
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniach 15 – 18 sierpnia 2013 roku wycieczkę 
turystyki aktywnej, w trakcie której zwiedzać będziemy wybrane atrakcje 

turystyczne pasm górskich Słowacji 
 

MAŁA FATRA I NI ŻNE TATRY  
 
PROGRAM 
 
I dzień/15 sierpnia (czwartek) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 800 
w Mysłowicach przy ul. Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem 
na trasie Mysłowice, Korbielów, Liptowski Mikulasz, Demianowska Dolina. Tu już będziemy 
w sercu Niżnych Tatr. Zwiedzać będziemy Demianowską Jaskinię Lodową. Przejazd do 
miejscowości Svaty Kriż (Święty Krzyż), tu zwiedzanie jednego z trzech pozostałych 
kościołów partykularnych – ewangelickich. Przejazd do Vratnej – miejscowości położonej w 
sercu Małej Fatry. Tu zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w schronisku „Chata Vratna”. 
 
II dzień/16 sierpnia (piątek) – śniadanie. Wyjazd kolejką gondolową na przeł. Śniłowską- 
przejście na Wielki Krywań Fatrzański (1709 m.), dalej  na Chleb (1646 m.), przełęcz 
Hronowe na Południowy  Groń (1460 m.) i zejście do schr. pod Groniem, skąd dojście do 
Vratnej Chaty. Czas przejścia ok. 5 godz. Obiadokolacja, nocleg w schronisku „Chata 
Vratna”. 
 
III dzień/17 sierpnia (sobota) – śniadanie. Przejazd autokarem do m. Biały Potok, stąd 
wędrówka piesza przez Dolne Diery, Nowe Diery, Górne Diery, Przełęcz Międzyrozsutce, 
Wielki Rozsutec (1610 m.). Zejście do Stefanowej. Czas przejścia 6,5 godz. Przejazd 
autokarem do Vratnej. Obiadokolacja, nocleg w schronisku „Chata Vratna”. 
  
IV dzień/18 sierpnia  (niedziela) – śniadanie. Przejazd autokarem do m. Stary Dwór. Stąd przejście 
piesze na Przełęcz Przysłop, dalej na Sokolie ( 1171 m.) i zejście do cieśniawy w Terchowej. Czas 
przejścia  ok. 3 godz.  Wolny czas w Terchowej. Istnieje możliwość zwiedzenia muzeum 
Janosika w Terchowej, zwiedzenie kościoła św. Cyryla i Metodego (i udział we mszy św.). Powrót 
autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 2000. 
 
 
CENA ;  395 zł – członkowie PTTK      390 zł – członkowie SKKT             
 
ŚWIADCZENIA : przejazd autokarem turystycznym, NNW, KL, opieka pilota/przewodnika,   
3 noclegi w  schronisku „Chata Vratna” z HB.  
 
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE : wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca, przejazdy 
kolejkami (około 20 Euro). 
 

Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22. 
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700. 

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

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. 


