
PTTK Oddział Mysłowice organizuje w dniu 22 sierpnia 

Imprezę turystyki kwalifikowanej w 

TATRY 

W trakcie wycieczki WYJAZD KOLEJKĄ GONDOLOWĄ NA KASPROWY WIERCH  

i dalej przejście przez najciekawszy odcinek Tatr Zachodnich na trasie 

KASPROWY WIERCH – CZERWONE WIERCHY – PRZYSŁOP MIĘTUSI - GRONIK . 

PROGRAM 

22 sierpnia (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 600  w Mysłowicach ul. 

Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie 

Mysłowice, Zakopane. Przejście piesze z Kuźnic do dolnej stacji kolejki gondolowej na 

Kasprowy Wierch (1987 m n.p.m.). Stąd przejście piesze czerwonym szlakiem przez 

Goryczkową Czubę, Suche Czuby na Kopę Kondracką (2005 m n.p.m.) Tym samym 

zaliczymy pierwszy dwutysięcznik. Dalsze przejście czerwonym szlakiem na kolejny 

dwutysięcznik w paśmie Czerwonych Wierchów, na Małołączniak (2096 m n.p.m.). 

Czas przejścia to około 2.5 godziny. Dalej schodzimy niebieskim szlakiem na Przysłop 

Miętusi (1198 m n.p.m.). Na trasie przejście przez Kobylarzowy Żleb ubezpieczone jest 

łańcuchami. Czas przejścia z Małołączniaka to około 2.15 godz.  Z Przysłopu 

Miętusiego dalej niebieskim szlakiem do Gronika. Czas przejścia z Przysłopu 

Miętusiego to około 45 minut. Łączny czas przejścia całej trasy wyniesie 5.5 - 6 godz. 

Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 2100. 

 
 
CENA;  120 zł członkowie PTTK         115 zł członkowie SKKT,         135  zł – pozostali. 

 
ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, opieka przewodnika na całej trasie wycieczki, wyjazd 

kolejką na Kasprowy Wierch 

 
WE WŁASNYM ZAKRESIE;   wyżywienie.  

 
Szczegółowe informacje  biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie www.myslowice.pttk.pl      
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 13:00 do 17:00. Tel/faks 32 222 56 06. E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl   
SKŁADKA ROCZNA ULGOWA dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT, osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz bezrobotnych 

wynosi 20 zł, ulgowa dla emerytów wynosi 25 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 40 zł. W przypadku nowo wstępujących 
obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej i 10 zł dla składki normalnej. Dla każdej wycieczki podany zostanie szczegółowy 

program. Podane ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK O/Mysłowice. PTTK O/Mysłowice zastrzega sobie prawo 

odwołania imprezy do 7 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy. 

 


