
Miejsce: Beskid ¯ywiecki - “Pasmo Polic”

-   Przewidywany powrót do Krakowa  ok. godz. 20.30.

-   Po przyjeŸdzie do Jêdrzejowa nast¹pi przejazd kolej¹ w¹skotorow¹ do stacji Wygoda gdzie 
     w kompleksie “Sielsko na Wygodzie” bêdzie mo¿na zwiedziæ MINII ZOO, DINOPARK, odpocz¹æ 
     w grocie solnej oraz zaznaæ innych tam czekaj¹cych atrakcji. 
     Przewidywany czas pobytu w “Sielsku na Wygodzie” ok. 1 godz.
-   Z Wygody udamy siê w dalsz¹ podró¿ do Umianowic. Po przyjeŸdzie pobiesiadujemy przy ognisku
     na którym upieczemy zabrane ze sob¹ kie³baski. Dla chêtnych bêdzie mo¿liwoœæ przejazdów bryczk¹ z
     kucykami (p³atnoœæ we w³asnym zakresie).
     Przewidywany czas pobytu w Umianowicach ok.. 4,5 godz.

W sk³adzie kolejki znajduje siê wagon barowy, gdzie serwowane s¹ ciep³e posi³ki, mo¿na te¿ bêdzie 
zaopatrzyæ siê w zestawy na ognisko.

Ko³o Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego 
przy JW 4658 
zaprasza na

  

Program wycieczki:

przejazd “Jêdrzejowsk¹ Kolej¹ Dojazdow¹” 

Wyjazd autokarem, w dniu 21.05.2016 r.
-  o godz.07.45  spod Klubu Wojskowego w Balicach;
-  o godz.08.15  spod Uzdrowiska Mateczny  Zdrój przy Rondzie Antoniego Matecznego ;

Informaje organizacyjne

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 

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

    

12.05.2016 r  konto bankowe 
BOŒ Bank  34 1540 1115 2111 2797 5378 0001 ; 

Zapisy do dnia 12.05.2016 r. przyjmuje  p. Leszek Benedyktowicz - tel. 502 843 389  

21 maj 2016 r.

* przejazd autokarem z Krakowa do Jêdrzejowa ;
* podró¿ kolej¹ w¹skotorow¹ po trasie: Jêdrzejów - Wygoda - Umianowice - Jêdrzejów;
* zwiedzenie kompleksu “Sielsko na Wygodze”;
* piknik z biesiad¹ w miasteczku kolejowym Umianowice.

Koszt imprezy : 
                            *  40 z³ na osobê.
*  cena zawiera ; 
    - przejazd autokarem  po trasie:  Kraków - Jêdrzejów - Kraków
    - przejazd kolej¹ w¹skotorow¹ ,
    - ubezpieczenie NNW,    
    - ogólna organizacja pikniku.

Jedzenie:
- w w³asnym zakresie;
- istnieje mo¿liwoœæ  nabycia konsumpcji  w wagonie barowym.

Iloœæ miejsc ograniczona!
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