
www.opium.bielsko.pl
Interesujące wnętrza, niesamowita energia podczas imprez. 
Godziny otwarcia: pt.-sb. od 15.00, o 23.00 rozpoczęcie zabawy, 
czynne do ostatniego gościa.

„LABIRYNT” KLUB MUZYCZNY
ul. Barlickiego 6, 43-000 Bielsko-Biała, tel. +48 607 433 175,
www.facebook.com/Labirynt-Klub-Muzyczny-130210877005421/
Głównie klub studencki, choć każdy może znaleźć coś dla siebie, 
znajdujący się w podziemiach kamienicy, 4 sale, ok. 120 miejsc 
siedzących, sala taneczna. W tygodniu raczej spokojnie i nastrojo-
wo. Od czwartku weekendowe szlaństwo – muzyczny misz-masz, 
rock’n’roll, lata 60., 70., 80., 90., aż po najnowsze hity. 
Godziny otwarcia: pn.-czw. od 18.00, pt.-nd. 18.00-6.00.

„RUDE BOY CLUB”
ul. 1 Maja 20, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 602 177 255,
www.rudeboyclub.pl
Klub usytuowany jest w piwnicach starej fabryki, w centrum Biel-
ska-Białej. Estetyczne i przytulne wnętrze, dobrze zaopatrzony 
bar. Wspaniała atmosfera.
Godziny otwarcia: czwartki – cykl imprez pod nazwą czad party (roc-
koteki), koncerty rockowe, na których występują młode, początkują-
ce lub mniej znane zespoły. Piątki i soboty – koncerty od 19.00, po 
koncercie możliwość dalszej zabawy – do ostatniego gościa.

„REANIMACJA CLUB & SPORT BAR” 
ul. Barlickiego 21, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 811 11 12, 
+48 666 678 123, www.facebook.com/klinikapubreanimacja
Klub, w którym swoje miejsce znajdą przede wszystkim miłośnicy 
sportu i dobrej muzyki. Muzykę i DJ’a, spośród trzech zapropono-
wanych wybierają internauci. Znakomity klimat i dobra zabawa, 
efektowne oświetlenia, dużo miejsca na parkiecie.
Godziny otwarcia: pt.-sb. od 21.00 do ostatniego gościa.

Co robić?
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Inne atrakcje turystyczne

ARENA GRY ZOLTAR
ul. Sukiennicza 3, 43-300 Bielsko-Biała, rezerwacje: +48 791 121 530,
www.zoltar.bielsko.pl
Zoltar to odmiana elektronicznego paintballa, w którym zamiast 
farbą strzela się całkowicie bezpieczną dla zdrowia wiązką elek-
tromagnetyczną podczerwieni. Uczestnik gry zostaje wyposażony 
w karabin i kamizelkę z sensorami zliczającymi i sygnalizującymi 
trafienia. Tu nie schodzisz z pola walki po jednym trafieniu. Masz 
praktycznie nieograniczone możliwości rozgrywek. Po zakończe-
niu rozgrywek system wskazuje zwycięzcę gry i osobę, która przy-
jęła na siebie największą liczbę trafień.

CIUCHCIA BESKIDZKA
ul. Warszawska 7, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 96 44,
fax +48 33 822 15 57, www.pks.bielsko.pl
Ciuchcię Beskidzką można wynająć na takie wyjazdy jak: imprezy ple-
nerowe, przejażdżki szkolno-przedszkolne, imprezy firmowe, wesela. 
Ciuchcia posiada 36 miejsc siedzących.

OŚRODEK REKREACYJNO-TURYSTYCZNY NA STOKU DĘBOWCA
ul. Karbowa 55, 43-316 Bielsko-Biała,tel. +48 33 445 43 66,
kolej@kolej-debowiec.pl, www.kolej-debowiec.pl
– kolej linowa, kanapowa, 4-osobowa o dł. ok. 600 m, przepusto-
wość 2400 osób/godz., prędkość 2,6 m/s,
– przy dolnej stacji kolejki: park linowy, boisko do gier zespoło-
wych, siłownia zewnętrzna,
– przy górnej stacji kolejki: ogrodzony plac zabaw dla dzieci oraz 
ścianka wspinaczkowa, gospoda górska „Dębowiec” słynąca z do-
brej, domowej kuchni
– ścieżka dydaktyczna wraz z tablicami informacyjnymi oraz oczko 
wodne dla płazów.
Godziny otwarcia w sezonie letnim: pn. 10.00-18.00, wt.-nd. 9.00-
18.00, w sezonie zimowym: pn. 10.00-21.00, wt.-nd. 9.00-21.00.

