
 

PTTK Oddział Mysłowice organizuje w dniach 4-7  czerwiec  

wysokwalifikowany  rajd górski 

w trakcie którego wędrować będziemy przez 

TRZY KRAJE 
PROGRAM 

04 czerwca 2015 (czwartek) - spotkanie uczestników na stacji PKP Katowice przy McDonalds o godz. 

7
00

 . Przejazd PKP  (o 7
23

 )do Wisły Głębce. Przyjazd o 9
32

. Przejście piesze z Wisły Głębce, doliną 

Łabajowa na Stożek Wielki (978m.). Po odpoczynku w schronisku PTTK dalsze przejście do 

Jabłonkowa (Czechy). Zwiedzanie miasta. Przejście na Girową (839 m) do schroniska górskiego. Czas 

przejścia 6 godz. Tu nocleg. 

 

05 czerwca 2015 (piątek) – przejście piesze zielonym szlakiem przez m. Cierne (Słowacja) i dalej 

zielonym szlakiem na Lieskovą (849 m).  Zejście do miejscowości Svancarovci. Dalej szlakiem 

rowerowym do Oszczadnicy (Słowacja). Czas przejścia 6.5 godz. W Oszczadnicy  nocleg w pensjonacie. 

 

06 czerwca 2015 (sobota) – przejście piesze z Oszczadnicy niebieskim i zielonym szlakiem z  

Oszczadnicy na Hladkę (972 m) i dalej na Wielką Raczę. Na trasie trzy schroniska górskie. Czas 

przejścia 4 godziny. Tu nocleg w schronisku PTTK. 

 

07 czerwca 2015 (niedziela) – przejście piesze czerwonym, granicznym szlakiem do Zwardonia. Czas 

przejścia 7 godzin. Powrót PKP ze stacji PKP Zwardoń o 18
01

. Planowany przyjazd PKP do Katowic na 

godz. 20
37

. 

 
CENA;  205 zł członkowie PTTK         195 zł członkowie SKKT 

 
ŚWIADCZENIA; przejazd PKP,  NNW i KL, opieka przewodnika na całej trasie wycieczki, 3 noclegi w schroniskach 
górskich i pensjonacie wg programu.  

 

WE WŁASNYM ZAKRESIE;  opłaty za zwiedzane miejsce,  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. 

 


