
   

     

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 066 /2023 

Mała Fatra - Park Narodowy 
Terchova – Janosikove Diery – Stefanova 

  
 

21 maja  2023 r. - niedziela  
 

 

Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa - ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po 
zgłoszeniu: godz. 6.45 z Katowic - ul. Andrzeja. Przejazd na trasie: Żory, Cieszyn, 
(przekroczenie granicy – zabrać dokumenty!) przez Trzyniec na Słowację, dojazd 
do TERCHOVEJ. Zwiedzanie: Izby Regionalnej związanej z Ekspozycją 
Etnograficzną „Janosik i Terchova” (wstęp: N-3 €, U- 2 €), kościóła św. św. Cyryla 
i Metodego, pomnik Juraja Janosika. Przejazd na parking przy hotelu Diery, 
przejście piesze DIERAMI, czyli urokliwą dolinką po drabinkach i podestach na 
Podžar, następnie przez górne Diery, polanę Pod Palenicą, Huty do Doliny 
Stefanowej (czas przejścia ok. 2h 30min; dł. trasy 6 km; sum. podejść 390 m, zejść 
350 m; 10 pkt GOT). Po zwiedzaniu i przejściu trasy, czas wolny na posiłek we 
własnym zakresie i wyjazd w drogę powrotna 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,  
• ubezpieczenie w Signal Iduna - KL 25 tys. €, NNW 20 tys. zł. 
 
 

 

koszt wycieczki: 130 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 122 zł  

 

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

 
 

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. 
Ze względu na specyfikę trasy pieszej po drabinkach i kładkach, osoby z lekiem wysokości mogą bezpośrednio 
przejechać do Doliny Stefanowej. Ubiór i obuwie należy dostosować do aktualnych warunków atmosferycznych. 

Przewodnik realizujący program wycieczki ma prawo skorygowania trasy, ze względu na bezpieczeństwo uczestników. 
 
 

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 „21.05” 
 

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