Inne atrakcje turystyczne
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„HURRY UP – ESCAPE ROOM”
ul. Sikorskiego 2/10, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 510 171 107
info@hurry-up.pl, www.hurry-up.pl, www.facebook.pl/Bielskohurryup
„Hurry up” jest pierwszą w Bielsku-Białej grą typu real escape 
room. Zadaniem uczestników zabawy jest jak najszybsze znalezie-
nie klucza i wydostanie się z pokoju wypełnionego mnóstwem za-
gadek, które łączą się w logiczną całość. Gra jest przeznaczona dla 
2-5 osób, czas na ucieczkę: 60 min. „Hurry up” to idealny sposób 
na spędzenie wolnego czasu ze znajomymi i rodziną. 
Godziny otwarcia: pn.-pt. 16.00-21.30, sb.-nd. 13.00-21.30.

GÓRSKIE ŚCIEŻKI ROWEROWE ENDURO TRAILS 
ul. Modra, 43-309 Bielsko-Biała, stok Koziej Góry, www.endurotrails.pl
Cztery jednokierunkowe, zjazdowe ścieżki górskie o zróżnicowa-
nym poziomie trudności: 
Ścieżka dla początkujących – Stefanka. 
Parametry: spadek terenu 4,8%, długość 865 m. 
Ścieżka dla średniozaawansowanych – Twister. 
Parametry: spadek terenu 6,3%, długość 4400 m. 
Ścieżka dla zaawansowanych – Stary Zielony. 
Parametry: spadek terenu 12%, długość 1830 m. 
Ścieżka dla ekspertów – DH+. 
Parametry: spadek terenu 13,8%, długość 1960 m. 
Cały kompleks jest opisany i oznaczony (tablice informacyjne, 
znaki, mapy). 

KOLEJ LINOWA NA SZYNDZIELNIĘ
al. Armii Krajowej 366, 43-316 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 44 81,
kolej@kolej-szyndzielnia.pl, www.kolej-szyndzielnia.pl
Długość trasy – 1810 m
Różnica wysokości – 449,13 m
Czas jazdy – 6 min.
Prędkość jazdy – 5 m/sek.
Kolejka przystosowana jest do przewożenia osób niepełnospraw-
nych na wózkach inwalidzkich, a także wózków dziecięcych, rowe-
rów, nart i innego bagażu. 
Kolejka czynna w okresie: maj–sierpień (pn. 10.00-19.30,  
wt.-nd. 9.00-19.30); wrzesień-kwiecień (pn. 10.00-17.30,  
wt.-nd. 9.00-17.30)

WIEŻA WIDOKOWA NA SZYNDZIELNI 
al. Armii Krajowej 366, 43-316 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 44 81,
kolej@kolej-szyndzielnia.pl, www.kolej-szyndzielnia.pl
Lokalizacja – górna stacja kolei linowej; wysokość platformy 
widokowej – 18 m; liczba stopni – 120; na platformie – luneta 
(powiększenie 25x)
Wieża czynna w okresie: maj–sierpień (pn. 10.00-19.30,  
wt.-nd. 9.00-19.30); wrzesień–kwiecień (pn. 10.00-17.30,  
wt.-nd. 9.00-17.30)

KRYTA PŁYWALNIA „TROCLIK”
ul. Sosnkowskiego 14, 43-300 Bielsko-Biała, tel./fax +48 33 499 88 59, 
troclik@bbosir.bielsko.pl, www.bbosir.bielsko.pl
Obiekt posiada dwa baseny: sportowy (25 x 12,5 m; głębokość 
od 1,35 m do 1,80 m; podświetlany; 6 torów) i rekreacyjny (12,5 
x 6 m; głębokość od 0,4 m do 1,1 m; podświetlany), zjeżdżalnię 
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o długości 54 m i średnicy 100 cm, dwie wanny z hydromasażem 
(jacuzzi), dwie sauny suche. Na obiekcie znajduje się sklepik pły-
wacki i kawiarnia. Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.
Basen czynny cały rok.

