06-09/08/2020

czwartek - niedziela

wyprawa trekkingowa

CZTERY PASMA W CZTERY DNI
(Zakarpacie, Ukraina)
Program:

05.08 (ŚR): Wyjazd
Nocny przejazd przez Sanok i Krościenko (przekroczenie granicy, możliwość wymiany waluty), przeł. Latorecka, Roztoka.

06.08 (CZ): Ostra Hora (Połonina Równa)
Roztoka, śniadanie we własnym zakresie. Przejście piesze: Roztoka ‐ Ostra Hora (1405 m) ‐ Paszkowce (czas przejścia
ok. 5‐6 godz., dł. trasy 14 km). Przejazd do Hukliwego. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

07.08 (PT): Darwajka i Horb (Gorgany) ‐ najpiękniejsze połoniny Zachodnich Gorganów
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Kołoczawy. Przejście piesze: Kołoczawa ‐ Darwajka (1501 m) ‐ trawers Jasnowca
(1564 m) ‐ Horb (1687 m) ‐ Barwinok (1461 m) ‐ m. Negrowiec (czas przejścia ok. 8‐9 godz., dł. trasy 21‐22 km). Przejazd
do Wołowca. Obiadokolacja. Nocleg.

08.08 (SO): Syhlański (Połonina Krasna) ‐ najwyższy szczyt pasma Połoniny Krasnej
Śniadanie. Przejazd do Kołoczawy. Przejście piesze: Kołoczawa ‐ przeł. Prislop ‐ Syhlański (1564 m) ‐ grzbiet Krasnej (1512 m) ‐
Kołoczawa (czas przejścia ok. 8‐9 godz., dł. trasy 22‐23 km) Przejazd do Wołowca. Obiadokolacja. Nocleg.

09.08 (ND): Magura Żydowska (Borżawa)
Śniadanie. Przejazd do Pilipca, wjazd wyciągiem pod Gimbę (1,8 km, 440 m). Przejście piesze: Gimba (1474 m) ‐ Magura
Żydowska (1516 m) ‐ Grab (1378 m) ‐ Bukowiec (czas przejścia ok. 6 godzin, dł. trasy ok. 14,5 km, łącznie z wyjazdem
wyciągiem). Wyjazd w drogę powrotną do Polski, z obiadem, przez Bukowiec, Wołowiec, Turkę, Krościenko.

10.08 (PN): Powrót
Powrót do Bielska‐Białej około 2:00‐3:00.
Wyjazd:

Dolna płyta dworca PKS, 05.08.2020 r. (środa), godz. 23:00 (zbiórka o 22:45)
Powrót:

10.08.2020 r. (poniedziałek), ok. 2:00‐3:00
Koszt:

480 PLN + 2200 UAH, w tym: przejazd autobusem i wyciągiem, opieka pilota i przewodnika, 3 noclegi w pokojach 2‐,
3‐ i 4‐os. z łazienkami, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, dodatkowy obiad, ubezpieczenie KL i NNW (płatne przelewem na konto
PTT O/Bielsko‐Biała: 04 1940 1076 3102 8989 0000 0000, tytuł przelewu: wycieczka 20200806_09 ‐ imię i nazwisko)
Dodatkowe informacje:
 zadatek w wysokości 200 PLN na osobę płatny do 30.04.2020 r. (tytuł przelewu: wycieczka 20200806_09 ‐ zadatek
‐ imię i nazwisko), reszta płatna do 15.06.2020 r.; kwota w UAH płatna gotówką w autokarze podczas wyjazdu;
 konieczne posiadanie ubioru i obuwia dostosowanych do warunków atmosferycznych i terenowych;
 zapis na wycieczkę jest równoznaczny z akceptacją regulaminu wycieczek (www.bielsko.ptt.org.pl/regulamin‐wycieczek);
 UWAGA! Zgodnie z obowiązującą ustawą o usługach turystycznych udział w wycieczkach wielodniowych wyłącznie
dla członków PTT (osoby niezrzeszone prosimy o zapisanie się do PTT przy zgłoszeniu uczestnictwa w wycieczce).
Zgłoszenia i kontakt:

Jan Nogaś (tel.: 502‐346‐442; e ‐mail: alpolexjano@wp.pl)

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie – Oddział w Bielsku‐Białej

