
Miejsce: Beskid ¯ywiecki - “Pasmo Polic”

Koszt : 
                   * doroœli - 20 z³
                   * dzieci,uczniowie,studenci (z wa¿nymi legitymacjami)  - 15 z³

  Cena zawiera : 
    - przejazd kolej¹ w¹skotorow¹ na trasie Przeworsk - Dynów;
    - op³ata parkingowa;
    - ubezpieczenie NNW.

do 18 lat 

-   Przewidywany powrót do Krakowa  ok. godz. 20.30.

-   Po przyjeŸdzie do Przeworska o godz. 09.00 nast¹pi przejazd kolej¹ w¹skotorow¹ do Dynowa
    gdzie pobiesiadujemy przy ognisku na którym upieczemy zabrane ze sob¹ kie³baski.
-   Z Dynowa udamy siê w drogê powrotn¹ odwiedzaj¹c £añcut. 
     W £añcucie mo¿na bêdzie zwiedziæ (koszty biletów pokrywamy indywidualnie):
     * z przewodnikiem “Stajnia i Wozownia” (w grupach 11-25 osób_ bilety:  doroœli - 20 z³ ;  
        uczniowie powy¿ej 16 roku ¿ycia,  studenci,  emeryci, renciœci - 16 z³; 
        uczniowie pomiêdzy 7-16 rokiem ¿ycia - 1 z³.
     * indywidualnie “Oran¿eria, Ikony, Storczykarnia” bilety od 1,5 z³ do 6 z³.

Ko³o Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego 
przy JW 4658 
zaprasza na

  

1 24 maja 20 5 r.

Program wycieczki:

* przejazd autokarem z Krakowa do Przeworska ;
* przejazd do Dynowa  kolejk¹  w¹skotorow¹;
* wspólna biesiada przy ognisku;
* przejazd do £añcuta:
* w czasie wolnym mo¿liwoœæ indywidualnego zwiedzania “Skansenu Maszyn Parowych”;
* powrót autokarem z £añcuta do Krakowa.

przejazd “Przeworsk¹ Kolej¹ Dojazdow¹|” 
na trasie: Przeworsk - Dynów

Wyjazd autokarem, w dniu 24.05.2015 r.
-  o godz.05.30  spod Klubu Wojskowego w Balicach;
-  o godz.06.00  spod Uzdrowiska Mateczny  Zdrój przy Rondzie Antoniego Mateczneg ;

Informaje organizacyjne

  
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 

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

    

21.05.2015 r  konto bankowe 
BOŒ Bank  34 1540 1115 2111 2797 5378 0001 ; 

Zapisy do dnia 21.05.2015 r. przyjmuje Skarbnik Ko³a p. Anna Fiema - 
tel.  261-136-775.  
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