KRYTA PŁYWALNIA „AQUA”
ul. Langiewicza 26, 43-300 Bielsko-Biała, tel. + 48 33 829 00 20,
info@plywalniaaqua.pl, www.plywalniaaqua.pl
W obiekcie znajduje się basen sportowy (25 x 12,5 m; głębokość 
1,2–1,8 m) z masażem ściennym, brodzik dla dzieci (5 x 5 m; głębo-
kość 0,25–0,3 m), basen rekreacyjny z biczami wodnymi (3 x 5 m; 
głębokość 1,0–1,1 m), 6-osobowa sauna sucha, kawiarenka i skle-
pik ze sprzętem pływackim; nowoczesna siłownia i sala fitness. 
Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Basen czynny cały rok.

LODOWISKO KRYTE
ul. Słowackiego 27b, 43-300 Bielsko-Biała, www.bbosir.bielsko.pl
Sztuczne lodowisko, czynne sezonowo.

MINI GOLF
ul. Pocztowa, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 664 784 094,
www.minigolf.bielsko.pl
Mini golf położony jest na terenach rekreacyjnych Błonia. Główne 
atrakcje to: minigolf, boule, badminton, mini kręgle, siatkówka 
plażowa plac zabaw dla dzieci, kawiarnia, grill bar. 
Obiekt sezonowy, otwarty pn.-pt. 15.00-19.00, w weekendy i świę-
ta 10.00-19.00.

PŁYWALNIA „PANORAMA”
ul. Konopnickiej 5, 43-300 Bielsko-Biała, tel. + 48 33 822 18 75,
dap@bbosir.bielsko.pl, www.bbosir.bielsko.pl
W obiekcie znajdują się 2 baseny o wymiarach 50 x 25 m: pływac-
ki (głebokość od 1,6 do 4,5 m) i dziecięcy 50x50m (głębokość do 
1,4 m), 10-metrowa skocznia, 42-metrowa zjeżdżalnia, 2 boiska 
do siatkówki plażowej, przebieralnia i zaplecze gastronomiczne.  
Obiekt wpisany do rejestru zabytków.
Pływalnia czynna latem w okresie wakacji (koniec VI–VIII). 

PŁYWALNIA „START” (MINI AQUAPARK)
ul. Startowa 36, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 499 88 57,
dap@bbosir.bielsko.pl, www.bbosir.bielsko.pl
Obiekt obejmuje dwie strefy. Strefa basenowa: basen sportowy 
dla pływających (21 x 50 m głębokość: 1,35–1,8 m), basen rekre-
acyjny o kształcie nieregularnym (32 x 58 m, głębokość 0,01–0,8 m 
do 1,25 m) z wieloma atrakcjami wodnymi: rwąca rzeka, linarium, 
gejzery, jeżyki wodne, stanowiska do masażu ściennego, zjeżdżal-
nia kręta, zjeżdżalnia kaskadowa, wodogrzmoty, brodzik dla dzie-
ci (kształt nieregularny: 7,5 x 12,5 m, głębokość: 0,15 x 0,35 m) wraz 
z placem zabaw. Woda w basenie rekreacyjnym oraz w brodziku 
dla dzieci jest podgrzewana. Atrakcję wizualną basenu stanowią 
dwie fontanny wraz z przepływającym pomiędzy nimi potokiem. 
Wokół niecek basenowych – trawiaste plaże oraz drewniane po-
desty do plażowania.
Strefa rekreacyjno-sportowa obejmuje: dwa oświetlone korty teni-
sowe, dwa boiska do piłki plażowej, boisko do streetballa, ściankę 
wspinaczkową o wys. 8,2 m z automatycznym systemem asekura-
cji, mini-amfiteatr z muszlą koncertową. Na terenie obiektu usy-
tuowany jest punkt gastronomiczny. Obiekt jest dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Strefa basenowa czynna od maja do września.  
Strefa rekreacyjno-sportowa czynna od kwietnia do października. 

