
   

     

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 065 /2023 

Tatry Zachodnie: Juraniowa Dolina 
Orawica: Meander Thermal Park   

 

14.05.2023r. – niedziela  
 
 

Godz. 7.00 wyjazd z Chorzowa ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 7.15 wyjazd 
z Katowic (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przekroczenie granicy w Korbielowie (zabrać 
dokumenty, wjazd na Słowację, waluta - euro). Przyjazd do Orawicy. Do wyboru: 
WYPOCZYNKOWO: pobyt na basenach termalnych – Meander Park lub basenach 
tradycyjnych, AKTYWNIE: przejście piesze Juraniową Doliną - czerwonym szlakiem przez 
Juraniowe Cieśniawy (przepiękne utwory dolomitowe, przejście drabinkami, wzdłuż 
potoku Juraniowego) na przełęcz Umarłą. Zejście niebieskim szlakiem do Orawicy - Doliną 
Bobrowiecką (czas przejścia 3h 45 min.; dł.tr. 9 km; suma podejść i zejść ok. 300 m; 12 pkt. 
GOT). Wyjazd powrotny w godzinach popołudniowych, ok. 16.00. Przekroczenie granicy 
w Korbielowie. Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00.   

 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem,  
• opłaty drogowe i parkingowe,  
• pilot- przewodnik na całej trasie, 
• ubezpieczenie KL 25 tys. €, NNW 20 tys. zł, 
 
 

 

koszt wycieczki: 126 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 118 zł  

 

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

Ceny wstępu: 
 

BASENY TERMALNE - MEANDER PARK  

 
 

 

 
 

BASENY TERMALNE – tradycyjne tylko na zewnątrz (starsze, woda głębinowa) – ok. 7 euro / os. 
  

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 50 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.   
 

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 „14.05” 

Czas wstępu/ osoba dzieci do 10 lat do 14 lat 
studenci, uczniowie 

seniorzy pow. 65 lat 

osoba  

dorosła 

3 godziny  darmowy 15 euro 15 euro 19 euro 

CAŁODZIENNY  darmowy 25 euro 25 euro 28 euro 

 ---- Za każde rozpoczęte pół godziny 3 euro 

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

