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Impreza turystyczna numer 95 /2019 

Góry Choczańskie 

- Tatry Niżne 
 

29-30.06.2019r. – 2 dni  
 
 

Dzień pierwszy – sobota – GÓRY CHOCZAŃSKIE 
Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa z Rynku - ul. Kościuszki, godz. 7.15 – Katowice (po zgłoszeniu), 
Przejazd przez Bielsko – Białą, Żywiec, Dolny Kubin do miejscowości Prosiek. Przejście piesze ścieżką 
naukowo – dydaktyczną przez Dolinę Prosiecką która tworzy wąską wapienną cieśniawę 
z przepięknym utworami skalnymi. Na trasie zwiedzanie młynów wodnych. Powrót Doliną 
Kwaczańską do miejscowości Kwaczany. Trasa ok. 4,5 h. dł. 11,5 km GOT 17 pkt. Przejazd na miejsce 
zakwaterowania do Partyzanckiej Lupczy – zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

Dzień drugi – niedziela – TATRY NIŻNE 
Śniadanie. Przejazd do Doliny Demianowskiej do Jasnej. Przejście na dolną stację kolejki gondolowej, 
wyjazd na Koński Gruń i wyjście na Chopok 2023m. Odpoczynek w schronisku, przejście czerwonym 
szlakiem na Demianowską przełęcz. Dla ambitnych wejście na najwyższy szczyt Tatr Niżnych - 
Dumbier 2043 m. Zejście zielonym szlakiem – Szeroką Doliną do Luczek. Trasa uzależniona od 
kursowania kolejki gondolowej dł. trasy pieszej 12,5 km; ok. 4 h; GOT 16 pkt. W przypadku złych 
warunków atmosferycznych, przejście ścieżką dydaktyczną: Jasna – Tri vody – Lukowa – Szeroka 
Dolina – Luczki. Dla osób, które nie pójdą na trasę możliwe indywidualne zwiedzanie Jaskini 
Wolności. Wyjazd w drogę powrotną do kraju.  
Przyjazd do Chorzowa  przez Katowice ok. godz. 20.30. 

Świadczenia: 
• Przejazd  autokarem, opłaty drogowe i autostradowe,  

• Zakwaterowanie OW „SINDLERY”  (pok. 2-3 os. wc, łazienki),  

• Obiadokolacja, śniadanie,  

• Pilot - Przewodnik  na całej trasie, 

• Ubezpieczenie KL 10000€, NNW 7000 zł i bagaż 1500zł. 
 
 

   koszt wycieczki: 285 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 272 zł  

 

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

 

Koszt wycieczki nie zawiera ceny wyjazdu kolejką gondolową  w górę (19 euro) lub wejścia do Jaskini Wolności (8 euro).   
Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 50 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. Pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem. Rezerwacja telefoniczna 

miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych (w przypadku rezygnacji zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych dostępne w biurze).  

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. 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 „Dumbier”.  

 

Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika realizującego wyjazd i może ulec zamianie ze względu 
na bezpieczeństwo i warunki atmosferyczne. Uczestnicy wycieczki powinni posiadać  ważny dowód 

osobisty bądź paszport, odpowiedni strój i obuwie turystyczne. Na Słowacji obowiązuje waluta euro.  

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