
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 

Kremenaros,Wielka Rawka,
Połonina Caryńska 

13-15 października 2017 r. (piątek - niedziela) 

Dzień pierwszy
Godz. 8:00 wyjazd z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, godz. 8:15
wyjazd z Katowic (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd na trasie:
Chorzów – Katowice –  Nowy Sącz -  Piwniczna Zdrój  –  Bardejov –
Svidnik -  Humenne.  Przy dojeździe krótki odpoczynek i zwiedzanie
Zespołu Miejskiego wpisanego na listę  UNESCO w Bardejowie. Do-
jazd na nocleg w miejscowości Humenne. 

Dzień drugi
Po śniadaniu przejazd przez Sninę do malutkiej miejscowości na po-
graniczu Polski, Słowacji i Ukrainy Nowa Sedlica, z której rozpocznie
się piesze przejście na trasie szlakiem czerwonym:  Nowa Sedlica –
Kremenaros  (Krzemieniec  1221 m n.p.m.). Piesze  przekroczenie
granicy i dalej szlakiem żółtym i zielonym przez Wielką Rawkę (1307
m n.p.m.) do schroniska PTTK pod Małą Rawką. Po odpoczynku dal-
sze przejście szlakiem zielonym do  Przełęczy Wierch Wyżniański
a następnie przejazd do miejscowości Wetlina na nocleg. Czas przej-
ścia ok. 5,5 h. 
Punkty GOT grupa BW.03 oraz (§ 6, ust. 2) – 27 pkt. 

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


Dzień trzeci
Po śniadaniu przejazd na parking  Brzegi Górne a  następnie piesze
przejście szlakiem czerwonym na trasie przez Połoninę Caryńską do
Ustrzyk Górnych z odpoczynkiem w schronisku PTTK Kremenaros.
Punkty GOT grupa BW.03 – 15 pkt.

Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. 20:00

Świadczenia: 

Przejazd autokarem,
  2 noclegi (warunki turystyczne z pościelą, warto zabrać dodatkowy śpiwór),
  2 śniadania,
Opłaty parkingowe, drogowe
Usługa Przewodnika - Pilota 
Ubezpieczenie. 

 

cena wycieczki: 370 zł*
     cena dla członków O/PTTK Chorzów  333 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 usprawiedli-
wionych 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 „Połonina Caryńska”

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 każdo-
razowo 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.


