
   

     

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 054 /2021 

TATRY WYSOKIE - Rysy 2503m n.p.m. 

Dolina Kieżmarska, Wielkie Białe Stawy 
 

4-5.09.2021r. – 2 dni 
 

1 dzień sobota : 
Godz. 6.30 wyjazd z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 6.45 z Katowic  (po 
zgłoszeniu) – ul. Andrzeja, przejazd przez Nowy Targ przekroczenie granicy w Jurgowie, na 
Słowację do Kieżmarskiej Kotliny. Przejście na trasie: Tatrzańskie Żlaby – Cierna voda – Chata 
Plesnivec (szarotka) 1300 m n.p.m. – Wielkie Białe Stawy – Salviove źródło – Nad Matliarmi – 
Kieżmarska Biała Woda. Przejazd przez Stary Smokowiec do miejscowości Tatrzańska Štrba 
na miejsce zakwaterowania. Obiadokolacja, nocleg.  
Czas przejścia na trasie ok. 5 h., dł. trasy ok. 17 km,  GOT – 27 pkt. 
 

2 dzień niedziela: 

Wczesno poranne śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Popradzkiego Plesa. Wyjście na 
trasę niebieskim szlakiem do schroniska „Chata przy Popradzkim Jeziorze”, a następnie 
czerwonym szlakiem przez schronisko „Chata pod Rysami” i przez przeł. Waga na 
Rysy 2503 m n.p.m. Powrót tą samą trasą co wejście. Wyjazd w drogę powrotną.  
Czas przejścia na trasie ok. 7h 30 min. Suma podejść ok. 1300 m., GOT – 35 pkt. 
Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 22.00. 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,  

• usługa przewodnika tatrzańskiego,  
• nocleg w pensjonacie (pokoje 2 - 3 os. typu studio, wc łazienki),    
• śniadanie, obiadokolacja, 
• opłata klimatyczna, 

• obowiązkowa składka na TFG i TFP, 

• ubezpieczenie w SI (KL 25 tys. €, NNW 20 tys. zł i bagaż 1100 zł). 
 
 

   koszt wycieczki: 336 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 322 zł  

 

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

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 100 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. Pozostała kwota na 3 tygodnie przed wyjazdem. Rezerwacja telefoniczna 
miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych (zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych dostępne w biurze). 

Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.  
 

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

 

Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika tatrzańskiego 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. 
 

Trudność trasy w dniu drugim przejścia – wymaga odpowiedniej kondycji fizycznej !.  

Ze względu na obostrzenia sanitarne, uczestnicy powinni posiadać adekwatne dokumenty i osobiste środki ochrony.  

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

