
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniach 11-12.08.2012r.  

 

REGLE TATR WYSOKICH 
 Dolina Pięciu Stawów i Morskie Oko. 

 

 
Dzień pierwszy –11 VIII 

 
− Zbiórka uczestników w dn. 11 VIII o godz. 630 przy ul. Powstańców koło stacji PKP Mysłowice. 
− Przejazd na trasie Mysłowice, Kraków, Nowy Targ, Bukowina Tatrzańska, Zazadnia. 
− Przejście przez Wiktorówki na Rusinową Polanę- miejsce regionalnego wypasu owiec, możliwość 

zakupu serów owczych.  
− Wyjście na Gęsią Szyję 1489 m, następnie zejście przez Przysłup Waksmundzki na Palenicę 

Białczańską.  
− Czas przejścia ok. 4-5 godzin. 
− Przejazd autobusem do miejsca zakwaterowania w Poroninie. 
− Godz. 1730 obiadokolacja, około godz. 1900 ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

 
Dzień drugi -12 VIII  

 
− 700 Śniadanie dla wszystkich uczestników wycieczki. 
− 730 Zbiórka uczestników wycieczki przy autokarze, przejazd na Palenicę Białczańską. 
− 830 Przejście Doliną Roztoki do Pięciu Stawów Polskich. Na trasie największy wodospad Polski-Siklawa. 
− Po krótkim odpoczynku w schronisku przejście przez Świstówkę lub Szpiglasową Przełęcz do Morskiego Oka. 
− Przejście z Morskiego Oka na Palenicę Białczańską, skąd odjazd do Mysłowic.  
− Czas przejścia ok. 11 godzin 
− Przewidywany powrót do Mysłowic ok. godz. 2200 

 
Świadczenia 

− przejazd autokarem, nocleg w pensjonacie, obiadokolacja i śniadanie 
− ognisko z pieczeniem kiełbasek 
− ubezpieczenie NNW, opieka przewodnika 

We własnym zakresie 
− opłaty za zwiedzane miejsca, 

Cena 
− SKKT  145zł 
− PTTK  150 zł 
− Niezrzeszeni 165 zł 

 
Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22. 

Polecamy naszą stronę        www.myslowice.pttk.pl   E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl. 
Tel/faks (32) 222 56 06 

Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700 Składka roczna ulgowa dla; 
uczących się (do 26 lat),  opiekunów SKKT i bezrobotnych wynosi 20 zł. Ulgowa dla emerytów, rencistów wynosi 
25 zł. Normalna 40 zł. Nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej i 10 zł dla 

składki normalnej. 
 


