
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 

BIESZCZADY 

 ”
Źródła Sanu” 

11-12 września 2021 r. (sobota – niedziela) 

 

Wyjazd z Chorzowa ul. Kościuszki (przy tężni) o godz. 05.30, 

Katowice, Plac Andrzeja (po zgłoszeniu),godz. 5:45.  

 

1 dzień (sobota) 

Po przyjeździe do miejscowości Polana rozpoczynamy wędrówkę 

szlakiem niebieskim przez tzw. Wańka Dział w kierunku Przełęczy Pod 

Hulskiem. Dalej szlakiem niebieskim grzbietem Otrytu docieramy do 

legendarnej Chaty Socjologa, w której planujemy odpoczynek. Zejście 

do miejscowości Lutowiska szlakiem zielonym. Czas przejścia ok. 6,20 

h. Przejazd do PTTK Bacówka Jaworzec, zakwaterowanie, nocleg. 

Podczas przejazdu, postój w miejscowości Chmiel, na krótki postój 

przy dawnej cerkwi. 
GOT: BW.03 = 27 pkt. 

 

 

2 dzień (niedziela) 

Śniadanie, przejazd do dawnej miejscowości Bukowiec, a następnie 

wędrówka wzdłuż granicy z Ukrainą ścieżką dydaktyczną 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego w kierunku źródeł rzeki San. Po 

drodze podziwiamy piękne widoki Bieszczad ukraińskich. Czas 

przejścia ok 6 h.  Powrót do Chorzowa ok godz. 21. 
GOT: BW.03 = 23 pkt  

 

 

 

 

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


Świadczenia: 

1.   Nocleg w warunkach turystycznych z pościelą oraz ze śniadaniem,  

2.  Przejazd odbędzie się busami 9-cio osobowymi z powodów logistycznych, 

     z opłatami parkingowymi i drogowymi. 

3.  Ubezpieczenie. 

4.  Pilot – przodownik na trasie. 
 

Cena wycieczki: 349 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 „Źródła Sanu” 

 

 
Uczestników wycieczki obowiązuje ubiór turystyczny dostosowany do aktualnych 

warunków pogodowych oraz tras przejścia pieszego. Trasa przejścia może ulec 

zmianie ze względu na bezpieczeństwo uczestników  i warunki pogodowe. W takim 

przypadku każdorazowo decyduje o tym prowadzący przewodnik. 

 

Każdego uczestnika obowiązują ogólne zasady sanitarne związane z epidemią 

koronawirusa COVID-19. 

 

 


