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

Główny Szlak Beskidzki cz. 5
Hala Rysianka – Hala Miziowa –
Przełęcz Glinne
21-22 kwietnia 2018 r. (sobota - niedziela)
Dzień 1 (sobota)
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 – Bielsko-Biała – Węgierska Górka.
Przejście piesze szlakiem czerwonym z Węgierskiej Górki na
Słowiankę. Po drodze zwiedzanie jednego z fortów o nazwie
„Wędrowiec” zaliczanego do tzw. „Westerplatte Południa” a po
odpoczynku w stacji turystycznej „Słowianka” dalsze piesze
przejście do schroniska PTTK na Hali Rysianka, gdzie będzie nocleg.
Czas przejścia ok. 5 h. Punkty GOT BZ.02 oraz § 6 ust. 2 – 25 pkt.
Dzień 2 (niedziela)
Po śniadaniu dalsze piesze przejście szlakiem czerwonym na trasie:
Hala Rysianka – Hala Miziowa. Po przejściu odpoczynek w schronisku.
Dla chętnych możliwość wejścia na szczyt Pilska (1557 m n.p.m.). Po
odpoczynku i ewentualnym zdobyciu szczytu zejście na Przełęcz
Glinne, gdzie czekać będzie autokar. Czas przejścia ok. 4 h. Punkty
GOT BZ.02 – 16 pkt.
Planowany powrót do Chorzowa przez Katowice około godz. 19:00.

Świadczenia:
 Przejazd autokarem,
 Opłaty parkingowe, drogowe,
 Usługa Przewodnika – Pilota,
 Ubezpieczenie,
 Nocleg w schronisku (warunki turystyczne z pościelą),
 Śniadanie turystyczne (opcjonalnie do wyboru: jajecznica lub frankfurterki).

cena wycieczki: 174 zł*
cena wycieczki dla członków PTTK: 157 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

„Hala Rysianka”
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.

