
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 

    

KORONA GÓR POLSKICH  

Karkonosze - Góry Izerskie 

Śnieżka – Wysoka Kopa  

 

 

13-14 maja 2017 r. (sobota - niedziela)  

 

 
Dzień 1  
 

Godz. 6:30 wyjazd z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, godz. 6:45 

wyjazd z Katowic (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd na trasie: 

Chorzów – Katowice – Karpacz. Przejście piesze szlakiem na trasie: 

Karpacz – schronisko „Śląski Dom” – Śnieżka (1602 m n.p.m.). Zejście 

szlakiem czerwonym przez Czarną Kopę do Przeł. Sowiej (czarnym 

szlakiem) do Karpacza.  Przejazd na nocleg w Szklarskiej Porębie – 

obiadokolacja. Czas przejścia ok. 6,00 h.  
 

 

Dzień 2  

Po śniadaniu przejazd do Jakuszyc i przejście piesze szlakiem 

czerwonym do Chaty Górzystów – Orle. Następnie przejście szlakiem 

żółtym, a później czerwonym przez Sine Skałki na Wysoką Kopę 

(1126 m n.p.m.). Zejście szlakiem niebieskim i zielonym do Jakuszyc. 

Czas przejścia ok. 5 h.  

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

 

 

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


 

Świadczenia:  

 przejazd autokarem, 
 opłaty parkingowe, drogowe, 
 usługa przewodnika – pilota,  
 ubezpieczenie, 
 nocleg (pokoje 2-3 os. z pościelą), 
 śniadanie i obiadokolacja. 

      

 

cena wycieczki: 279 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 „Karkonosze” 

 
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. 
  

 

Punktacja GOT: 
 

Dzień Trasa Nr 
grupy 

górskiej 

Ilość 
punktów 

14.05. Karpacz – Przełęcz pod Śnieżką (Śląski Dom) – 
Śnieżka – Sowia Przełęcz – Szeroki Most – Wilcza 
Poręba – Karpacz 

S.03 23 

15.05. Jakuszyce – Przełęcz Szklarska – Chata  Górzystów 
-  Orle – Sine Skałki – Wysoka Kopa – Jakuszyce 

S.01  
oraz  

§ 6 ust. 
2 

26 

Razem: 49 

 


