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41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1, biuro czynne: poniedziałek – piątek   9.00 – 17.00 

tel/fax 32 771-99-74;  GG: 3796970; NIP 627 101 90 32; email: info.cciit@op.pl 

Licencja Organizatora Turystyki Marszałka woj. śląskiego nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza Turystyczna numer 67 /2019 

P I E N I N Y:  Trzy Korony – Sokolica 

lub spływ Dunajcem - Szczawnica 
 

30 czerwca 2019r. (niedziela) 
 
 
 

      Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa z ul. Kościuszki, godz. 6.45 z Katowic (po 
zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd przez, Nowy Targ do Sromowiec Wyżnych - Kąty. 
Dla osób, które nie idą na trasę - spływ Dunajcem (czas spływu 2h 15 min, koszt 
Spływu Dunajcem – osoby dorosłe 52 zł, dzieci do lat 10-ciu 27 zł) do Szczawnicy 
i czas wolny w uzdrowisku. 
      Pozostałe osoby przejście na trasie: Krościenko (szlak żółty) – przeł. Szopka (szlak 
niebieski) – Trzy Korony 982m n.p.m. (szlak niebieski) – Góra Zamkowa – Niżne 
Wymiarki (szlak niebieski) – Czertezik – Sokolica 747m n.p.m. – (szlak niebieski) - 
Szczawnica.   Czas przejścia ok: 5 h .    pkt.  GOT 20 
 

Osoby, które nie korzystają ze spływu i nie idą w góry, mają czas wolny do własnej 
dyspozycji w Szczawnicy. Wyjazd w drogę powrotną ok. 17.00.  
Planowany powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.30. 
 
 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem,  

• opłaty drogowe, parkingowe, 

• przewodnik beskidzki, 
• ubezpieczenie Signal Iduna, suma ubezp. 5000 zł 
 

koszt wycieczki: 80 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 73 zł 

 

         (członkowie PTTK – skł. 2019r., Karta Turysty CCIiT)  
 
  
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed wyjazdem. 
Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych  
(w razie rezygnacji zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych).  

 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. kom. 502 46 38 28 
 

 *możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 
konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „TRZY KORONY” 

 

Osoby biorące udział w przejściu pieszym obowiązuje odpowiedni ubiór turystyczny do warunków pogodowych. 
Trasa przejścia – ze względu na różnice wzniesień wymaga odpowiedniej kondycji fizycznej. 

Na trasie brak możliwości zakupu napojów i jedzenia. Dodatkowa opłata na platformę widokową N- 4 zł, U- 2 zł 

W razie złych warunków pogodowych przewodnik ma prawo zmiany programu wycieczki. 

http://www.chorzow.travel.pl/

