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Impreza Turystyczna numer 78 /2020 

   TATRY WYSOKIE 
WODOGRZMOTY - MORSKIE OKO 

 
16 sierpnia 2020r. – niedziela  

 
 
 

Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka tężnia), godz. 6.45 wyjazd 
z Katowic (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd autostradą A4 i zakopianką przez Nowy 
Targ, Bukowinę Tatrzańską, Łysą Polanę na Palenicę Białczańską (parking). 
Przejście na trasie: Palenica Białczańska – Wodogrzmoty Mickiewicza – Dolina Rybiego 
Potoku – MORSKIE OKO (schronisko – czas na odpoczynek). Dla aktywnych przejście 
wokół stawu MORSKIE OKO (ok. 50 min + 2 pkt GOT), powrót na parking Palenica 
Białczańska. W miarę dostępności istnieje możliwość pokonania trasy w zaprzęgu 
konnym (płatne dodatkowo ok. 50 zł do Morskiego Oka i 30 zł droga powrotna) 
  Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00. 

Trasa średnia: drogą dojazdową do schroniska – szlakiem czerwonym 
suma podejść: 420 m, czas przejścia   : ok. 4h 20 min.,  dł. trasy   : 18,5 km,   GOT – 28 pkt. 
 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem,  
• opłaty drogowe i parkingowe,  
• usługa przewodnika tatrzańskiego, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna, sum. ubezp. 10 000 zł. 
 

 

koszt wycieczki: 94 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 86 zł  

 

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

 

Dodatkowo: bilet wstępu do Tatrzańskiego PN : 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. (w przypadku rezygnacji 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. 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 „Morskie Oko”.  

 

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

odpowiedni strój i obuwie turystyczne dostosowane do warunków pogodowych. 

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

