
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 
    

   

 Rychlebske Hory 
„Boruvkova Hora - wieża” 

 

10 kwietnia 2022 r.  (niedziela) 

 
Wyjazd z Katowic godz. 6:45 z ul. Andrzeja (po zgłoszeniu), z Chorzowa ul. 

Kościuszki (od strony tężni) godz. 7:00. Przejazd na trasie Katowice – 

Chorzów – Nysa – Paczków - Javornik. 

Wędrówkę rozpoczynamy szlakiem niebieskim z małej miejscowości 

Travna. Szlak ten doprowadzi nas na szczyt Boruvkovej (899 m n.p.m.). 

Na szczycie planujemy odpoczynek z możliwością wejścia na wieżę 

widokową oraz skorzystania z małego bufetu na wolnym powietrzu. Zejście 

szlakiem czerwonym do przepięknej miejscowości Javornik, nad którą 

góruje zamek Jansky Vrch. Krótki postój.  

Czas przejścia około 5,00 h (trasa łatwa).  

Powrót do Chorzowa ok. godz. 20:30.                   

 

Punkty GOT: 15 pkt. 
 

Świadczenia: 

1.Autokar turystyczny z opłatami parkingowymi i drogowymi, 

2. Ubezpieczenie, 

3. Przewodnik na trasie. 

 

Cena wycieczki: 99 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). 

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


 

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 „Boruvkova” 

” 
 

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. 

 

Wycieczka odbywa się na terenie Czech, obowiązująca waluta – korona czeska. 
Republika Czeska zniosła wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 

19 oraz wypełniania formularza lokalizacyjnego dla osób podróżujących z krajów UE (w tym z 
Polski) do Czech - brak obowiązku wykonywania testów, przedkładania zaświadczeń, wypełniania 

formularza lokalizacyjnego. 
 

UWAGA ZMIANA – WJAZD DO CZECH BEZ OGRANICZEŃ COVID!!! 


