
 Wyjazd autokarem, w dniu 21.02.2015 r.
-  o godz.07.30  spod Klubu Wojskowego w Balicach;
-  o godz.08.00  spod Uzdrowiska Mateczny  Zdrój przy Rondzie Antoniego Matecznego ;
 
Koszty:
Grupa I  -  5 z³  (ubezpieczenie, op³ata parkingowa);
Grupa II - Doroœli - 35 z³ ; dzieci (do lat 14) - 30 z³. (Ubezpieczenie, op³ata parkingowa, )
 
 Jedzenie we w asnym zakresie.

kulig +ognisko, 

³

 Przewidywany powrót do Krakowa  ok. godz. 19.00.

       

Uwagi organizacyjne

Porady dodatkowe

Balice -Kraków - Myœlenice - Nowy Targ - Bia³ka Tatrzañska - Trybsz - Jurgów -
Bia³ka Tatrzañska - Nowy Targ - Myœlenice - Kraków - Balice 

Przejazd po trasie:

Atrakcje na Spiszu:
- zwiedzenie architektury Spisza;
- kulig na saniach po³¹czony z ogniskiem.

Grupa II

 

Wyjazd organizowany jest dla dwóch grup:

* Pobyt na Spiszu rozpoczniemy od zwiedzenia w Trybszu XVI-wiecznego koœció³ka p.w. Œw. El¿biety Wêgierskiej.
* Drugim punktem bêdzie miejscowoœæ Jurgów gdzie zwiedzimy XVII-wieczny koœció³ 
   p.w. œw. œw. Sebastiana i MB Ró¿añcowej.
* Po zwiedzeniu, spod koœció³ka rozpoczniemy kulig na saniach. W przypadku braku œniegu kulig odbêdzie siê 
   wozami na ko³ach.
* W trakcie kuligu zatrzymamy siê przy rozpalonym ognisku, na którym upieczemy zabrane ze sob¹ kie³baski.    
* Ubiór: nale¿y zaopatrzyæ siê w ciep³e rzeczy (ciep³a kurtka,sweter, polar,) 
* Jedzenie. Przygotujcie sobie kanapki na ca³y dzieñ oraz kie³baski które upieczecie sobie na ognisku - ka¿dy wed³ug potrzeb.
   Pamiêtajcie o czymœ do picia, wskazana ciep³a herbata w termosie .  

Gupa II

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

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

Wp³aty nale¿y dokonaæ do dnia 19.02.2015 r. bezpoœrednio u skarbnika Ko³a PTT przy JW 4658 :  
Przy zapisach prosimy o podanie: grupy uczestnictwa oraz miejsce wsiadania.

    

Zapisy do dnia 19.02.2015 r. przyjmuje Skarbnik Ko³a p. Anna Fiema - 
tel. MON 136-775 ; 12 63 96 775.      

Zjazdy narciarskie na “Stacji Narciarskiej  Kotelnia Bia³czañska”
czas pobytu na stokach ok. 6 godz.       

Grupa I 

* Oœrodek Narciarski “Kotelnica Bia³czañska” dysponuje szeregiem kolei linowych  z doskona³¹ infrastruktur¹ -
   8 tras narciarskich.
* Przewidywany czas pobytu w Oœrodku  Narciarskim ok. 6 godz. Spêdzenie czasu na stokach ka¿dy mo¿e 
   zaplanowaæ wg swoich potrzeb.
* Cennik czasowego karnetu -  6 godzinny :  - doroœli  80 z³,  - dzieci 10-15lat - 70 z³. , dzieci do 10 lat - 65 z³. 
* Wiêcej informacji o Stacji Narciarskiej na  

Grupa I

http://www.bialkatatrzanska.pl/

Ko³o Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego 
przy JW 4658 

zaprasza  na Pogórze Gliczarowskie i Spisz

21.02.2015 r.

Iloœæ miejsc ograniczona .


	Strona 1

