
 Wyjazd autokarem, w dniu 16.01.2016 r.
-  o godz.07.00  spod Klubu Wojskowego w Balicach;
-  o godz.07.30  spod Uzdrowiska Mateczny  Zdrój przy Rondzie Antoniego Matecznego ;
 

       

Uwagi organizacyjne

Balice -Kraków - Myœlenice - Nowy Targ - Czorsztyn - Sromowce Ni¿ne - Szczawnica -
Kroœcienko Nad Dunajcem - Zabrze¿ - Mszana Dolna - Lubieñ - Myœlenice - Kraków - Balice 

Przejazd po trasie:

Wyjazd organizowany jest dla dwóch grup:
Grupa I - “mi³oœnicy pieszych górskich wycieczek”
Grupa II “mi³oœnicy nart”.
Dla wszystkich kulig z ogniskiem i poczêstunkiem w Bia³ej Wodzie

Zjazdy narciarskie na  Stacji Narciarskiej  Szczawnica “Palenica”
czas pobytu na stokach ok. 4 godz.       

Grupa II

16.01.2016 r.

Ko³o Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego 
przy JW 4658 

zaprasza  w Pieniny

Wycieczka piesza po trasie:
Sromowce Ni¿ne - Czerwony Klasztor - Huta - Leœnica - Szczawnica Ni¿na - Szczawnica Centrum.
czas przejœcia ok. 4 godz.   

Grupa I 

Uwaga: nale¿y zabraæ z sob¹ aktualny dowód osobisty lub paszport.  

Kulig do Rezerwatu Bia³a Woda (w przypadku braku pokrywy œnie¿nej kulig odbêdzie siê wozami na ko³ach)
Kulig zakoñczony  poczêstunkiem w ogrzewanej wiacie:
/menu: kie³baska, kaszanka lub oscypek z ¿urawin¹, pieczywo, smalec ze skwarkami, bigos, ogórek kiszony, 
 ketchup, musztarda, herbata z cytryn¹/
Przewdywany czas rozpoczêcia kuligu ok. 15.45 
       

Grupa I i II

Koszty:
,

            
(Ubezpieczenie NNW, kulig +ognisko z poczêstunkiem, op³ata parkingowa)

          

 

cz³onkowie PTT:  doroœli -  40 z³. ; dzieci do lat 12  - 30 z³ 
pozostali:  doroœli -  60 z³. ; dzieci do lat 12  - 50 z³.

Przewidywany powrót do Krakowa  ok. godz. 20.30.

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

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

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

    

 13.01.2016 r  konto bankowe 
BOŒ Bank  34 1540 1115 2111 2797 5378 0001 ; 

Zapisy do dnia 11.01.2016 r. przyjmuje Robert Stanis³awski  -  tel.  261-136-765, 696-610-015.  
Iloœæ miejsc ograniczona .

* Grupa I:  wstêp do Muzeum Czerwony Klasztor:
   cennik: 1 EUR  -  uczniowie z podstawowym, œrednim i wy¿szym wykszta³ceniem;
                2 EUR  -  emeryci;
                3 EUR -  doroœli.
* Grupa II:  SKI PASSY Palenica:
   cennik: 2 godz. :  40 z³ - normalny (16-64 lat ) ; 35 z³ - ulgowy (5-15 lat);
                4 godz. :  63 z³ - normalny (16-64 lat ) ; 50 z³ - ulgowy (5-15 lat);

Koszty pokrywane indywidualnie:

Dodatkowe informacje do wyjazdu na drugiej stronie



Gupa I
* Wycieczkê piesz¹ rozpoczniemy siê w Sromowcach Ni¿nych  gdzie przejdziemy przez k³adkê nad Dunajcem 
   przekraczaj¹c  granicê Polsko-S³owack¹ aby dojœæ do Czerowonego Klasztoru.
   Po zakoñczeniu zwiedzania udamy siê Drog¹ Pieniñsk¹ w kierunku Szczawnicy.
* Trasa wycieczki prowadzi w du¿ej czêœci po terytorium S³owacji - zabierzcie z sob¹ aktualny dowód osobisty lub 
   paszport (dzieci powinny posiadaæ aktualny paszport).
*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 czas wêdrówki - ka¿dy wed³ug potrzeb. 
   Pamiêtajcie o czymœ do picia np. ciep³a herbata w termosie.
* 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!

* Oœrodek Narciarski “Palenica” dysponuje.nowoczesn¹, wyprzêgan¹ czteroosobow¹ kolej¹  krzese³kow¹,
   która jest elementem ca³ego kompleksu narciarskiego, turystycznego i rekreacyjnego.
* Przewidywany czas pobytu w Oœrodku  Narciarskim ok. 5 godz. Spêdzenie czasu na stokach ka¿dy mo¿e 
   zaplanowaæ wg swoich potrzeb.
* Wiêcej informacji o Stacji Narciarskiej na 

Grupa II

http://www.pkl.pl/palenica/home

 Dodatkowe 
informacje do wyjazdu w Pieniny 

w dniu 16.01.2016 r.
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