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  P I E N I N Y 

Czorsztyn – Czerwony Klasztor 
  (SŁOWACJA) 

 

12 lipca 2020r. niedziela 

 
 
 

Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka tężnie), godz. 
7.15 z Katowic (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd autostradą i zakopianką 
przez, Nowy Targ do Czorsztyna. Przejście i zwiedzanie zamku położonego nad 
Jeziorem Czorsztyńskim. Przejazd do miejscowości Sromowce Niżne, przejście 
piesze kładką na Słowację (obowiązkowo dowód osobisty bądź paszport) – do 
Czerwonego Klasztoru (obecnie muzeum – wstęp N - 3€, U - 2€), czas na 
wytchnienie, powrót do autokaru i przejazd do Niedzicy, przejście na zaporę 
Jeziora Czorsztyńskiego (malowidło 3D – pękniętej tamy), a następnie czas wolny 
na posiłek. Wyjazd w drogę powrotną przez Frydman ok. godz. 17.00.  
 Planowany powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.30. 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem,  

• opłaty drogowe, parkingowe,  

• pilot - przewodnik beskidzki,  

• ubezpieczenie w Signal Iduna, KL 20000€, NNW 15000 zł.  
 

 

 

 koszt wycieczki: 90 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 82 zł 

 

  (członkowie PTTK – skł. 2020r., Karta Turysty CCIiT)  

 
 

Dodatkowo: na wstęp do zamku Czorsztyn: N – 6 zł, U – 3 zł 
Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 30 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca  

na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. (zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych, istnieje możliwość zawarcia 
dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji). Pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem.  

 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. kom. 0048 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 „Pieniny” 

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

