
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE       
                Oddział w Chorzowie 
             41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1 

                              NIP 627 - 001 - 20 – 51  
tel. 32 771 99 74; email: oddzial@chorzow.pttk.pl; www.chorzow.pttk.pl 

    

Głównym szlakiem czerwonym przez 

Góry Świętokrzyskie (cz.1) 
 

1-2  kwietnia 2016 r. (sobota - niedziela)  
 

Dzień 1 (sobota)  

Godz. 6:00 wyjazd z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, 

godz. 6:15 wyjazd z Katowic (po zgłoszeniu) z ul. Kopernika. 

Przejazd na trasie: Chorzów – Katowice – Zawiercie - 

Jędrzejów – Gołoszyce. Przejście piesze na trasie: Gołoszyce 

– Wesołówka – Szczytniak – Paprocice – Kobyla Góra – 

Trzcianka – Łysiec (św. Krzyż – postój). Zejście do Huty 

Szklanej. Przejazd na nocleg oraz obiadokolację w Nowej 

Słupi. Czas przejścia ok. 8,00 h. Punkty GOT: 31 pkt. (grupa 

Ł.05).  

 

Dzień 2 (niedziela) 

Po śniadaniu przejazd do Huty Szklanej i przejście piesze na 

trasie: Huta Szklana – Łysa Góra (Łysica) – Radostowa – 

Ameliówka. 

Czas przejścia ok. 6,50 h. Punkty GOT: 20 pkt. (grupa Ł.04 + 

§ 6, ust. 2). 

Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz.20:00.  
 

Wycieczka bardzo trudna ze względu na długie odcinki 

przejścia – tylko dla wytrwałych piechurów. 
 

 

mailto:oddzial@chorzow.pttk.pl
http://www.chorzow.pttk.pl/


 

 

Świadczenia:  

 Przejazd autokarem 

 Opłaty parkingowe, drogowe 

 Usługa Przewodnika - Pilota  

 Nocleg (pokoje 2,3 osobowe) 

 Śniadanie i obiadokolacja 

 Ubezpieczenie.  
 
 

     cena wycieczki: 225 zł* 
 

Zapisy wraz z wpłatą przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca na 

wycieczce ważna do 4 dni roboczych (w razie rezygnacji nie podlega 

zwrotowi, tylko w nagłych i usprawiedliwionych sytuacjach). 
 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 

konto Credit Agricole Bank nr 70 1940 1076 3077 9167 0000 0000 z dopiskiem 

„Góry Świętokrzyskie” 

 

Uczestników wycieczki obowiązuje ubiór turystyczny dostosowany do 

aktualnych warunków pogodowych oraz tras przejścia pieszego. Trasa 

przejścia może ulec zmianie ze względu na bezpieczeństwo 

uczestników. W takim przypadku każdorazowo decyduje o tym 

prowadzący przewodnik. 
  


