
   

     

CHORZOWSKIE CENTRUM INFORMACJI I TURYSTYKI 
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1, biuro czynne: poniedziałek – piątek   9.00 – 17.00 

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

Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza Turystyczna numer  052 /2021 

TATRY: Dolina Kościeliska, Hala 

Ornak lub Chochołowskie TERMY 
 
 
 

20 czerwca 2021r. – niedziela  
 

 

Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 7.15 
z Katowic (po zgłoszeniu) – ul. Andrzeja. Przejazd przez Wadowice, Chochołów do KIR 
wylotu Doliny KOŚCIELISKIEJ*. Przejście piesze dnem doliny wzdłuż Kościeliskiego 
Potoku szlakiem zielonym do schroniska na Hali Ornak. Na trasie: trzy Bramy: Niżna 
(Kantaka) – Pośrednia (Kraszewskiego) – Wyżnia Kościeliska (Raptawicka), polana 
Miętusia (bacówka), Hala Pisana, Hala Ornak . W schronisku  - czas na wytchnienie i dla 
bardziej aktywnych przejście nad Staw Smreczyński. Powrót do autokaru tą samą trasą 
co wejście. Czas przejścia do schroniska i powrót - to ok. 3 h, dł. trasy 11 km, Ilość 
punktów do GOT – całość to 12 pkt. Z przejściem nad Staw Smreczyński dodatkowo: 
ok. 1 h i 2,3 km oraz + 5 pkt. GOT. 

Uczestnicy, którzy nie idą na trasę pieszą mogą skorzystać z pobytu na kąpielisku 
TERMY CHOCHOŁOWSKIE. Koszt wejścia na 3 h (bez limitu) to: N: 65zł (85zł), U (60+): 
49zł (69zł), U (3-18 lat): 45zł (60zł) – aktualizacja na: www.chocholowskietermy.pl   

Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00. 

 Świadczenia:  
• przejazd autokarem, 

• opłaty parkingowe i drogowe,  

• pilot i przewodnik na trasie,  

• ubezpieczenie w Signal Iduna - suma bezp. 10 tys. zł.  
  

koszt wycieczki: 96 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 88 zł 

 

  (członkowie PTTK – skł. 2021r., Karta Turysty CCIiT)  
 
 
 

*Dodatkowo na wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego: 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. 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 „Kiry”. 
 

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH, czyli DDM !  

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

