
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 
    

  SZLAK ORLICH GNIAZD 
Wędrówki na „kijach” i nie tylko 

 

„Olsztyn – Złoty Potok” cz.2 

 

10 kwiecień 2021 r.  (sobota) 

 

Szlak Orlich Gniazd – szlak turystyczny przebiegający przez 

województwa małopolskie i śląskie, łączy dwa ośrodki historyczne 

Kraków i Częstochowa. Ma długość 164 km. Na trasie można podziwiać 

przepiękne ruiny zamków i zamki.  

 

Program : 
 

Wyjazd z Chorzowa ul. Kościuszki (od strony tężni) godz. 8:00, Katowice 

godz. 8:15 z ul. Andrzeja (po zgłoszeniu). Przejazd na trasie Chorzów – 

Katowice –  Olsztyn. 

Piesze przejście szlakiem czerwonym na trasie Olsztyn – Złoty Potok.  

Szlak biegnie przez malowniczy rezerwat Sokole Góry,  a po drodze 

będziemy mijali drewniany kościół p.w. św. Idziego w Zrembicach oraz 

zabytkowy Dwór Krasińskich w Złotym Potoku. 

W Złotym Potoku planujemy odpoczynek. 

 Powrót do Chorzowa ok. godz. 18.                   

 
 

Świadczenia: 

1.Autokar turystyczny z opłatami parkingowymi i drogowymi, 

2. Ubezpieczenie, 

3. Przewodnik na trasie. 

 

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


 

 

Cena wycieczki: 74 zł* 

 
Na wyjazd mamy ograniczoną ilość miejsc w autokarze zgodnie z wytycznymi. 

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 „Szlak Orlich Gniazd cz.2” 

” 
 

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. 

 

Każdego uczestnika obowiązuje noszenie maseczki ochronnej, zakrywającej  

usta i nos, w czasie jazdy autokarem oraz ogólne zasady sanitarne związane  

z epidemią koronawirusa COVID-19. 
 


