
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 BESKIDÓW SŁOWACKICH  

Pupov - Góry Kisuckie 
29 października 2017 r. (niedziela)  

 

Godz. 6:45 wyjazd z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, godz. 7:00 wyjazd 
z Katowic (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd na trasie: Chorzów – Katowice – 

Korbielów – Namestovo - Terchova. Po przyjeździe wysiadamy na parkingu przy 

hotelu „Diery” skąd idziemy pieszo zielony a następnie żółtym szlakiem na najwyższy 

szczyt Gór Kusuckich – Pupov (1096 m n.p.m.). Czas przejścia ok. 2,00 h. Zejście do 

parkingu przy hotelu „Diery”, krótki odpoczynek w hotelowym barze, a po nim 

dieramy, czyli spacer słynnymi wąwozami skalnymi, z których słynie Park Narodowy 

Mała Fatra. Wędrówkę rozpoczynamy wąwozem Dolne Diery (szlak niebieski), a 

następnie do Nowych Dier (szlak żółty). Powrót do parkingu (szlak niebieski). Czas 

przejścia ok. 1,5 h. 

Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz.19:00.   
Punkty GOT (§ 6, ust. 2) – 14 pkt.  

Świadczenia:  

• Przejazd autokarem 

• Opłaty parkingowe, drogowe 

• Usługa Przewodnika - Pilota  

• Ubezpieczenie.  

     cena wycieczki: 79 zł* 
               cena dla członków PTTK Chorzów: 71 zł* 

 

Zapisy wraz z wpłat ą przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca n a wycieczce wa żna do 4 dni 
roboczych (w razie rezygnacji nie podlega zwrotowi, tylko w n agłych 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 „Pupov” 
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. 

 UWAGA!: Należy zabrać ważny dowód tożsamości lub paszport ze względu na  

przebywanie poza granicami państwa. Przypominamy, że na Słowacji obowiązuje waluta 

euro. 


