Ko³o Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego przy JW 4658
zaprasza na wycieczkê na S³owacjê
“Ni¿ne Tatry”

20-22 czerwiec 2014 r.
Ka¿dy znajdzie coœ dla siebie, poniewa¿ w planie s¹:
*
*
*
*

zwiedzenie Liptowskiego Mikulasza;
zdobycie najwy¿szego szczytu Ni¿nych Tatr - “Dziumbir”;
relaks w basenach termalnych ;
inne atrakcje, o których pisz¹cy te s³owa jeszcze nie ma pojêcia.

Plan ramowy:
20.06.2014 r.
Przejazd po trasie:
Kraków - Myœlenice - Chabówka - Czarny Dunajec - Sucha Góra - Zuberec - Liptowski Mikulasz Demanova - Pavcina Lehota /nocleg/
Przejœcie piesze:
Lucky - Siroka Dolina - Krupova Hola - Dumbier /2043 m n.p.m./ - Demanovskie Sedlo Chopok /2024 m n.p.m./ - Lukova - Demanovska Dolina
21.06.2014 r.
Miejsce: Beskid ¯ywiecki - “Pasmo Polic”
Przejœcie piesze:
Demanovska Dolina - Sedlo Polany - Polana - Kotliska - Chabenec /1955 m n.p.m./ - Mestska Hora Magurka - Tajh
Przejazd do Beszeniowej / k¹pielisko termalne/
22.06.2014 r.
Zwiedzanie Liptowskiego Mikulasza.
Przejazd po trasie:
Liptowski Mikulasz - Zuberec - Sucha Góra - Czarny Dunajec - Chabówka - Myœlenice - Kraków
UWAGA: Trasy wycieczek górskich mog¹ ulec zmianie z przyczyn niezale¿nych od organizatora
Uwagi organizacyjne
- Wyjazd busem, w dniu 20.06.2014 r. o godz. 06.00 spod Uzdrowiska Mateczny - Zdrój
przy Rondzie Matecznego (zbiórka 10 min. przed odjazdem);
- Koszt:
Cz³onkowie PTT- 120 z³ + 15 EUR., pozostali 130 z³.+ 15 EUR.
Koszty wyjazdu obejmuj¹ : transport, ubezpieczenie NNW, 2xnocleg +op³ata klimatyczna, opieka przewodnicka.
- Jedzenie we w³asnym zakresie.
- Przewidywany powrót do Krakowa w dniu 22.06.2014 r. Ok.. godz. 20.00.

Zapisy do dnia 13.06.2014 r. przyjmuje Skarbnik Ko³a p. Anna Gr¹dkowska - tel. MON 136-775 ;
12 63 96 775 ; balice@ptt.org.pl
Wp³atê polskiej waluty dokonaæ do dnia 13.06.2014 r. na konto bankowe Ko³a PTT przy JW 4658 :
BoŒ Bank 34 1540 1115 2111 2797 5378 0001 ; z dopiskiem w tytule
przelewu ,,S³owacja - Imiê i Nazwisko” - wszystkich osób, za które dokonana jest wp³ata.
Wp³atê w walucie EURO nale¿y dokonaæ bezpoœrednio u Skarbnika Ko³a PTT przy JW 4658
do dnia 16.06.2014 r.

Dodatkowe informacje w za³¹czniku
Szczegó³owe informacje udziela Robert Stanis³awski telefon: 136-765, 12 639-67-65
kom. 696 610 015 , e-mail: balice@ptt.org.pl

www.balice.ptt.org.pl

Dodatkowe
informacje dotycz¹ce wycieczki na S³owacjê
w dniach 20-22.06.2014 r.

* Wyjazd z Krakowa z parkingu przy Rondzie A.Matecznego w dniu 20.06.2014 r.
o godz. 06:00, powrót w to samo miejsce w dniu 22.06.2014 r. ok. godz. 20:00.
* Ko³o PTT zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie.
* Wycieczka zostanie zrealizowana przy zg³oszeniu siê 20 osób na 14 dni przed
rozpoczêciem imprezy.
WARTO WIEDZIEÆ:
Waluta
Obowi¹zuj¹c¹ walut¹ na S³owacji jest euro (EUR), które mo¿na zakupiæ w kantorach w Polsce.
Œredni kurs walut: 1 EUR = ok. 4,18 PLN
Koszty biletów wstêpu na baseny termalne:
* basen termalny 2 godz.- doroœli 9 EUR , dzieci 6 EUR.(przy grupie ponad 10 osób 10% zni¿ki).
Zakwaterowanie
Nocujemy w m. Pavcina Lechota w obiekcie agroturystycznym wyposa¿onym w pe³en wêze³ sanitarny.
Wy¿ywienie
Posi³ki przygotowujemy we w³asnym zakresie. Bêdzie mo¿liwoœæ korzystania z restauracji oraz grilla.
Ubiór
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ciep³e rzeczy (ciep³a kurtka,sweter, polar, czapka, rêkawiczki) oraz coœ
od deszczu. Na nogi wk³adamy turystyczne buty, sprawdzone i wczeœniej zaimpregnowane.
Je¿eli macie ochraniacze na spodnie to je weŸcie - mog¹ byæ u¿yteczne, zw³aszcza przy b³ocie.
Mog¹ przydaæ siê kijki, zwyk³e narciarskie lub teleskopowe.
Dobrze jest mieæ te¿ rzeczy na przebranie po ca³ym dniu wêdrówki.
Zapasowe, suche skarpetki s¹ przyjemn¹ odmian¹ po ich ca³odziennych, nieraz ju¿ przemoczonych
po przedniczkach.
W drugim dniu wycieczki po przejœciu trasy pieszej udamy siê do m. Beszeniowa gdzie zrelaksujemy
siê w basenach termalnych. Zabierzcie ze sob¹ rêczniki oraz stroje k¹pielowe.
Wa¿ne
Pamiêtajcie o zabraniu ze sob¹ aktualnego dowodu osobistego lub paszportu.
NI¯NE TATRY
Ni¿ne Tatry to pasmo górskie rozci¹gaj¹ce siê na d³ugoœci 80 km. na linii wschód - zachód miêdzy
malowniczymi dolinami Vagu i Hronu. G³ówny grzebieñ z trzema szczytami dochodzi do wysokoœci
2000 m.
Najwy¿sze góry: Dumbier (2043 m.), Chopok (2024 m.). Deresze (2004 m.), Chabeniec (1955 m),
Kralow¹ Hol¹ (1948 m.), s¹ wyj¹tkowymi punktami widokowymi na góry i doliny S³owacji.
Ni¿ne Tatry s¹, po Wysokich Tatrach, drugim najczêœciej odwiedzanym pasmem górskim S³owacji.
Obszar Ni¿nych Tatr oferuje mo¿liwoœæ k¹pieli (Beszeniowa, Czarny Wag, Krpaczowo, Jezioro Liptowskie,
Liptowski Jan, Aquapark Tatralandia, Tale) oraz zwiedzania jaskiñ (Jaskinia Bystriañska, Demianowska
Jaskinia Lodowa, Demianowska Jaskinia Wolnoœci, Jaskinia Martwych Nietoperzy, Jaskinia Wa¿ecka).
W roku 1978 Ni¿ne Tatry (o powierzchni 81 095 ha) zosta³y og³oszone parkiem narodowym. .