Inne atrakcje turystyczne
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REKREACYJNY TOR SANECZKOWY (CAŁOROCZNY)
ul. Skalna 58, 43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 827 55 67, +48 605 216 965
biuro@torsaneczkowy.bielsko.pl, www.torsaneczkowy.bielsko.pl
Długość zjazdu – 400 m
Długość wjazdu – 100 m
Całoroczny rekreacyjny tor saneczkowy znajduje się u podnóża Dę-
bowca, 300 m od końcowego przystanku autobusów linii 8, 400 m 
od parkingu. Do dyspozycji zjeżdżających pozostaje 29 sanek. Na 
trasie zjazdu znajdują się 3 tunele i 4 pełne zakręty.
Godziny otwarcia: latem – 9.00-19.30; zimą, wiosną i jesienią – 
9.00-16.00, w dni pogodne tor czynny do zmroku. 

TOR KARTINGOWY „ZYG ZAK”
ul. Legionów 26-28, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 486 29 60,
poczta@zygzak-karting.pl, www.zygzak-karting.pl
Najdłuższy, kryty, wielopoziomowy tor dla gokartów w Polsce. 
W zależności od zastosowanej konfiguracji tor ma długość od 640 
do 720 m, 500 m2 powierzchni dla widzów, taras z widokiem na tor, 
sprzęt pomiarowy F1, punkt gastronomiczny.
Godziny otwarcia: pn.-pt. 15.00-22.00, sb.-nd. 10.00-22.00.

STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH
ul. Cieszyńska 24, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 50 58, 33 812 50 56, 
fax +48 33 815 18 06, sekretariat@sfr.com.pl, www.sfr.com.pl
Studio Filmów Rysunkowych zaprasza w ramach edukacji medialnej 
dzieci z wszystkich grup wiekowych do zwiedzania; program dostoso-
wany jest do poziomu edukacyjnego grupy. Uczniowie poznają kolejne 
etapy tworzenia filmu animowanego, poszerzają swoją wiedzę o m.in. 
takie pojęcia jak: animacja, scenariusz filmowy, scenopis, efekty spe-
cjalne i dźwiękowe. Podczas pobytu w Studio zwiedzający będą mogli 
zobaczyć prawdziwe rekwizyty, dekoracje i projekty postaci. Każde 
zwiedzanie kończy się pokazem filmów produkcji SFR w kinie „Studio”. 
Godziny zwiedzania do uzgodnienia, grupy są przyjmowane  
pn.-pt. 8.00-14.00.

WYCIĄGI NARCIARSKIE
KOLEJ LINOWA NA DĘBOWIEC
www.debowiec.info.pl
– kolej linowa, kanapowa 4-osobowa o dł. ok. 600 m, przepusto-
wość 2400 osób/godz., prędkość 2,6 m/s, wyposażona w przeno-
śnik taśmowy ułatwiający wsiadanie,
– wyciąg orczykowy dla dzieci i specjalna trasa do nauki jazdy na 
nartach o dł. ok. 84 m,
– stok oświetlony, sztucznie naśnieżany, ratrakowany,
– bezpłatny parking na 150 miejsc,
– sezonowo wypożyczalnia sprzętu narciarskiego,
– przy górnej stacji wyciągu gospoda górska „Dębowiec”.
Godziny otwarcia: pn. 10.00-21.00, wt.-nd. 9.00-21.00.

STOK KLIMCZOKA – POLANA
www.schroniskoklimczok.com.pl, tel. +48 33 814 52 88
– długość: 430 m
– różnica poziomów: 105 m
– przepustowość: 460 osób/godz.
Wyciąg czynny dla grup po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

SZYNDZIELNIA – HALA KAMIENICKA
www.szyndzielnia.com.pl, tel. +48 33 470 64 68
– długość: 300 m
– średnie nachylenie stoku: 17%
– przepustowość: 400 osób/godz.
Godziny otwarcia: sb. i nd. 10.00-15.00

Inne atrakcje turystyczne
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Dokąd na zakupy?

