
Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

 przy RCI Kraków

 zaprasza

w dniu 10.02.2018 r.

 w Gorce i Pieniny

Uwagi organizacyjne

Porady dodatkowe

Balice - Kraków - Lubień - Mszana Dolna - Zabrzeż - Krościenko nad Dunajcem - 
Kluszkowce - Czorsztyn - Sromowce Niżne - Kluszkowce - Mszana Dolna - Kraków - Balice

Przejazd po trasie:

Wycieczka piesza po trasie:
Czorsztyn pawilon wystawowy PPN - Majerz - Przełęcz Osice - Kozia Góra - 
Przełęcz Szopka - Wąwóz Sobczański - Schronisko PTTK Trzy Korony -
Sromowce Niżne.  
czas przejścia ok. 3,5 godz.   

Grupa I “miłośnicy pieszych górskich wycieczek - Pieniny”

UWAGA: W przypadku trudnych warunków panujących na szlakach trasa ulegnie zmianie.

Zjazdy narciarskie w Ośrodku Narciarskim Czorsztyn-ski ”
czas pobytu na stokach ok. 6 godz.       

Grupa II “miłośnicy narciarstwa - Gorce - góra Wdżar”

Wyjazd organizowany jest dla dwóch grup:

 
Wycieczkę rozpoczniemy od zwiedzenia Zamku  Pienińskiego w Czorsztynie( bilety wstępu we własnym 
zakresie: 5 zł normalny, 2,5 zł ulgowy ustawowy).
*Ubiór: należy zaopatrzyć się w ciepłe rzeczy (ciepła kurtka,sweter, polar,).Jeżeli macie ochraniacze na spodnie
  to je weźcie - mogą być użyteczne,zwłaszcza przy śniegu. Mogą przydać się kijki teleskopowe.
  Dobrze jest mieć też rzeczy na przebranie  po całym dniu wędrówki. 
* Jedzenie. Przygotujcie sobie kanapki na cały dzień - każdy według potrzeb. Pamiętajcie o czymś do picia - 
   min. półtora litra wody mineralnej na osobę.Po drodze nie ma  schroniska. 
* Na drogę nieodzowne są słodycze typu czekolada, cukierki etc. - dodatkowy zastrzyk energii  zawsze 
   może się przydać.  Nie zapomnijcie wziąć ze sobą herbaty lub/i kawy w termosie. 
* Nawet najwygodniejsze buty potrafią zdradliwie obetrzeć w najmniej oczekiwanym momencie. 
   Dlatego zapakujcie kilka plastrów z opatrunkiem. Bandaż elastyczny jest również wskazany.
* No i na koniec uwaga czysto techniczna: choć często pakujemy się w ostatniej chwili i w pośpiechu dobrze jest 
   zapakować sobie wszystko do reklamówek.Nie ma gorszej rzeczy niż przemoczone wszystkie rzeczy w plecaku!
Po drodze pod koniec naszej wędrówki zatrzymamy się w schronisku turystycznym w którym będzie można nabyć 
ciepły posiłek.

Gupa I

   
* Ośrodek Narciarski Czorsztyn-ski w Kluszkowcach (zwany Krainą Śpiącego Wulkanu w Kluszkowcach) to
   kompleks tras narciarskich położony na północnych i zachodnich zboczach góry Wdżar (767 m n.p.m.) w 
   Kluszkowcach w gminie Czorsztyn w powiecie nowotarskim.
* Trasy narciarskie o zróżnicowanej skali trudności zadowolą zarówno początkujących, jak i zaawansowanych narciarzy. 
   Wszystkie trasy są sztucznie dośnieżane oraz oświetlane, dzięki czemu można z nich bezpiecznie korzystać nawet 
   do późnych godzin nocnych.
   Obsługiwane są przez 14 armatek śnieżnych i 4 ratraki, średnie nachylenie stoku wynosi 23%. 
   Trasy zjazdowe posiadają nagłośnienie i dzięki temu jazda staje się przyjemniejsza.
*  Ośrodku Narciarskim Czorsztyn-ski

Grupa II

Przewidywany czas pobytu w   ok. 6 godz. 
   Spędzenie czasu na stokach każdy może zaplanować wg swoich potrzeb.
*  Cennik dostępny na  http://www.czorsztyn-ski.com.pl

 -  Wyjazd autokarem, w dniu 10.02.2018 r. 
               o godz.06.30  spod Klubu Wojskowego w Balicach
               o godz.07.00  spod Uzdrowiska Mateczny - Zdrój przy Rondzie A.Matecznego.

 -  Koszt: 
                
     (ubezpieczenie NNW, parking) 
 -  Jedzenie we w asnym zakresie

członkowie PTT:  dorośli -  7 zł., dzieci do lat 18 - 3 zł.
pozostali:              dorośli - 10 zł.; dzieci do lat 18 - 6 zł.

ł .
 -  Przewidywany powrót do Krakowa ok. godz. 20.00.       

www.balice.ptt.org.pl

z dopiskiem w tytule przelewu 
,,Pieniny-Gorce - Imię i Nazwisko” - wszystkich osób, za które dokonana jest wpłata.

    

Wpłatę należy dokonać do dnia . na Koła PTT przy RCI Kraków :   08.02.2018 r  konto bankowe 
BOŚ Bank  34 1540 1115 2111 2797 5378 0001 ; 

Zapisy do dnia 08.02.2018 r. przyjmuje Robert Stanisławski tel:696-610-015-  e-mail: 
                

balice@ptt.org.pl

Wycieczka jest imprezą towarzyską, wolną od rywalizacji, uczestnicy wycieczki  
biorą w niej  udział na własną odpowiedzialność, po podpisaniu stosownego oświadczenia.  
Ubezpieczenie NNW wykupione jest grupowo.
     


	Strona 1

