
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 Sudecki cz.X 

+ Korona Gór Polski 

 ”
Mysłakowice – Śnieżka” 

14-15 maj 2022 r. (sobota – niedziela) 

 

Wyjazd z Katowic, Plac Andrzeja (po zgłoszeniu) o godz. 6.00, 

z Chorzowa, ul. Kościuszki (przy tężni)  godz. 6:15. Przejazd na 

trasie Katowice – Chorzów– Mysłakowice. 
 

 

1 dzień (sobota) 

Po przyjeździe do Mysłakowic kontynuacja wędrówki szlakiem 

czerwonym przez Grabinek – Grabowiec (784 m n.p.m.) – Karpacz 

Orlinek. Czas przejścia ok. 5 h. Z Karpacza jedziemy do miejscowości 

Kostrzyca, gdzie mamy nocleg w gospodarstwie agroturystycznym 

Sielana; wieczorem wspólne grillowanie.  
GOT: 21 pkt. 

 

 

2 dzień (niedziela) 

O poranku wczesny wyjazd, śniadanie we własnym zakresie (do 

dyspozycji aneks kuchenny), do Karpacza Orlinka, a następnie piesze 

przejście na trasie Orlinek – schronisko PTTK nad Łomniczką – 

Śnieżka (1603 m n.p.m.). Ze szczytu zejście do schroniska PTTK Dom 

Śląski, gdzie zmieniamy kolor szlaku na niebieski, którym wędrujemy 

do schroniska PTTK Strzecha Akademicka, dalej przez schronisko 

PTTK Samotnia dochodzimy do Świątyni Wang. 

Czas przejścia ok 6 h.  Powrót do Chorzowa ok godz. 21. 
GOT: 22 pkt  
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Świadczenia: 

1.   Nocleg w Gospodarstwie agroturystycznym z pościelą  

2.  Autokar turystycznym z opłatami parkingowymi i drogowymi. 

3.  Ubezpieczenie. 

4.  Pilot – przodownik na trasie. 

5. Grill – kiełbasa, krupniok, pieczywo, dodatki  
 

Cena wycieczki: 355 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 „GSS cz.X” 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 
Czerwony Główny Szlak Sudecki (GSS) biegnie od Prudnika do Świeradowa 

Zdroju, jego długość to ok. 440 km, którego czas przejścia przewidziany 

jest na ok. 130 godzin. Przebiega przez najciekawsze partie Sudetów 

obejmując część województwa opolskiego i dolnośląskiego. Prowadzi przez: 

Góry Opawskie, Góry Złote, Krowiarki (góry), Masyw Śnieżnika, Góry 

Bystrzyckie, Góry Orlickie, Góry Stołowe, Góry Sowie, Góry Czarne, Góry 

Kamienne, Rudawy Janowickie, Karkonosze i Góry Izerskie.  