CENTRA HANDLOWE
DOM HANDLOWY KLIMCZOK
ul. Cyniarska 11, 43-300 Bielsko-Biała
Najstarszy dom handlowy w mieście, działający nieprzerwa-
nie od 1989 r., nadal ma rzeszę wiernych klientów. W obiek-
cie sklep spożywczy SPOŁEM i ok. 80 stoisk handlowych róż-
nych branż.

GALERIA SFERA
ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała
Galeria Sfera – to śródmiejska przestrzeń publiczna w Biel-
sku-Białej łącząca w sobie wiele różnorodnych funkcji. Skła-
da się między innymi z galerii handlowej z ofertą 250 skle-
pów czołowych marek polskich i zagranicznych różnych 
branż, 23 kawiarni i restauracji, hotelu „Qubus”, nowocze-
snego kina z 7 salami, klubu fitness, a także klubu muzycz-
nego oraz kręgielni. Galeria Sfera to również dynamiczne 
działania artystyczne i społeczne. W galerii organizowane są 
koncerty muzyczne, wystawy, przedstawienia teatralne oraz 
happeningi ekologiczne. Sfera to miejsce spotkań i zakupów, 
komfortowe i funkcjonalne, z największym w mieście parkin-
giem (2200 miejsc).

SARNI STOK
ul. Sarni Stok 2, 43-300 Bielsko-Biała
Centrum Handlowe Sarni Stok znajduje się przy głównej tra-
sie z Bielska-Białej w kierunku Katowic i Warszawy. W ofercie 
centrum znajdują się sklepy znanych marek polskich i zagra-
nicznych, wśród których są m.in. hipermarket Carrefour, Media 
Markt, TK Maxx, H&M, Reserved czy CCC. Bogata oferta handlo-
wa i gastronomiczna obejmująca łącznie ok. 90 punktów han-
dlowych i gastronomicznych oraz szeroki wybór usług, spra-
wiają, że Sarni Stok jest miejscem, w którym można znaleźć 
niemalże wszystko „pod jednym dachem”.

TESCO I CASTORAMA
ul. Warszawska 180, 43-300 Bielsko-Biała
Tesco i Castorama – po wschodniej stronie ulicy Warszawskiej, 
znajdują się dwa duże pawilony handlowe. Tesco obok artykułów 
spożywczych oferuje bogaty wybór towarów innych branż. Oprócz 
sklepu Tesco w obiekcie funkcjonuje pasaż handlowo-usługowy 
ze sklepami i punktami usługowymi. Castorama specjalizuje się 
w materiałach dla domu i ogrodu.

Dokąd na zakupy?
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AUCHAN I LEROY MERLIN
ul. Bohaterów Monte Cassino 421, 43-300 Bielsko-Biała
Auchan i Leroy Merlin – centrum handlowe zlokalizowane jest 
przy trasie wiodącej z Bielska-Białej w kierunku Cieszyna. Bu-
dynek mieszczący hipermarket Auchan ma interesującą, stylizo-
waną elewację, przypominającą wyglądem architekturę zabyt-
kowego dworca kolejowego stacji Bielsko-Biała Główna. Obiekt 
oprócz hipermarketu mieści sklepy, punkty usługowe i lokale 
gastronomiczne. Po sąsiedzku usytuowany jest sklep z artyku-
łami budowlanymi i dekoracyjnymi Leroy Merlin oraz sklep ze 
sprzętem sportowym Decathlon.

GEMINI PARK 
ul. Leszczyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała
Gemini Park Bielsko-Biała to nowoczesne i przestronne centrum 
handlowe. Ponad 40 tysięcy metrów kwadratowych, 120 znanych 
i cenionych marek, a także komfortowy parking. Gemini Park cha-
rakteryzuje się znakomitą lokalizacją i świetnymi rozwiązaniami 
komunikacyjnymi oraz szczególną dbałością o wygodę i przyjazną 
atmosferę dla rodzin z dziećmi. Na klientów czeka szeroka ofer-
ta atrakcji dla dzieci, a także komfortowe pokoje dla rodziców 
z dziećmi. Zimą i latem w Parku Radości obok Centrum Handlo-
wego organizowana jest zimowa i letnia Akademia Gemini, cykl 
rodzinnych spotkań sportowo-edukacyjnych. 

Notatki
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