
   

     

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 057 /2021 

TATRY ZACHODNIE 
GIEWONT – ZAKOPANE 

 

3 lipca 2021r. – sobota  
 
 
 

  Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 6.45 
wyjazd z Katowic (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd autostradą A4 i zakopianką 
przez Nowy Targ do Zakopanego, a dalej do Doliny Strążyskiej na parking.  
Przejście na trasie: Roma – Polna Strążyska – Przełęcz w Grzybowcu – Wyżnia 
Kondracka Przełęcz – GIEWONT 1894m n.p.m. – Kondracka Przełęcz – Polana 
Kondracka (schronisko PTTK) – Kalatówki  (schronisko PTTK) – Kuźnice (parking). 
  Osoby, które nie idą na trasę pieszą z przewodnikiem tatrzańskim mają czas 
wolny do własnej dyspozycji w Zakopanem. W godzinach popołudniowych wyjazd 
w drogę powrotną. Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.30. 
 

Trasa wymagająca: suma podejść: 990m        czas przejścia: ok. 5h 40 min.    GOT – 24 pkt. 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem,  
• opłaty drogowe i parkingowe,  
• usługa przewodnika tatrzańskiego, 
• ubezpieczenie w Signal Iduna, sum. ubezp. 10 000 zł. 
 

 

koszt wycieczki: 102 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 94 zł  

 

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

 

Dodatkowo: bilet wstępu do Tatrzańskiego PN : N – 7 zł, U – 3,5 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 „Giewont”.  

 

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  
oraz ze względu na dość duże przewyższenie - odpowiednią kondycję fizyczną. 

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH, czyli DDM !  

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

