
 
POLSKIE  TOWARZYSTWO  TURYSTYCZNO 

e-mail

TATRZAŃSKA  MAGISTRALA 

3 dniowa wyprawa na Słowacj

Termin : 13 – 15 sierpnia 2018 roku
Koszt :   169 Euro /osoby 
Cena zawiera  następujące świadczenia :
* 2 noclegi w schroniskach tatrzań
* przejazd koleją na trasie : Rybnik 
* przejazd kolejką zębatą na trasie : 
* wjazd kolejką gondolową 
* posiłek podczas przejścia pieszego
* opieka przewodnika górskiego na całej trasie
* ubezpieczenie NNW i KL 

Program 
I dzień  -  wyjazd z Rybnika, przejazd kolej
  Tatrzańskiej Łomnicy i  wyjazd kolejk
  Chata Zamkovskiego, nocleg
II dzień – śniadanie, całodzienna wę
  przejście na nocleg do schroniska Chata Popradskie Pleso.
III dzień – śniadanie, przejście do miejscowo
  zębatą do miejscowoś
 
U W A G I 
Wycieczka ma charakter wysokogórski, w wycieczce mog
zdrowia i odpowiedni ubiór. 
Ilość miejsc ograniczona,  decyduje kolejno
Zapisy wraz z zaliczką w wysokoś
Szczegółowe informacje zostaną przekazane podczas spotkania organizacyjnego z przewodnikiem
w dniu 15.06.2018 r. 
Impreza odbędzie się niezależnie od pogody, w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych, 
trasa  wędrówki będzie zmieniona.
W razie rezygnacji z wyjazdu po 15.06.2018 roku, ewentualny zwrot wpłaconej zaliczki zostanie pomniejszony o 
poniesione koszty rezerwacji  na Słowacji.
 

  

POLSKIE  TOWARZYSTWO  TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE
Oddział w Rybniku 

44-200 Rybnik ul. Piłsudskiego 4 
Tel/fax: 32 42 23 653    

mail: pttk_rybnik@poczta.onet.pl    www.rybnik.pttk.pl
 

 
 
 

TATRZAŃSKA  MAGISTRALA – CZĘŚĆ  II
 

3 dniowa wyprawa na Słowację 
 

15 sierpnia 2018 roku 

świadczenia : 
* 2 noclegi w schroniskach tatrzańskich ze śniadaniami 

 na trasie : Rybnik – Tatrzańska Łomnica oraz Śtrba - Rybnik
ą na trasie : Śtrbskie Pleso - Śtrba 

ścia pieszego 
* opieka przewodnika górskiego na całej trasie 

 

wyjazd z Rybnika, przejazd koleją do Popradu, spacer po centrum, przejazd do
skiej Łomnicy i  wyjazd kolejką gondolową, przejście do 

Chata Zamkovskiego, nocleg 
niadanie, całodzienna wędrówka, na trasie posiłek w schronisku Slieżś

cie na nocleg do schroniska Chata Popradskie Pleso. 
ście do miejscowości Śtrbske Pleso, spacer po centrum, przejazd kolejk

 do miejscowości Śtrba, wyjazd w drogę powrotną do Rybnika.

Wycieczka ma charakter wysokogórski, w wycieczce mogą uczestniczyć osoby posiadaj

niczona,  decyduje kolejność zgłoszeń. 
 w wysokości 50Euro/osoby  do dnia 15 czerwca 2018 roku.

ą przekazane podczas spotkania organizacyjnego z przewodnikiem

żnie od pogody, w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych, 
dzie zmieniona. 

W razie rezygnacji z wyjazdu po 15.06.2018 roku, ewentualny zwrot wpłaconej zaliczki zostanie pomniejszony o 
poniesione koszty rezerwacji  na Słowacji. 

 
 
 
 
 

KRAJOZNAWCZE  

www.rybnik.pttk.pl  

CZĘŚĆ  II 

Rybnik 

 do Popradu, spacer po centrum, przejazd do 
ście do schroniska 

drówka, na trasie posiłek w schronisku Slieżśky Dom, 

acer po centrum, przejazd kolejką 
ą do Rybnika. 

ć osoby posiadające dobry stan 

ci 50Euro/osoby  do dnia 15 czerwca 2018 roku. 
 przekazane podczas spotkania organizacyjnego z przewodnikiem 

nie od pogody, w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych, 

W razie rezygnacji z wyjazdu po 15.06.2018 roku, ewentualny zwrot wpłaconej zaliczki zostanie pomniejszony o 


