
Miejsce: Beskid ¯ywiecki - “Pasmo Polic”

 04  paŸdziernik  2014 r.
Plan ramowy:Przejazd po trasie:

Kraków - Myœlenice - Skomielna Bia³a  - Jab³onka - Chy¿ne - Trzciana - Zabiedovo - Orawice - 
Witanowa - Sucha Góra - Czarny Dunajec - Rabka - Skomielna Bia³a - Myœlenice - Kraków

Przejœcie piesze po trasie:
Zabiedovo - Osly - Javorkova - Mikulovka - Skoruszyna - Orawice Czas przejœcia  ok. 6,5 godz.

Uwagi organizacyjne

*
* Ubiór: nale¿y zaopatrzyæ siê w ciep³e rzeczy (ciep³a kurtka,sweter, polar,) 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 poprzedniczkach. 
* Jedzenie. Przygotujcie sobie kanapki na ca³y dzieñ - ka¿dy wed³ug potrzeb (w górach chce siê jeœæ!). 
   Pamiêtajcie o czymœ do picia - min. pó³tora litra wody mineralnej (lub Ÿródlanej) na osobê.
   W schronisku jest mo¿liwoœæ nabycia ciep³ych posi³ków. 
* Na drogê nieodzowne s¹ s³odycze typu czekolada, cukierki etc. - dodatkowy zastrzyk energii  zawsze 
   mo¿e siê przydaæ.  Nie zapomnijcie wzi¹æ ze sob¹ herbaty lub/i kawy w termosie.  Dobrze mieæ swój kubek. 
* Nawet najwygodniejsze buty potrafi¹ zdradliwie obetrzeæ w najmniej oczekiwanym momencie. 
   Dlatego zapakujcie kilka plastrów z opatrunkiem. Banda¿ elastyczny jest równie¿ wskazany.
* No i na koniec uwaga czysto techniczna: choæ czêsto pakujemy siê w ostatniej chwili i w poœpiechu 
   dobrze jest zapakowaæ sobie wszystko do reklamówek. Nie ma gorszej rzeczy ni¿ przemoczone 
   wszystkie rzeczy w plecaku!

  

Pamiêtajcie o zabraniu ze sob¹ aktualnego dowodu  osobistego lub paszportu.

  
Szczegó³owych informacji udziela Robert Stanis³awski  telefon:  696 61 00 15.

Porady dodatkowe

Ko³o Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego 
przy JW 4658 

zaprasza  na S³owacjê 
Pogórze Skoruszyñskie 

“Skoruszyna 1314 m. n.p.m.”

www.balice.ptt.org.pl
e-mail: balice@ptt.org.pl

 -  Wyjazd busem, w dniu 04.10.2014 r. o godz. 06.00 spod Uzdrowiska Mateczny - Zdrój 
     przy Rondzie Matecznego  (zbiórka 10 min. przed odjazdem);
 -  Koszt:   , 
    Koszty wyjazdu obejmuj¹ : transport, ubezpieczenie KL, NNW, opieka przewodnicka. 
 -  Jedzenie we w asnym zakresie.

Cz³onkowie PTT- 40 z³. pozostali 45   z³.

³
 -  Przewidywany powrót do Krakowa ok. godz. 20.00.
       

Wp³atê dokonaæ do dnia . na Ko³a PTT przy JW 4658 :  
z dopiskiem w tytule przelewu 

,,Skoruszyna - Imiê i Nazwisko” - wszystkich osób, za które dokonana jest wp³ata.

    

02.10.2014 r  konto bankowe 
BOŒ Bank  34 1540 1115 2111 2797 5378 0001 ; 

Zapisy do dnia 02.10.2014 r. przyjmuje Skarbnik Ko³a p. Anna Fiema - 
tel. MON 136-775 ; 12 63 96 775.      

Czas termalnego wypoczynku  ok. 3 godz.       
Na dope³nienie  dla chêtnych pobyt w THERMAL ORAVICE.

* Przewidywany czas pobytu w ok. 3 godz. 
* Zabierzcie ze sob¹ rêczniki oraz stroje k¹pielowe.  
* Cennik: wstêp na 3 godziny :  doroœli  50,50 z³;   dzieci do 14 lat - 42 z³. 
* Wiêcej na   

“Aquapark Oravice – Meander Thermal Park Oravice”

//http://www.aquaparkoravice.sk/pl/
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