
Miejsce: Beskid ¯ywiecki - “Pasmo Polic”

 05-07 czerwiec  2015 r.

Plan ramowy:

05.06.2015 r.

Przejazd po trasie:
Kraków - Myœlenice - Chy¿ne - Dolny Kubin - Parnica - Kralovany - Vrutky  /nocleg/

 -  Wyjazd busem, w dniu 05.06.2015 r. o godz.06.30 spod Uzdrowiska Mateczny - Zdrój 
     przy Rondzie Matecznego  (zbiórka 10 min. przed odjazdem);
 -  Koszt: 
                , .
              

   

Cz³onkowie PTT-   100 z³ + 16 EUR. pozostali   110 z³ + 16 EUR.

    

Uwagi organizacyjne

06.06.2015 r.

Przejœcie piesze:
Vrutky - Lopusna dolina - Mincol - Uplaz - Saracniky - Strecno

Przejazd na baseny termalne.

Liczba miejsc ograniczona

07.06.2015 r.

Przejœcie piesze:
Turcianskie Klacany - Suchy - Stary hrad - Strecno

Powrót - przejazd po trasie:
Strecno - Sutovo - Kralovany - Dolny Kubin - Chy¿ne - Myœlenice - Kraków

Dodatkowe informacje w za³¹czniku

Ko³o Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego przy JW 4658 
zaprasza  w góry S³owacji

“Ma³a Fatra”

Przejœcie piesze po trasie:
Sutovo - Sutovsky Wodospad - Chata pod Chlebom - Cieraz - Trusalova Czas przejœcia  ok.6 godz.

Czas przejœcia  ok. 5 godz.

Czas przejœcia  ok.6 godz.

 Koszty wyjazdu obejmuj¹ : transport, ubezpieczenie NNW+KL, nocleg +klimatyczne,  parking,) 
 -  Jedzenie we w asnym zakresie.³
 -  Przewidywany powrót do Krakowa w dniu 07.06.2015 r. ok. godz. 20.30.
       

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

Wp³at w walucie polskiej  dokonaæ do dnia . na Ko³a PTT przy JW 4658 :  
z dopiskiem w tytule przelewu 

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

    

27.05.2015 r  konto bankowe 
BOŒ Bank  34 1540 1115 2111 2797 5378 0001 ; 

Zapisy do dnia 27.05.2015 r. przyjmuje Skarbnik Ko³a p. Anna Fiema - 
tel.  261-136-775.  

    

Wp³at w EURO  dokonaæ do dnia 29.05.2015 r. Bezpoœrednio do Skarbnika Ko³a

  
Szczegó³owe informacje udziela Robert Stanis³awski  telefon: 261-136-765. 
                                      kom. 696 610 015 , e-mail: balice@ptt.org.pl



* W celu pe³nego wykorzystania trzech dni na S³owacji, ju¿ w pierwszym dniu 
   wyjdziemy w góry, dlatego nale¿y siê tak spakowaæ w plecak aby po dotarciu 
   do miejsca wyjœcia pieszego w góry, mo¿na by³oby szybko pozostawiæ zbêdne 
   rzeczy w busie. 
   I tak zabieramy ze sob¹ plecak wyposa¿ony na jednodniow¹ wycieczkê. 
  
* Ubiór: nale¿y zaopatrzyæ siê w ciep³e rzeczy (ciep³a kurtka,sweter, polar, czapka,
   rêkawiczki) 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 i œniegu. 
   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. Zabierzcie sobie niezbêdny prowiant.
   W pierwszym dniu przygotujcie sobie kanapki na ca³y dzieñ - ka¿dy wed³ug potrzeb. 
   Pamiêtajcie o czymœ do picia - min. pó³tora litra wody mineralnej (lub Ÿródlanej) 
   na osobê.
   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

* Nocujemy w chatkach. Chatki wyposa¿one s¹ w poœciel. Na terenie campingu 
   znajduje siê pe³en wêze³ sanitarny.
 
* Wieczorem bêdzie mo¿liwoœæ zorganizowania grilla lub ogniska, wiêc najlepiej 
   ze sob¹ zabraæ kie³basê.
* W drugim dniu po œniadaniu wyjdziemy w góry  i tak jak w dniu poprzednim 
   nale¿y spakowaæ plecak.
   Po zejœciu ze szlaku przejedziemy busem  na baseny termalne.
   Zabierzcie z sob¹ stroje k¹pielowe i rêczniki.

* 

* 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!

W trzecim dniu po œniadaniu busem podjedziemy do miejsca wyjœcia w góry
   i tak jak w dniu poprzednim  nale¿y spakowaæ plecak.
   Po zejœciu ze szlaku udamy siê do Krakowa zatrzymuj¹c siê po drodze na drobne
   zakupy. 

 Dodatkowe 
porady do wyjazdu na S³owacjê 

w dniach 05-07.06.2015 r.
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