
   

     

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 Organizatora Turystyki nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

 

Impreza turystyczna numer 060 /2023 

U podnóża Tatr Zachodnich 
Podbiel – Habovka - Zuberec 

  
 

6 maja  2023 r. - sobota  
 

 
 

Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po zgłoszeniu: 
godz. 7.15 – Katowice (ul. Andrzeja). Przejazd na trasie: Bielsko-Biała - Korbielów 
dojazd do PODBIELI (Dolina Czarnej Orawy). Zwiedzanie rezerwatu architektury 
ludowej (niewielkie Muzeum* w Podbieli), tradycyjnej zabudowy zagrodowej 
i pozostałości pieca hutniczego z 1836 roku, gdzie działała Franciszkowa Huta. Przejazd 
przez Habovkę do Muzeum Oravskej Dediny* w Zubercu – Brestovej. Zwiedzanie 
żywego skansenu, położonego u stóp Tatr Zachodnich nad Zimnym Potokiem, który 
składa się z Dolno -  Orawskiego Rynku, Górno - Orawskej ulicy, Góralskiej Osady, 
Kościoła z cmentarzem i Młyna wraz z zabudowaniami wodno - technicznymi.  
Po zwiedzaniu, czas wolny na posiłek we własnym zakresie. Na terenie skansenu jest 
karczma młynarza lub Koliba Pod Rohaczami. Wyjazd w drogę powrotną do kraju.  
Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.30.  

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,  

• pilot- przewodnik na całej trasie, 

• rezerwacja zwiedzanych obiektów,  

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• ubezpieczenie KL 25 tys. €, NNW 20 tys. zł, 
 
 

 

koszt wycieczki: 132 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 124 zł  

 

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

*Dodatkowo: wstęp do zwiedzanych obiektów: N – 8 euro; U (18-26, +65) – 6 euro; U (6-18) – 5 euro 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 40 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed realizacją wyjazdu. 
 (w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach, jest możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od 

kosztów rezygnacji, szczegóły w biurze CCIiT). Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 
Na terenie Słowacji obowiązuje waluta euro, obowiązkowo dowód osobisty bądź paszport.   

 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. kom. 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 „6.05” 
 

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

