
 03-06 lipiec  2015 r.

Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego przy JW 4658 
zaprasza  na górskie wędrowanie

“Beskid Niski” 

Dzień I. /03.07.2015 r./

06.40 -  Zbiórka na Regionalnym Dworcu Autobusowym Kraków przy głównym wejściu.
07.00 -  Odjazd autobusu do m. Gorlice .
09.35 -  Przyjazd do m. Gorlice
10.42 -  przejazd do m.Małastów skrzyżowanie. 
-zbiórka przed wyjściem na szlak;
-krótkie omówienie trasy całego wędrowania;

Trasa:
Małastów skrzyżowanie - Pętna - Banica - Wołowiec - Nieznajowa - Radocyna (nocleg Baza Namiotowa)
Czas przejścia ok. 6 godz.  

Dzień II. /04.07.2015r./
Trasa:
Radocyna - Przełęcz Pod Zajęczym Wierchem - Przełęcz Beskid -  Ożenna - Wysokie - Krempna  (nocleg) 
Czas przejścia ok. 7 godz.

Dzień III. /05.07.2015 r./
Trasa:
Krempna - Przełęcz Hałbowska - Kąty - Grzywacka Góra - Polana - Chyrowa (nocleg) 
Czas przejścia ok. 7 godz.

Dzień IV. /06.07.2015 r./
Trasa:
Chyrowa - Magura - Dukla 
Czas przejścia ok. 4 godz.

-  Wyjazd autobusem, w dniu 03.07.2015 r. o godz.07.00 z dworca RDA Kraków, kurs Gorlice.  
 
-  Koszty:          
* Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie,
* Wszystkie koszty (przejazdy, noclegi, wstęp do Magurskiego Parku Narodowego)  uczestnicy 
   pokrywają indywidualnie.

Szacunkowe koszty:
Przejazdy:
                  Kraków-Gorlice  - ok. 24 zł
                  Bus Gorlice - Małastów  - ok. 5 zł
                  Dukla - Kraków - ok. 40 zł
Noclegi: 
             Baza namiotowa Radocyna -  ok. 8 zł
             Krempna  - ok. 25 zł
             Schronisko Hyrowa - ok. 35 zł. 
               
 Jedzenie:  we w asnym zakresie.ł

 -  Przewidywany powrót do Krakowa w dniu 06.07.2015 r. ok. godz. 20.00.
       

Uwagi organizacyjne

  
Zapisy należy dokonać do dnia 05.07.2015 r. u Roberta Stanisławskiego 

 e-mail: balice@ptt.org.pl
 telefon:  696 610 015 

Dodatkowe informacje w załączniku

www.balice.ptt.org.pl



 Dodatkowe 
informacje dotyczące górskiego wędrowania 

w dniach 03-06.07.2015 r.

* Wyjazd autobusem z dworca MDA Kraków w dniu 03.07.2015 r. o godz. 07:00 do m. Gorlice ,  
   powrót do Krakowa  w dniu  06.07.2015 r.  ok. godz. 20:00.
* Koło PTT zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie.

 

Ekwipunek:
- śpiwór
- obuwie turystyczne (najlepiej ponad kostkę)
- obuwie na zmianę (np. sandały)
- ubranie (bielizna, skarpetki, długie i krótkie spodnie, polar lub sweter, czapka)
- odzież przeciwdeszczowa 
- dokumenty: dowód osobisty, legitymacja szkolna/studencka;
- przybory toaletowe (ręcznik, mydło, szczotka i pasta do zębów, papier toaletowy, chusteczki)
- przybory kuchenne: menażka, kubek, nóż, łyżka, widelec
- krem z filtrem UV, okulary przeciwsłoneczne
- apteczka: środki opatrunkowe, plastry, bandaż elastyczny, itp
- latarka (najlepiej czołówka) i zapasowe baterie
- ewentualnie kijki trekkingowe 

Noclegi:

W

Posiłki przygotowujemy we  własnym zakresie. Po każdym noclegu trasa wędrówki wiedzie 
przez większą miejscowość w której będzie można zrobić zaopatrzenie.
 

WARTO WIEDZIEĆ:

Baza namiotowa SKPG Radocyna - oferuje noclegi w namiotach bazowych. 
Wszystkie cztery (namioty) wyposażone są w 8 kanadyjek
 na których leżą wojskowe materace oraz koce. Razem 32 wygodne miejsca noclegowe.
Na bazie – oprócz namiotów – stoi również drewniana wiata, która jest centrum bazowego życia. 

 W wiacie do Waszej dyspozycji jest piec na którym można coś ugotować, oraz naczynia kuchenne. 
 Obok wiaty przygotowaliśmy miejsce na ognisko, a niedaleko nad rzeczką prysznic. 
 W lesie przy ścieżce Via Sudetica stoi świątynia dumania czyli nasza polowa toaleta.

Ośrodek Wypoczynkowy Pod Jodłą & Karczma Beskidzka oferuje pokoje 1, 2, 3,4  osobowe
domki letniskowe oraz pokoje z łazienkami.

w pokojach cztero i dwuosobowych o wysokim standardzie.
Schronisko dysponuje obiektami oraz sprzętem sportowym wysokiej klasy: kort tenisowy z 
możliwością pobierania regularnych lekcji, boisko do piłki nożnej,  boisko do piłki siatkowej, 
sprzęt do tenisa stołowego, staw kąpielowy 

 

Krempna 

Schronisko turystyczne "Pod Chyrową" dysponuje dwudziestoma miejscami noclegowymi 

yżywienie:

Uwaga : Istnieje możliwość dołączenia lub wcześniejszego zakończenia wędrówki górskiej informując 
              o tym fakcie organizatora.  
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