
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniach  5/6 września 2015 roku na wycieczkę 
turystyki kwalifikowanej w trakcie której zwiedzimy  

 
PIENINY 

i ich największe atrakcje 
 
PROGRAM 
 
I dzień (sobota) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 600 w Mysłowicach przy ul. 
Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie 
Mysłowice, Kraków, Sromowce – Kąty. Tu znajduje się parking, pawilon wystawowy 
Pienińskiego Parku Narodowego, punkt informacji turystycznej, kioski z pamiątkami, 
restauracja oraz kasy biletowe. Stąd rozpoczyna się  

 
SPŁYW PRZEŁOMEM DUNAJCA 

 
Opłata za spływ we własnym zakresie. Koszt 49 zł/os. Opłata za dzieci do lat 10 ciu wynosi 24.50 zł. 
Czas trwania spływu 2 godz.15 minut. Prosimy o zgłaszanie spływu tratwami przed imprezą w biurze. 
Istnieje możliwość zorganizowania przejazdu  

 
ROWERAMI WZDŁUŻ PRZEŁOMU DUNAJCA PO SŁOWACKIEJ STRONIE. 

 
Rowery można wypożyczyć na miejscu. Koszt wypożyczenia roweru wynosi 18 zł/os. Zorganizowanie 
przejazdu rowerami będzie możliwe w przypadku zainteresowania minimum 10 osób. 
 
Przejazd autokarem ze Szczawnicy do m. Jaworki. Stąd przejście piesze przez 
malowniczy rezerwat przyrody „Wąwóz Homole” i dalej na najwyższy szczyt Pienin – 
Wysoką (1050 m n.p.m.). Zejście do Jaworek. Na trasie schronisko „Pod Durbaszką”. 
Czas przejścia około 3 godz. 30 minut. Przejazd autokarem do Krościenka, 
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w pensjonacie  J. Janczy. Wieczorem 
plenerowe pieczenie kiełbasek. 
 
II dzień (niedziela) – śniadanie. Przejazd autokarem do Szczawnicy Niżnej. Stąd 
rozpoczynamy wędrówkę pieszą najciekawszym szlakiem pieszym Pienin Właściwych 
przez Sokolicę (747 m n.p.m.) i Czerteziki,  Zamek Pieniński, Trzy Korony  
(982 m n.p.m.), Przełęcz Szopka, Wąwóz Szopczański do Sromowiec Niżnych. Na 
trasie schroniska PTTK; „Orlica” w Szczawnicy Niżnej i „Trzy Korony” w 
Sromowcach Niżnych. Czas przejścia około 6 godzin. Powrót autokarem do Mysłowic. 
Planowany przyjazd na godz. 2000. 
 
CENA ; 145  zł – członkowie PTTK         140  zł – członkowie SKKT       160  zł - niezrzeszeni 
ŚWIADCZENIA : przejazd autokarem turystycznym,  NNW, opieka pilota/przewodnika,  nocleg z HB w pensjonacie  
J. JANCZY w Krościenku. Pokoje 3,4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym.   
WE WŁASNYM ZAKRESIE : pozostałe wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca. 
 
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.  


