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PTTK Oddział w Chorzowie
oraz

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Chorzów
zapraszają na wycieczkę

„Pieniny” 
 oraz Gorce i Beskid Sądecki

7-9 października 2022 r. 

I dzień (piątek)
-  Wyjazd  godz.  7.00 Chorzów  ul.  Kościuszki  przy  Tężni  solankowej.  Przejazd  na  trasie
Chorzów –  Krościenko  nad  Dunajcem.  Piesze  przejście  szlakami  turystycznymi  na  terenie
Pienińskiego Parku Narodowego. Ze względu na znaczne zróżnicowane trudności proponujemy
dwie trasy:
trasa I:  Krościenko nad Dunajcem – Trzy Korony – Sromowce Niżne
trasa II: Krościenko nad Dunajcem – Sokola Perć  - Sromowce Niżne
Po przejściu tras wspólny przejazd autokarem do miejsca zakwaterowania, kolacja, nocleg

II dzień (sobota)
- Śniadanie. Po, którym przejazd autokarem na Przełęcz Snozką (łącząca Gorce z Pieninami) -
piesze przejście szlakami turystycznymi usytuowanymi w Gorcach przez Wdżiar –  Lubań do
Krościenka nad Dunajcem (trasa z widokiem na pasmo Pienin i Tatr). Przejazd do miejsca
zakwaterowania.  Kolacja,  a  po  niej  wieczór  przy  ognisku  (przy  sprzyjających  warunkach
atmosferycznych), nocleg.

III dzień (niedziela)
-  Śniadanie.  Wykwaterowanie,  a  następnie  przejazd  do  Szczawnicy i  przejście  szlakiem
turystycznym przez  Bryjarkę na  Bereśnik (Beskid Sądecki) i zejście do  Szczawnicy. Trasa
z widokiem na pasmo Pienin i Tatr. Czas do własnej dyspozycji ok. 1.5 godz.
Powrót do Chorzowa (godz.  odjazdu do Chorzowa będzie wyznaczona przez prowadzącego
wycieczkę pilota). Przyjazd do Chorzowa planowany ok. godz. 20.00
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W niedzielę,  przy  co  najmniej  ośmioosobowej  grupie,  przewidywana  jest  możliwość
podwiezienia osób zainteresowanych do przystani flisackiej (w drodze do Szczawnicy)
chcących indywidualnie uczestniczyć w „Spływie Dunajcem”. Koszt spływu zainteresowani
ponoszą we własnym zakresie.

Cena wycieczki:  550  zł
 250  zł osoby zamieszkałe w Chorzowie

Świadczenia:

 przejazd autokarem, opłaty drogowe, parkingowe, 
 obsługa przewodnika – pilota,
 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
 ubezpieczenie.

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 „Pieniny” 

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. 

Wyjazd dofinansowany z budżetu Urzędu Miasta Chorzów 


