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SZCZEGÓŁY CENY 215 zł/os. osoba
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu ok 400 km busem klasy turystycznej wraz z opłatami
drogowymi i parkingowymi, ubezpieczenie NNW TU Europa na trasie wycieczki, opieka Pilota, opieka
Przodownika,  podatek VAT.

SIP 1169 M – SZYPSKA FATRA 28.05.2023

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy myjni samochodowej, godzina 6:15
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 6:30
ŚWIĘTOCHŁOWICE Przystanek Linii M1 (dawne 870) ul. Polna, godzina 6:45
KATOWICE Zatoczka przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina 7:00
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/Rudzie Śląskiej. 

Godzina 10:15 Przyjazd do stacji Karlovany zastavka
Godzina 10:30-15:00 Wędrówka piesza zgodnie i czas wolny 
Godzina 16:00 wyjazd w drogę powrotną
Orientacyjne godziny powrotu 20:00 -20:30
Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć, zdarzeń losowych).
Kolejność i trasa programu może ulec zmianie - decyduje Przodownik)

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Czas: 4h, Dystans: 10,1 km,Trudności: brak; Podejście: 774 m
trasa zaczyna się od stacji „Kraľovany zastávka”. Za stacją, trzeba skręcić w lewo i przejśc mostem.
Po przekroczeniu rzeki, należy intuicyjnie skręcić w prawo i podążyć wzdłuż pola, a ścieżka pojawi się
sama. Znajdują się tutaj słowackie dacze, domki letniskowe oraz opuszczony duży pensjonat turystyczny.
Zaraz za kolejnymi drzewami wkroczymy na piękną, pokaźną polanę. Wybornie prezentują się stąd
południowe stoki Zadniego Sipa wraz z licznymi wapiennymi wychodniami, jak również sama polana z
pozostałościami miejscowości Podšíp.
Za zabudowaniami szlak  ucieka w las, po skosie, lekko wspinając się, omijając wzgórze. Zaraz za rogiem,
czeka na nas najtrudniejsze podejście. Prawie pół godzinna wspinaczka na grzbiet, Gdy dotrzemy na górę,
zobaczymy kilka punktów widokowych, na które prowadzą nieoznaczone ścieżki. Szczyt rozpoznacie po
dużym krzyżu oraz przyjemnej panoramie na Stankovany, w akompaniamencie z Wielką Fatrą oraz Niżnymi
Tatram. Pomiędzy Zadnim, a właściwym szczytem jest około 20 minut drogi. Mniej więcej w połowie,
pojawi się najciekawszy fragment trasy. Trzeba przecisnąć się przez wapienną bramę. W zasadzie bardziej
przesmyk, niż bramę.
Na stacje kolejową z wierzchołka trzeba liczyć ok 1,5 godziny spaceru, częstokroć pięknym bukowym
lasem. Jest cicho i nikt tej ciszy nie zagłusza.

OPIS TRASY PIESZEJ



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 883-777-807 lub 883-777-547

Pasmo górskie w Karpatach Zachodnich (Słowacja). Leży między Małą Fatrą (na pn.), Tatrami
Niżnymi (na wsch.), Górami Kremnickimi (na pd.) i Kotliną Turczańską (na zach.). Długość pasma z
pn. na pd. wynosi około 40 km. Jedna z najbardziej dziewiczych i bezludnych (bez stałego
osadnictwa) grup górskich na Słowacji, charakteryzująca się długimi, halnymi, widokowymi
grzbietami, głębokimi dolinami, licznymi formacjami skalnymi oraz rozległymi kompleksami leśnymi.
Prawie w całości objęta ochroną w ramach Parku Narodowego Wielka Fatra, a przy tym dobrze
zagospodarowana turystycznie 

WIELKA FATRA

Niespecjalnie wysoki SIP, leżący w widłach Wagu i Orawy, usadowił się pomiędzy obiema Fatrami i
Górami Choczańskimi. Zgodnie z poprzednim, słowackim podziałem, sprzed 1978 roku, szczyt ten był
zaliczany do Gór Choczańskich. Jednak obecnie, geomorfologicznie kwalifikuje się go do części
wielkofatrzańskiej, do tak zwanej Szypskiej Fatry, czyli fragmentu leżącego na północnym brzegu rzeki
Wag. A żeby tego było mało, chroni go otulina Parku Narodowego Małej Fatry, od której oddziela go
rzeka Orawa. Niezły miszmasz. Jeśli spojrzycie na szczyt od strony miejscowości Kralovany,
zobaczycie, spiczastą sylwetkę. Można by rzec, że cierń lub kolec. Czyli po słowacku Sip. ( źródło -
Hasające Zające)

SIP

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasmo_g%C3%B3rskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karpaty_Zachodnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82a_Fatra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%BCne_Tatry
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_Kremnickie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_Turcza%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Narodowy_Wielka_Fatra
https://hasajacezajace.com/wielki-chocz-gory-choczanskie/

