Polskie Towarzystwo Tatrzañskie Oddzia³ w Krakowie oraz
Ko³o PTT przy JW 4658
zaprasza do Rumunii w “Alpy Rodniañskie”
12-18 sierpieñ 2014 r.

Dzieñ I. /12.08.2014 r./

20.45 - Zbiórka przy Rondzie A.Matecznego
21.00 - Odjazd busem do Rumunii .
Przejazd po trasie: Kraków- Brzesko - Nowy Sacz - Muszynka - Bardejov - Presov - Kosice - Milhost - Encs Tokaj - Rakamaz - Nyiregyhaza - Mateszalka - Csengersima - Livada - Sighetu Marmatiei Sacel - Przelecz Setref
Przyjazd na Prze³êcz Setref w dn. 13.08.2014 r. ok. godz. 11.00
Trasa piesza:
Pasul Setref (817) - vf.Capul Munteluli (1202) - La Jgheaburi (1510) (nocleg)
Czas przejœcia ok. 3 godz.
Dzieñ II. /14.08.2014 r./
Trasa piesza:
La Jgheaburi (1510) - vf. Muncelul Riios (1703) - Pasul Pietrii(1196) - vf. Batrina (1710) - vf.Rebra (2119) Tarnita la Cruce (1984) (nocleg)
Czas przejœcia ok. 8 godz.
Dzieñ III. /15.08.2014 r./
Trasa piesza:
Tarnita la Cruce (1984) - vf. Repede (2074) - Saua Intre Izvoare (1821) - Saua Puzdrelor (2090) vf.Laptele Mare (2167) - Saua Galatului (1920) (nocleg)
Czas przejœcia ok. 7 godz.
Dzieñ IV. /16.08.2014 r./
Trasa piesza:
Saua Galatului (1920) - Saua Gargalau (1925) - vf.Gargalau (2159) - vf.Omului (2135 - Saua Cisa (1950) Saua Ineutului (2100) - L.Lala Mica (nocleg)
Czas przejœcia ok. 6 godz.
Dzieñ V. /17.08.2014 r./
Trasa piesza:
L.Lala Mica - Saua Gjei (1721) - Pasul Rotunda (1277)
Czas przejœcia ok. 4 godz.
Powrót:
Przejazd po trasie: Pasul Rotunda - Borsa - Moisei - Sacel - Sighetu Marmatiei - Livada - Csengersima Mateszalka - Nyiregyhaza - Rakamaz - Tokaj - Encs - Milhost - Kosice - Presov - Bardejov - Muszynka Nowy Sacz - Brzesko - Kraków

Uwagi organizacyjne
Wyjazd busem, w dniu 12.08.2014 r. o godz.21.00 z parkingu przy Rondzie A.Matecznego..
Koszty:
* Ubezpieczenie NNW+KL - 25 z³
* Transport: przy grupie 15 osób - 450 z³
* Pozosta³e koszty uczestnicy pokrywaj¹ indywidualnie.
Jedzenie: we w³asnym zakresie.
- Przewidywany powrót do Krakowa w dniu 18.08.2014 r. ok. godz. 12.00.

Dodatkowe informacje w za³¹czniku
Zapisy oraz wpaty nale¿y dokonaæ do dnia 15.07.2014 r. u Roberta Stanis³awskiego telefon: 136-765,
12 639-67-65 ; 696 610 015 , e-mail: balice@ptt.org.pl

www.balice.ptt.org.pl

Dodatkowe
informacje dotycz¹ce wyjazdu w “Alpy Rodniañskie”
w dniach 12-18.08.20134 r.

* Wyjazd busem z parkingu przy Rondzie A.Matecznego dniu 12.08.2014 r. o godz. 21.00 ,
powrót do Krakowa w dniu 18.08.2014 r. ok. godz. 12:00.
* Ko³o PTT zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie.
WARTO WIEDZIEÆ:
Ekwipunek:
- namiot,
- œpiwór, karimata
- obuwie turystyczne (najlepiej ponad kostkê)
- obuwie na zmianê (np. sanda³y)
- ubranie (bielizna, skarpetki, d³ugie i krótkie spodnie, polar lub sweter, czapka)
- odzie¿ przeciwdeszczowa
- dokumenty: dowód osobisty, legitymacja szkolna/studencka;
- przybory toaletowe (rêcznik, myd³o, szczotka i pasta do zêbów, papier toaletowy, chusteczki)
- przybory kuchenne: mena¿ka, kubek, nó¿, ³y¿ka, widelec
- krem z filtrem UV, okulary przeciws³oneczne
- apteczka: œrodki opatrunkowe, plastry, banda¿ elastyczny, itp
- latarka (najlepiej czo³ówka) i zapasowe baterie
- palnik gazowy
- ewentualnie kijki trekkingowe
Noclegi:
Noclegi w namiotah w wyznaczonych miejscach biwakowych w pobli¿u ujêæ wodnych.
Wy¿ywienie:
Posi³ki przygotowywane bêd¹ wspólnie.

Szczegó³owe informacje organizacyjne omówione zostan¹ na spotkaniu
w dniu 16.07.2014 r. o godz. 18.00 w lokalu Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego
przy ul. Traugutta 4.

