
Góry Radości o każdej porze roku 

Ustroń, czyli Góry Radości przyciągające rok rocznie wielu turystów, doceniających spokój, piękno gór, 

klimatyczne imprezy, specyfikę uzdrowiskową, kulturę i kuchnię regionalną, ale także możliwość 

spędzenia czasu aktywnie zarówno w pojedynkę jak i z rodziną. 

Dla miłośników pieszych wycieczek czeka w Ustroniu ponad 100 km. szlaków turystycznych i 

spacerowych. Podczas pieszych wypraw można z bliska przyjrzeć się bogactwu natury i zmierzyć się z 

potęgą gór. To właśnie w Ustroniu rozpoczyna się Główny Szlak Beskidzki prowadzący w Bieszczady. 

Zróżnicowane szlaki pozwolą dobrać długość jak i stopień trudności miłego spaceru. 

Warto przyjechać do Ustronia, także dlatego, że cały rok jest pełen klimatycznych wydarzeń i imprez 

sportowych, kulturalnych czy też turystycznych. Wiosna to Ustrońska Majówka, czy też Zlot syren, lato 

to Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego, Industriada, czy Dożynki, jesień to Rajdowy Ustroń, Bieg 

Legionów, a zima to Świąteczny Jarmark czy też Sylwester.  

W 2017 r. Ustroń obchodził 50 lecie nadania statusu Miasta Uzdrowiska, a samo miasto posiada 200 - 

letnią tradycję. Obecnie Uzdrowisko oferuje ponad 1500 miejsc w 6 obiektach sanatoryjnych. Z 

szerokiej gamy zabiegów, Uzdrowiskowy Zakład Przyrodo – Leczniczy proponuje: kąpiele perełkowe, 

wirowe, kwasowęglowe, kąpiele w basenach solankowych, gimnastykę leczniczą i masaże. Można 

również spędzić miłe, relaksujące chwile w Parku Zdrojowym gdzie znajduje się Pijalnia Wód. Ustroń 

to jedyne miasto uzdrowiskowe w Beskidzie Śląskim, a Uzdrowisko Ustroń jest jednym z największych 

kompleksów uzdrowiskowych w Europie – wykorzystuje do zabiegów rehabilitacyjnych i 

regeneracyjnych własne surowce naturalne. Solanka i borowina to bogactwa Uzdrowiska Ustroń.  

W borowinie tkwi ogromne bogactwo cennych substancji organicznych i nieorganicznych oraz soli. 

Zabiegi borowinowe wykonywane w Uzdrowiskowym Instytucie Zdrowia to m.in. kąpiele, zawijania, 

fasony i okłady borowinowe. Solanką wypełnione są nowoczesne baseny w Uzdrowiskowym Instytucie 

Zdrowia. Tam odbywa się gimnastyka oraz zajęcia z Aqua Aerobicu.  

Ustroń pełen jest przenikających się zapachów i smaków, tych tradycyjnych oraz współczesnych, które 

tworzą lokalną kuchnię. Warto odwiedzić liczne karczmy góralskie oferujące potrawy takie jak: 

żebroczka, placki ze szpyrkami, kwaśnice i uwielbianą przez wszystkich herbatę z zielin. Chcąc poznać 

kulturę tutejszych górali warto wybrać się do Muzeum Ustrońskiego lub na jedną z imprez regionalnych 

np. ustrońskie Dożynki, Święto Baraniny czy też Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego, aby posłuchać 

naszych zespołów regionalnych: EL „Czantoria” lub ER „Równica”.  

Ustroń jest miastem, w którym nie da się nudzić! Od lata do późnej jesieni możemy korzystać z uroków 

licznych tras spacerowych, szalków turystycznych, ścieżek nordic walking, stawu kajakowego w 

centrum miasta i tras rowerowych. Zimą czekają na nas kilometry tras narciarskich i biegowych. Można 

spędzić tutaj czas rodzinnie, odwiedzając Leśny Park Niespodzianek, Park ruchomych Dinozaurów, Park 

Linowy Extreme na Równicy z torem saneczkowy, albo spędzić miło czas na jednym z placów zabaw. 

Nad miastem górują dwa największe szczyty Czantoria i Równica, oferujące wiele atrakcji.  Na szczyt 

Czantorii dostać się można zarówno piechotą, pokonując około godzinną trasę czerwonym szlakiem z 

centrum miasta, jak również koleją linową. Sokolarnia, a zimą świetne trasy narciarskie to tylko 

niektóre atrakcje, które turystom oferują stoki tej pięknej góry. Nie potrzeba wiele trudu by wejść na 

sam szczyt i rozkoszować się pejzażem z wieży widokowej. Równica to druga z ustrońskich gór lecz nie 

ustępująca atrakcyjnością Czantorii. To tutaj można przeżyć fascynujące przygody na całorocznym 

torze saneczkowym, w kinie 7D i podczas przejażdżki quadem. Po solidnej dawce emocji bez trudu 



znajdzie się solidna porcja jedzenia w jednej z kilku karczm pod szczytem. Można tam zjeść nawet u 

samego diabła Rokity. 

Spacery pośród bogactwa natury na górskich szlakach, szeroka baza noclegowa i leczniczo - 

profilaktyczna, uzdrowiskowy klimat miasta, a zimą białe szaleństwo na licznych trasach narciarskich 

to tylko niektóre atrakcje, które oferuje Ustroń. Każdy na pewno znajdzie tutaj coś dla siebie, zarówno 

moc atrakcji i możliwość spędzenia czasu bardzo aktywnie jak i w ciszy, spokoju by zwolnić tępo w 

galopującym świecie.  

Ustroń jest wspaniałym miejscem o każdej porze roku. Odwiedź Ustroń, odwiedź Góry Radości.  


