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

w dniach

15 – 16.05 2021 r.

RAJ D

w Beskid Żywiecki
Polica i Babia Góra
WYJAZD: 15.05.2021 r.- sobota: godz. 5:00 parking, ul. Parkowa 4, godz. 5:05 sprzed ZUS
1 dzień 15.05.2021 (sobota) – PRZYJAZD DO ZAWOI - zakwaterowanie w DW MODRYS
(Zawoja 2528), krótki odpoczynek, przejazd na Przełęcz Krowiarki (Przełęcz Lipnicką 1012 mnpm),
wymarsz na trasę pieszą szlakiem czerwonym: Krowiarki (1012 mnpm) - Cyl Hali Śmietanowej
(1292 mnpm) – Polica (1369 m) powrót do Cyl Hali Śmietanowej, następnie szlakiem żółtym przez
Halę Śmietanową, Mosorny Groń (1046 mnpm) do Zawoi Podryzowane, następnie bez szlaku ok.
30 minut, 2,8 km do DW Modrys - trasa o dł. Ok 17 km, ok. 5 h marszu, suma podejść/zejść 561
m/916 m., punktów GOT 19 + 3 = 22.
Wariant II: Możliwy jest wjazd i zjazd na Mosorny Groń, cena biletu w obie strony normalny (2764) 18 zł., ulgowy (5 -26 i +65) 15 zł. (dla członków PTTK udzielany jest rabat w wysokości 10% na
przejazdy góra, góra-dół lub dół. Podstawą do otrzymania rabatu jest "Legitymacja - Karta
Rabatowa PTTK", której ważność potwierdzona jest znaczkiem), następnie trasa piesza z
Mosornego (1046 mnpm) przez Policę - Przełęcz Kucałową (1150 mnpm) do schroniska Na Hali
Krupowej (1152 mnpm), suma podejść do schroniska 389 m, suma zejść 276 m , powrót tą samą
trasą. Trasa o dł 13 km, ok. 4 ½ h marszu, suma podejść/zejść 665 m, 20 punktów GOT
następnie pieszo do DW Modrys ok. 3 km (+ 3 punkty GOT).
godz. 18:00 obiadokolacja
2 dzień 16.05.2021 (niedziela) po śniadaniu, ok. 8:30 wymarsz na trasę szlakiem zielonym do
Zawoja Markowa (716 mnpm) - Schronisko PTTK Markowe Szczawiny (1188 m) - Przełęcz Brona Babia Góra (Diablak 1725 mnpm) – Sokolica (1367 mnpm) - Krowiarki Przełęcz Lipnicką (1012
mnpm) trasa o dł. 12,5 km na ok. 5 h marszu, suma podejść 1088 m, suma zejść, 721 m, 24
punkty GOT
Odjazd autokaru z Przeł. Krowiarki do DW Modrys w Zawoi o godz. 14:30, godz. 15:00 obiad
godz. 16:00 planowany odjazd, godz. 21:00 planowany przyjazd do Prudnika
Koszt 220 zł/os. obejmuje: przejazdy autokarem, pobyt: 1 nocleg w pokojach 2, 3, 4-osobowych
z łazienkami i TV, obiadokolacja 10.04 (sobota) oraz śniadanie i obiad 11.04. (niedziela) przez cały
czas czynny kącik kawowy.
Bilety wstępu do BGPN płaci uczestnik: bilet normalny 6,00 zł, bilet ulgowy 3,00 zł (uczniowie szkół
i studenci oraz emeryci i renciści).
O wpisie na listę uczestników rajdu decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą zaliczki
na poczet wycieczki w kwocie 100 zł. Pozostałą do zapłaty kwotę należy wpłacić
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.05.2021 r. Uczestnik ma prawo zrezygnować z rajdu
nie później niż na 10 dni przed planowanym terminem wyjazdu.
Impreza statutowa tylko dla członków PTTK z opłaconą składką członkowską.
odpowiedzialni za organizację Barbara Drożdżowicz / Antoni Węglarz

