
B I U R O  P O D R ÓŻY  M O B I L E  T O U R
W W W . M O B I L E T O U R . P L

MobileTourBP Mobile.Tour kontakt@mobiletour.pl 883-777-209

SZCZEGÓŁY CENY 219  zł/os. osoba
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu busem klasy turystycznej wraz z opłatami drogowymi
i parkingowymi, ubezpieczenie zagraniczne NNW TU Europa na trasie wycieczki, opieka Pilota,
opieka licencjonowanego  Przodownika/ Przewodnika,  podatek VAT.

CHLEB VIELKY- KRYVAŃ 05.05.2023

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy myjni samochodowej, godzina 4:45
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 5:00
ŚWIĘTOCHŁOWICE Przystanek Linii M1 (dawne 870) ul. Polna, godzina 5:15
KATOWICE Zatoczka przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina 5:30
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/Rudzie Śląskiej przystanki linii
autobusu m1. 

Godzina 9:30 Przyjazd do Stefanovej
Godzina 9:45-18:00 Przejście trasą pieszą + czas na posiłek
Godzina 19:00- 19.30 Wyjazd w drogę powrotną 
Orientacyjne godziny powrotu 22:30 
Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć, zdarzeń losowych).
Kolejność i trasa programu może ulec zmianie - decyduje Przewodnik

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Stefanowa - Gruń ( szlak niebieski ) - dalej szlakiem żółtym na Południowy gruń - dalej szlakiem
czerwonym na Hromove - Chleb - Snilovske sedlo - Velky Krivań - Vratna - trasa ok 13km i ok 7:30h
przejścia, suma podejść 1357 m zejść 1231 m. Posiłki - dwie opcje. Zejście z Chleb do Chaty pod
Chlebom - dodatkowo ok 60 min lub na górnej stacji kolejki pod Krywaniem - ok 30 minut od szczytu

OPIS TRASY PIESZEJ

Wędrówka na Chleb, Wielki Krywań i Mały Krywań to bez dwóch zdań jedna z najpiękniejszych tras w
rejonie Małej Fatry. 
To także idealna trasa, żeby przekonać się co oferuje ten rejon. Momentami można poczuć się jak w
Tatrach Zachodnich czy na bieszczadzkich połoninach

OPIS WYCIECZKI
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Veľký Kriváň sąsiaduje z Piekielnikiem (1609 m n.p.m.) oraz drugim pod względem wysokości
wzniesieniem o nazwie Chleb (1646 m). Kawałek dalej na wschód leży wierzchołek Hromové (1636 m).
Pomiędzy najwyższymi szczytami gór znajduje się przełęcz Snilovské sedlo, gdzie wybudowano górną stację
(1494 m) całorocznej kolejki gondolowej z Vratnej doliny. Dolna stacja znajduje się na wysokości ok. 744
m n.p.m. – w 2014 r. została poważnie uszkodzona przez lawinę błota i kamieni, która zeszła północnym
zboczem Wielkiego Krywania i głównej grani po wyjątkowo obfitych opadach deszczu. Trasa 8-osobowych
wagoników kolejki linowej biegnie nad zielonym szlakiem pieszym – pokonanie tego samego przewyższenia
na własnych nogach zajmuje ok. 2 godziny.

VEĽKÝ KRIVÁŇ

Chleb znajduje się we wschodniej części Małej Fatry, w tzw. Krywańskiej Fatrze. Wznosi się w
głównym grzbiecie tych gór, tuż na wschód od najwyższego Wielkiego Krywania (1709 m),
oddzielony od niego Przełęczą Snilowską (1524 m). Zachodni grzbiet Chleba łagodnie opada ku
siodłu Przełęczy Snilowskiej, północno-wschodni – równie łagodnie obniża się na Hromové (1636 m).
W kierunku południowym, do Kotliny Turczańskiej Chleb wysyła grzbiet, rozpoczynający się
przedwierzchołkiem zwanym Bochník. Grzbiet ten opływają dwa potoki; Snilovský potok i Úplazný
potok. Głęboka dolina, którą płynie Snilovský potok to Snilovská dolina, na słowackiej mapie opisana
jako Revaliovská dolina.

CHLEB

Należy zachować ostrożność i mieć odpowiednie obuwie oraz ubranie dopasowane do warunków
pogodowych. Na trasach górskich pieszych zalecamy zabrać ze sobą prowiant - coś do jedzenia i do
picia. W Warunkach wiosnennych, jesiennych i zimowych warto zabrać ze sobą raczki. Zalecane kijki.
Trasa dla osób, które nie boja sie mostków i drabinek i sztucznych ułatwień.

WAŻNE INFORMACJE DLA TURYSTÓW

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krywa%C5%84ska_Fatra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Krywa%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Snilovsk%C3%A9_sedlo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hromov%C3%A9
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_Turcza%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Snilovsk%C3%BD_potok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Snilovsk%C3%A1_dolina

