
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 
    

  Pogranicze słowacko - czeskie 

„Sulovske vrchy – Javorniky” 

01-03 maja 2020  (piątek – niedziela) 

 

Wyjazd z Katowic o godz. 06.30 ul. Andrzeja. Chorzów godz. 6.45 

z ul. Kościuszki. Przejazd na trasie Katowice – Chorzów - Ostrawa – 

Roznov pod Radhostem.  
 

1 dzień (piątek) 

Przejazd do miejscowości Valašská Bystřice, gdzie rozpoczynamy 

pieszą wędrówkę szlakiem czerwono-żółtym do malowniczej Chaty 

Vsacký Cáb, leżącej na skraju czeskiego pasma górskiego Góry 

Wsetyńskie. Po odpoczynku zdobędziemy szczyt Cáb (841 m n.p.m.). 

Następnie kontynuujemy wędrówkę szlakiem czerwonym 

do miejscowości Huslenky. Czas przejścia około 5,5 godz. Przejazd 

busem do miejsca noclegu z obiadokolacją w Horní Bečva. 
 

2 dzień (sobota) 

Po śniadaniu przejazd do miejscowości Malé Karlovice, skąd szlakiem 

zielony i czerwonym udajemy się na urokliwy szczyt Velký Javorník 

(1071 m n.p.m.), leżącym po stronie słowackiej. Velký Javorník jest 

najwyższym szczytem granicznego pasma karpackiego Javorníky. 

Po zdobyciu szczytu zejdziemy szlakiem czerwonym  na zasłużony 

odpoczynek do jednej z chat leżących po stronie słowackiej. 

Po odpoczynku, ruszymy szlakiem żółto – czerwonym na szczyt 

Stratenec (1055 m n.p.m.) i dalej szlakiem zielonym zejdziemy do 

górskiej miejscowości Velké Karlovice. Czas przejścia około 6-7 godz. 

Przejazd do hotelu na obiadokolację w godzinach wieczornych. 
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3 dzień (niedziela) 

Wczesne śniadanie, a następnie przekraczając busem granicę czesko – 

słowacką udajemy się w okolice miasteczka Bytča, gdzie rozpoczniemy 

pieszą wędrówkę szlakami turystycznymi przez Súľovské skaly 

należące do regionu Gór Strażowskich. Często rejon ten określany 

jest mianem Słowackich Dolomitów. Stosunkowo niewielki obszar 

zawiera liczne fantazyjnie ukształtowane iglice, skalne bramy, ruiny 

zamków i wąskie kaniony. Czas przejścia około 3 godz. Planujemy 

również krótki postój w średniowiecznej miejscowości Bytča. Powrót 

do Chorzowa ok. godz. 20.  
  
Punkty GOT: § 6, ust. 2 = 57 pkt. (dzień 1 = 18 pkt.; dzień 2 = 22 pkt.; dzień 3 

= 17 pkt.) 

 
 

Świadczenia: 

1. Noclegi ze śniadaniem i obiadokolacjami, w warunkach standard w Hotelu 

Bečva w miejscowości Horní Bečva.  

2. Autokar turystycznym z opłatami parkingowymi i drogowymi. 

3. Ubezpieczenie. 

4. Przewodnik na trasie. 

5. Możliwość skorzystania z baru, jacuzzi, sauny, kręgli oraz tenisa stołowego.  

 

Cena wycieczki: 525 zł* 

 
Zapisy wraz z wpłatą przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca na 

wycieczce ważna do 4 dni roboczych (w razie rezygnacji nie podlega zwrotowi, 
zwracana jest 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 „Pogranicze słowacko-czeskie” 

 

Trasa przejścia może ulec zmianie ze względu na bezpieczeństwo uczestników 

i warunki pogodowe. W takim przypadku każdorazowo decyduje o tym prowadzący 

przewodnik. Konieczne jest zabranie ważnego dokumentu tożsamości.  

Walutami obowiązującymi są korony czeskie w Czechach oraz euro na Słowacji. 


