
PTTK O/Mysłowice zaprasza w dniach 13 – 15 sierpnia 2016 
na wycieczkę turystyki kwalifikowanej w 

 
TATRY POLSKIE 

PROGRAM 
 
13 sierpnia (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 600  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty 
Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, A4, Kraków, Zakopane – Rondo Kuźnickie. Zwiedzanie Muzeum 
Przyrodniczego Tatrzańskiego Parku Narodowego. Stąd wędrujemy pieszo zielonym szlakiem na Nosal (1206m n.p.m.) i 
dalej niebieskim szlakiem przez Boczań (1208m n.p.m.) na Przełęcz między Kopami (1499m n.p.m.) do schroniska PTTK 
„Murowaniec”. Czas przejścia 4 godz. Dalej czarnym szlakiem Doliną Suchej Wody i czerwonym szlakiem do Toporowej 
Cyrhli. Łączny czas przejścia 6 godz. 20 minut. Przejazd autokarem do Murzasichle. Tu zakwaterowanie w pensjonacie 
„U Ani i Sławka”, obiadokolacja. Wieczorne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Na terenie pensjonatu basen z 
podgrzewaną wodą do dyspozycji grupy. Nocleg.  
 
14 sierpnia (niedziela) – śniadanie. Przejazd autokarem do Drogi Oswalda Balzera i do Palenicy Białczańskiej. Stąd 
rozpoczynamy wędrówkę pieszą do Wodogrzmotów Mickiewicza i dalej zielonym szlakiem Doliną Roztoki do 
największego wodospadu w Polskich Tatrach – SIKLAWY 
Siklawa - największy wodospad w Polsce. Wodospad spada z progu ściany stawiarskiej oddzielającej doliny: Pięciu Stawów 

Polskich i Roztoki. Wysokość 70 m. Jest to też  największy (chociaż nie najwyższy) wodospad w Tatrach.  

Dalej przejście niebieskim szlakiem przez Dolinę Pięciu Stawów Polskich do schroniska PTTK w Dolinie Pięciu Stawów 
Polskich. Tu po krótkim odpoczynku dalsze przejście Świstówkę do Morskiego Oka. Tu po krótkim odpoczynku dalsze 
przejście do Palenicy Białczańskiej. Łączny czas przejścia 7 godz. 20 minut. Przejazd autokarem do Murzasichle do  
pensjonatu „U Ani i Sławka”, obiadokolacja i nocleg.  
 
 
15 sierpnia (poniedziałek) – śniadanie. Przejazd autokarem do Drogi Oswalda Balzera do Brzezin. Stąd rozpoczynamy 
wędrówkę pieszą czarnym szlakiem w Dolinie Suchej Wody do rozdroża szlaków na Psiej Trawce. Stąd czerwonym 
szlakiem na Waksmundzką Rówień (1405m n.p.m.) i dalej zielonym szlakiem przez Gęsią Szyję (1490m n.p.m.) na 
Rusinową Polanę. Tu odpoczynek w bacówce. Możliwość kupienia oscypków od bacy. Dalej niebieskim szlakiem w 
Złotej Dolinie. Na trasie  Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr na Wiktorówkach. Zwiedzanie Sanktuarium i dojście 
do Drogi Oswalda Balzera do parkingu przy Zazadniej. Łączny czas przejścia 4 godz. Stąd powrót autokarem do 
Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 2000. 
 

CENA;  295 zł - członkowie PTTK         285 zł - członkowie SKKT,         310  zł – pozostali. 
 

ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, opieka przewodnika tatrzańskiego na całej trasie wycieczki. 
Dwa noclegi + 2 śniadania + 2 obiadokolacje w pensjonacie „U Ani i Sławka” w Murzasichle oraz ognisko z 
pieczeniem kiełbasek. Pokoje 3,4,5 os. z pełnym węzłem sanitarnym. Na terenie pensjonatu basen z 
podgrzewaną wodą do dyspozycji uczestników. 
 

WE WŁASNYM ZAKRESIE;  pozostałe wyżywienie, opłaty za wejście na teren Tatrzańskiego Parku 
Narodowego, opłaty za zwiedzane miejsca.  
 

 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 wynosi 20 zł. 
 ULGOWA dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, bezrobotnych, emerytów wynosi 30 zł.  
SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 45 zł.  
W przypadku nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej za 20 zł, wpisowe dla składki ulgowej za 30 zł wynosi 
8 zł, wpisowe dla składki normalnej 15 zł.  
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. 


