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SZCZEGÓŁY CENY 165 zł/os. osoba.
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu busem klasy turystycznej wraz z opłatami drogowymi
i parkingowymi, ubezpieczenie NNW TU Europa na trasie wycieczki, opieka Pilota, opieka
licencjonownego  Przodownika/ Przewodnika,  podatek VAT, opłaty na TFG i TFP. 
Cena nie zawiera: biletu wstępu do TPN - płatne odliczoną gotówką Pilotowi podczas przejazdu 
cena bilet normalny ok.  8 zł, cena za bilet ulgowy ok 4 zł

POLOWANIE NA KROKUSY - DOLINA CHOCHOŁOWSKA
23.04.2023

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy myjni samochodowej, godzina 5:30
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 5:45
ŚWIĘTOCHŁOWICE Przystanek Linii M1 (dawne 870) ul. Polna, godzina 5:55
KATOWICE Zatoczka przy wejściu do Międzynarodowego Centrum Kongresowego, ul. Olimpijska,
godzina 6:10 
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/Rudzie Śląskiej przystanki linii
autobusu m1. 

10:0/ 10:30 Przyjazd na parking Siwa Polana 
12:30 Przejście Doliną Chochołowską do Schroniska, po drodze odwiedzimy Kaplicę Jana Chrzciciela
12:30 - 14:30 Czas wolny przy Schronisku 
16:45 Powrót do autokaru i wyjazd w drogę powrotną Orientacyjne godziny powrotu 
20:45 Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć, zdarzeń losowych)
Kolejność i trasa programu może ulec zmianie - decyduje Przewodnik/ Przodownik.

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Suma podjeść ok. 286 m Suma zejść 286 m Długość trasy: ok. 12,5 km, trasa bardzo łatwa, czas
przejścia w obie strony  to ok 5 godzin + czas wolny 

OPIS TRASY PIESZEJ

Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej (1146 m), jest największym schroniskiem w
polskich Tatrach. W ściany Schroniska wmurowane są tablice upamiętniające: Pielgrzymkę Jana
Pawła II do Polski w 1983 roku, Spotkanie Jana Pawła II z Lechem Wałęsą próbę bicia rekordu
wysokości za pomocą balonu napełnionego wodorem w 1938 roku poległych w czasie wojny
członków Warszawskiego Klubu Narciarzy. W schronisku warto skusić się m.in. na “Deser
Chochołowski” – pyszny i bajecznie wyglądający jabłecznik z sosem jagodowym i śmietaną

SCHRONISKO NA POLANIE CHOCHOŁOWSKIEJ
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Chochołowska jest najdłuższą i największą Doliną w polskich Tatrach. Ma powierzchnię ponad 35
kilometrów kwadratowych i ciągnie się na długości ok. 10 kilometrów. Swoją nazwę zawdzięcza
położonemu kilkanaście kilometrów stąd Chochołowowi. Na początku przemierzamy Siwą Polanę,
gdzie zobaczymy metalowy krzyż postawiony dla upamiętnia lądowania w tym miejscu papieża Jana
Pawła II. Na polanie stoi kilka bacówek, w których można spróbować oscypków oraz prowadzony jest
kulturowy wypas owiec. Dalej spory odcinek drogi wiedzie przez las, wzdłuż Potoku
Chochołowskiego. Po chwili, po prawej stronie wyłaniają się Siwiańskie Turnie – strzeliste skały
wznoszące się na 100 metrów ponad dno doliny, mające wysokość bezwzględną 1065 m n.p.m.
Mijamy znajdującą się po prawej stronie za drzewami, po drugiej stronie potoku- Polanę Krytą i
wychodzimy na Polanę Huciska. W tym miejscu kończy się szosa asfaltowa, a dalej szlak biegnie drogą
kamienisto–gruntową. Dochodzimy do Niżniej Bramy Chochołowskiej - zwężenia Doliny
Chochołowskiej, w którym pomiędzy skalnymi ścianami ledwo mieści się droga i płynący obok potok.
Zielony szlak doprowadza nas do znajdującego się na wysokości ok. 1030 m n.p.m. drugiego skalnego
przewężenia – Wyżniej Bramy Chochołowskiej a dalej do Polany Chochołowskiej. Polana o długości
ok. 700 m i szerokości ok. 350 m, jest największą polaną w polskiej części Tatr. Leży na wysokości
1090 – 1150 m n.p.m. pomiędzy masywami Hrubasa (1944 m n.p.m.), Bobrowca (1663 m n.p.m.),
Grzesia (1653 m n.p.m.) i Trzydniowiańskiego Wierchu (1758 m n.p.m.). Zaraz po wejściu na
Polanę, po prawej stronie naszym oczom ukazują się grupa charakterystycznych, szpiczastych turni –
Mnichów Chochołowskich. Z Polany Chochołowskiej odchodzi w prawo czarny , króciutki szlak do
Kaplicy św. Jana Chrzciciela. Kaplica jest drewniana, w stylu góralskim, dach pokryty jest gontem.
Obok znajduje się szałas w którym można wpisać się do pamiątkowej księgi oraz drewniany krzyż.
Przechodząc murowanym mostkiem nad potokiem docieramy do położonego na wysokości 1146 m
n.p.m. Schroniska PTTK na Polanie Chochołowskiej

DOLINA CHOCHOŁOWSKA

Zachwycające fotoreportaże z rozkwitu krokusów są ozdobą domowych galerii i stron internetowych,
które o tej porze roku mnóstwo osób przegląda, poszukający informacji czy to już, czy się pojawiły na
górskich łąkach. Są jak zjawisko magnetyzmu. Po za tym każdy chciałby samemu zrobić im swoją
autorską sesję fotograficzną, a przy okazji popatrzeć na żywo jak sobie rosną. Pamiętajmy tylko, że w
Polsce są one gatunkiem objętym ścisłą ochroną, a więc nie deptajmy ich, nie róbmy z nich bukietu dla
ukochanej osoby. Cieszmy się pięknem krokusów w ich naturalnym środowisku, którego są
najgustowniejszą ozdobą

SZAFRAN SPISKI CZYLI KROKUSY


