KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ przy PTTK O/SUDETÓW WSCHODNICH w PRUDNIKU ORGANIZUJE

w dniach 27.04 – 04.05 2019 r.
SZCZYTY DO KORONY GÓR POLSKI I KORONY POLSKICH BESKIDÓW

WYJAZD 27.04.2019 r. – sobota (noc z piątku na sobotę):
godz. 01:00 sprzed basenu OSiR ul. Parkowa 4,
godz. 01:10 sprzed LIDL
Przejazd na trasie Prudnik – Myczkowce – Smerek – Wetlina
godz. 9:00 – 12.00 przerwa w Myczkowcach: – śniadanie we własnym zakresie, zwiedzanie Parku Miniatur Sakralnych,
godz. 12.00 wyjazd do Smereka/Wetliny. Dla chętnych wymarsz na trasę szlakiem czerwonym GSB: Smerek wieś (602
mnpm) – Smerek szczyt (1223 mnpm) – Przeł. Orłowicza (1095 mnpm) następnie szlakiem żółtym – Wetlina/ Łomiankowa
Dolina (zakwaterowanie) – trasa łatwa na ok. 4 h marszu, o dł. 11,5 km, suma podejść 644 m, suma zejść 623 m., lub
przejazd do miejsca zakwaterowania, czas wolny. Godz. 18:30 obiadokolacja. Wieczór z piosenką turystyczną
30.04.2019 r. / niedziela/ - 03.05.209 r. /piątek/ codziennie tułaczka po bieszczadzkich szlakach :
godz. 8:00 śniadanie, po śniadaniu wymarsz na trasę, powrót do Łomiankowej Doliny, godz. 18:00 lub 18:30, a może być
19:00 (zależy od powrotu z trasy) obiadokolacja, odpoczynek i wieczór z piosenką turystyczną.
W trakcie pobytu w Bieszczadach odbędzie się całodniowa wycieczka do Lwowa. Uczestnik zobowiązany jest
do posiadania ważnego paszportu (minimum miesięcy)
06.05.2016 r. – sobota: Godz. 8:00 śniadanie, wykwaterowanie, godz.8:45 – wyjazd z Wetliny do Soliny. Spacer po
zaporze, rejs statkiem po jeziorze (50 min, cena biletu 18 zł,) Godz. 12:30 – wyjazd do Muzeum Budownictwa Ludowego w
Sanoku (bilet wstępu 16,00 zł, godz. 15:30 planowany wyjazd do Prudnika. Planowany przyjazd do Prudnika ok. godz. 24:00.

KAŻDY Z UCZESTNIKÓW OTRZYMA SZCZGÓŁOWY PLAN POBYTU WRAZ Z MAPKAMI I OPISEM TRAS,

IMPREZA STATUTOWA DLA CZŁONKÓW PTTK Z OPŁACONĄ SKŁADKĄ CZŁONKOWSKĄ
Zapisy (tylko z wpłatą wpisowego I raty tj. 150 zł) prowadzi PTTK O/Sudetów Wschodnich w Prudniku, ul. Traugutta 19.
Koszt wycieczki 1000 zł, świadczenia: przejazd autokarem, zakwaterowanie z wyżywieniem w pensjonacie Łomiankowa
Dolina w Wetlinie (7 noclegów, 6 śniadań + 1 suchy prowiant , 7 obiadokolacji), pokoje z łazienkami, opieka przodowników
TG, wycieczka do Lwowa, przewodnik we Lwowie, ubezpieczenie. Wpisowe (I rata) bezzwrotne w kwocie 150 zł płatne
do 10 grudnia 2018 r., II wpłata w wysokości 300 zł do dnia 28 lutego 2019 r., pozostała kwota tj. 550 zł płatna do dnia
7 kwietnia 2019 r. W przypadku rezygnacji z wyjazdu na mniej niż 21 dni należy znaleźć zastępstwo. Wpłata wpisowego
w siedzibie PTTK lub na konto bankowe PTTK O/Prudnik w BS 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001
Rajd organizowany przez PTG na zasadach wolontariatu, zgodnie ze Statutem PTTK O/Prudnik, nie ma charakteru
komercyjnego, jest imprezą non profit.
Odpowiedzialna za organizację rajdu Barbara Drożdżowicz

