23-26/09/2021

czwartek - niedziela

wycieczka górska

BIESZCZADY
Program:

23.09 (CZ): Witamy w Bieszczadach!
Przejazd na trasie Bielsko‐Biała ‐ Ustrzyki Dolne (wejście do Muzeum Bieszczadzkiego PN, zwiedzanie daw‐
nych cerkwi greckokatolickich) ‐ Ustrzyki Górne (zakwaterowanie w Domu Rekolekcyjnym, obiadokolacja)

24.09 (PT): Kremenaros – trójstyk granic Polski, Słowacji i Ukrainy
Śniadanie. Przejście na trasie: Przełęcz Wyżniańska – Bacówka PTTK pod Małą Rawką – Wielka Rawka – Krze‐
mieniec (Kremenaros) – Rabia Skała – Jawornik – Wetlina (dystans: 23,7 km, czas przejścia: ok. 9 godz., suma
podejść: 1459 m); opcjonalnie powrót przez Dział. Obiadokolacja.

25.09 (SO): Bieszczadzkie połoniny
Śniadanie. Przejście na trasie: Wetlina – Smerek – Połonina Wetlińska – Berechy Górne – Połonina Caryńska –
Przełęcz Wyżniańska (dystans: 19,2 km, czas przejścia: ok. 8 godz., suma podejść: 1389 m). Obiadokolacja.

26.09 (ND): Tarnica – najwyższa w Bieszczadach
Śniadanie. Przejście na trasie: Ustrzyki Górne – Szeroki Wierch – Tarnica – Wołosate (dystans: 12,6 km, czas
przejścia: ok. 5 godz., suma podejść: 699 m). Przejazd do Bielska‐Białej.
Wyjazd:

Dolna płyta dworca PKS, 23.09.2021 r. (czwartek), godz. 5:00 (zbiórka o 4:45)
Powrót:

26.09.2021 r. (niedziela), ok. 20:00
Koszt:

540 PLN, w tym: transport, parkingi, opieka pilota i przewodnika, 3 noclegi w pokojach od 2‐ do 6‐os. 3 śniadania,
3 obiadokolacje, ubezpieczenie KL i NNW, bilety wstępu do Muzeum i BdPN (płatne przelewem na konto PTT
O/Bielsko‐Biała: 04 1940 1076 3102 8989 0000 0000, tytuł przelewu: wycieczka 20210923_26 ‐ imię i nazwisko)
Dodatkowe informacje:

 zadatek w wysokości 200 PLN na osobę płatny do 31.07.2021 r. (tytuł przelewu: wycieczka 20210923_26
– zadatek – imię i nazwisko), reszta płatna do 31.08.2021 r.;
 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 wielodnio‐
wych 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

