
   

     

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 rejestu Organizatora Turystyki nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza Turystyczna numer 038/ 2023 

 PIENINY SPISKIE – ŻAR 874m n.p.m. 

lub  Szaflary na gorąco        

 
 

15 kwietnia 2023r. – sobota  
 
 

 

 Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), 
godz. 7.15 wyjazd z Katowic (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd przez Nowy Targ 
do Szaflar. Osoby ceniące sobie relaks, wypoczynek - pobyt na kompleksie  basenów 
termalnych „Gorący Potok” do godz. 16.30, pozostali uczestnicy przejazd w Pieniny 
Spiskie do miejscowości Krempachy. Przejście piesze szlakiem turystycznym (buty 
i ubiór turystyczny) na trasie: Krempachy - Skałki Czerwone - Dursztyn - Jurgowskie 
Stajnie - ŻAR (Branisko) 874 m n.p.m. (wieża widokowa) - Przełęcz Przesła - Falsztyn 
(trasa widokowa na Tatry i Gorce, wymaga średniej kondycji, dł. trasy ok. 12 km, 
czas: 3,5 h, 16 pkt GOT). Przejazd przez Frydman do Szaflar, gdzie będzie czas na 
wytchnienie. Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00. 
Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe,  

• pilot - przewodnik beskidzki na trasie,  

• rezerwacja wstępu grupowego, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna suma ubezp. 10 tys. zł.  
  

     koszt wycieczki: 120 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 112 zł 
 

                                     (członkowie PTTK – skł. 2023r., Karta Turysty CCIiT)  
 
 

Cena wycieczki nie obejmuje wstępu na baseny, które wynoszą:  
  

BASENY TERMALNE – GORĄCY POTOK (ceny przy grupie pow. 15 osób) 

Czas wstępu/ osoba dorosła 
studenci  

do 26 lat 
do 18 lat 

seniorzy 60+, 

inwalidzi I gr. 

2,5 h + 15 min  75 (65) zł 69 (50) zł 59 (50) zł 59 (50) zł 

Bez limitu 99 (85) zł 89 (75) zł 79 (65) zł 79 (70) 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 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 „15.04”  

http://www.chorzow.travel.pl/
http://www.goracypotok.pl/index.php

