
 Wyjazd autokarem, w dniu 31.01.2015 r.
-  o godz.06.00  spod Klubu Wojskowego w Balicach;
-  o godz.06.30  spod Uzdrowiska Mateczny  Zdrój przy Rondzie Antoniego Matecznego ;
 Koszt: 5 z³  (ubezpieczenie, op³ata parkingowa); 
 Jedzenie we w asnym zakresie.³
 Przewidywany powrót do Krakowa  ok. godz. 20.30.

       

Uwagi organizacyjne

Porady dodatkowe

Kraków - Brzesko  - Nowy S¹cz -  Piwniczna - Zegiestów  - Wierchomla Ma³a -
Piwniczna Zdrój - Nowy S¹cz - Brzesko - Kraków

Przejazd po trasie:

Wycieczka piesza po trasie:
¯egiestów - Pusta Wielka- Jaworzynka  - Bacówka PTTK nad Wierchoml¹ - Wierchomla Ma³a
czas przejœcia ok. 6 godz.   

Grupa I “mi³oœnicy pieszych górskich wycieczek”

Uwaga:w przypadku  trudnych warunków panuj¹cych na szlaku, trasa mo¿e ulec zmianie.  

Zjazdy narciarskie na “Stacji Narciarskiej  Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla”
czas pobytu na stokach ok. 6 godz.       

Grupa II “mi³oœnicy narciarstwa”

Wyjazd organizowany jest dla dwóch grup:

* Stacja Narciarska Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla po³o¿ona jest na malowniczych pó³nocno-zachodnich 
   stokach Pustej Wielkiej. Do dyspozycji s¹  urozmaicone trasy, szerokie stoki i doskona³a infrastruktura:
   2 wyci¹gi krzese³kowe, 9 wyci¹gów orczykowych, 6 km oœwietlonych tras, wypo¿yczalnia sprzêtu i serwis oraz
   licencjonowana szko³a  narciarska.
* Pocz¹tek szusowania  narciarskiego na stacji  “Wierchomla 1”. . 
* Przewidywany czas pobytu w Stacji Narciarskiej ok. 6 godz. Spêdzenie czasu na stokach ka¿dy mo¿e 
   zaplanowaæ wg swoich potrzeb.
* Cennik czasowego karnetu -  6 godzinny ruchomy:  - normalny 80 z³,  - ulgowy 75 z³. 
   
* Wiêcej informacji o Stacji Narciarskiej na  

Grupa II

W kasach biletowych mo¿na p³aciæ TYLKO gotówk¹ !
http://www.wierchomla.com.pl

 
* Trasa przejœcia górskiego rozpocznie siê w ¯egiestowie. W przypadku trudnych warunków panuj¹cych na szlaku 
   trasa przejœcia mo¿e ulec zmianie. 
* Ubiór: nale¿y zaopatrzyæ siê w ciep³e rzeczy (ciep³a kurtka,sweter, polar,) Je¿eli macie ochraniacze na spodnie to je weŸcie,
   mog¹ byæ u¿yteczne,zw³aszcza przy œniegu. Mog¹ przydaæ siê kijki teleskopowe.
   Dobrze jest mieæ te¿ rzeczy na przebranie  po ca³ym dniu wêdrówki. 
* Jedzenie. Przygotujcie sobie kanapki na ca³y dzieñ - ka¿dy wed³ug potrzeb. Pamiêtajcie o czymœ do picia, min. pó³tora litra
    wody mineralnej na osobê. Odwiedzimy schronisko górskie, w którym bêdzie  mo¿liwoœæ nabycia ciep³ych posi³ków. 
* Na drogê nieodzowne s¹ s³odycze typu czekolada, cukierki etc. - dodatkowy zastrzyk energii  zawsze  mo¿e siê przydaæ.  
* 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!

Gupa I

Ko³o Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego 
przy JW 4658 

zaprasza  w Beskid S¹decki
31.01.2015 r.

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

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

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

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

    

29.01.2015 r  konto bankowe 
BOŒ Bank  34 1540 1115 2111 2797 5378 0001 ; 

Zapisy do dnia 29.01.2015 r. przyjmuje Skarbnik Ko³a p. Anna Fiema - 
tel. MON 136-775 ; 12 63 96 775.      


	Strona 1

