11-15/08/2022

czwartek - poniedziałek

wyprawa trekkingowa

CZTERY NAJWYŻSZE SZCZYTY GORGANÓW
(Gorgany i Beskidy Brzeżne, Ukraina)
Program:

11.08 (CZ) – wyjazd z Bielska‐Białej;
12.08 (PT) – Wodospad Maniawski, Czortka (Gorgany);
13.08 (SO) – Mała Sywula i Wielka Sywula (Gorgany);
14.08 (ND) – Wysoka i Ihrowiec (Gorgany);
15.08 (PO) – Rezerwat przyrody „Skały Dowbusza” (Beskid Brzeżne)
(szczegółowy program na drugiej stronie)
Wyjazd:

11.08 (czwartek), godz. 17:00 (zbiórka na dolnej płycie dworca PKS o godz. 16:45)
owrót:

15.08. (niedziela) w godzinach nocnych
Koszt:

620 PLN + 2900 UAH, w tym: przejazd autobusem, opieka pilota i przewodnika, 3 noclegi w pokojach 2‐ i 3‐ os.
z łazienkami, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie COVID, KL i NNW, bilety wstępu do rezerwatu, dojazdy
lokalnym transportem (wantażiwki) oraz zabawę integracyjną (płatne przelewem na konto PTT O/Bielsko‐
Biała: 04 1940 1076 3102 8989 0000 0000, tytuł przelewu: wycieczka 20220811_15 ‐ imię i nazwisko);

Zadatek w kwocie 200 PLN/osobę płatny do 01.05.2022 r., pozostała kwota płatna do
10.07.2022 r., kwota w UAH płatna gotówką w autokarze podczas wyjazdem
Dodatkowe informacje:

 zapis na wycieczkę jest równoznaczny z akceptacją regulaminu wycieczek
(www.bielsko.ptt.org.pl/regulamin‐wycieczek);
 każdy uczestnik winien posiadać ważny paszport i inne dokumenty potrzebne w dniu
wyjazdu do przekroczenia granicy i pobytu na terenie Ukrainy (COVID‐19);
 każdy uczestnik winien posiadać odpowiedni stan zdrowia i bardzo dobrą kondycję
marszową (jest to wycieczka górska w trudnym terenie: kosodrzewina, gołoborza,
rozjeżdżone drogi leśne);
 każdy uczestnik winien posiadać odpowiedni do wędrówki i pory roku strój i obuwie
turystyczne;
 organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz w uzasadnionych
przypadkach zmiany trasy 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)
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CZTERY NAJWYŻSZE SZCZYTY GORGANÓW
GORGANY ZACHODNIE I BESKIDY BRZEŻNE (UKRAINA)
(szczegółowy program)
DZIEŃ 1 (11.08.2022 r.) – Wyjazd
Wyjazd z Bielska‐Białej o godz. 17:00 (zbiórka o 16:45 na dolnej płycie dworca PKS).
Wjazd na granicę w Krościenku o godz. 23:00. Przejazd nocny przez Chyrów, Iwano‐Frankowsk
(Stanisławów), Bohorodczany, Maniawa.

DZIEŃ 2 (12.08.2022 r.) – Gorgany: wodospad Maniawski, grzbiet Czortka
Śniadanie we własnym zakresie.
Dojazd lokalnym transportem z Maniawy do wodospadu Maniawskiego.
Przejście piesze: Wodospad Maniawski – Grzbiet Czortka (Zadnie Skały, 1282 m n.p.m.) – Stara Huta.
Czas przejścia: ok. 7 godz., długość trasy: 16‐17 km.
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3 (13.08.2022 r.) – Gorgany: Mała Sywula i Wielka Sywula
Śniadanie.
Dojazd lokalnym transportem ze Starej Huty do pola namiotowego na połoninie Łopuszna.
Przejście piesze: Połonina Łopuszna – Przełęcz Borewka – Borewka (1596 m) – Łopuszna (1694 m)
– Sywula Wielka (1836 m) – Sywula Mała (1818 m) – Połonina Ruszczyna – pole namiotowe przy
ujściu potoku Doszczyna do Bystrzycy Sołotwińskiej.
Czas przejścia: ok. 9 godz., długość trasy: 20‐21 km.
Powrót lokalnym transportem do Starej Huty. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 4 (14.08.2022 r.) – Gorgany: Wysoka i Ihrowiec
Śniadanie.
Dojazd lokalnym transportem do pola namiotowego przy potoku Kuźminiec Wielki.
Przejście piesze: pole namiotowe przy potoku Kuźminiec Wielki – Połonina Serednia – Wysoka
(1803 m) – Ihrowiec (1804 m) – Rih (1485 m) – Połonina Płajok – Stara Huta.
Czas przejścia: ok. 9 godz., długość trasy: 20‐22 km.
Obiadokolacja. Zabawa integracyjna przy muzyce na żywo (zespół Rusłany). Nocleg.

DZIEŃ 5 (15.08.2022 r.) – Beskidy Brzeżne: rezerwat przyrody „Skały Dowbusza”
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd autokarem do Bubniszcze (okolice Bolechowa) – ok. 145 km.
Przejście piesze: Bubniszcze – Rezerwat przyrody „Skały Dowbusza” – Bubniszcze;
po dojściu do rezerwatu czas wolny na indywidualne zwiedzanie poszczególnych grup skał oraz
spożycie posiłku w licznych obiektach gastronomicznych.
Czas przejścia: ok. 6 godz., długość trasy: ok. 9 km.
Wyjazd w drogę powrotną do Polski: Bolechów, Stryj, Krościenko, Bielsko‐Biała.
Powrót w godzinach nocnych.
Noclegi w hotelu „Synohora” w Starej Hucie (https://www.synyogora.com/)
P.S. W miejscowości Stara Huta znajduje się górska rezydencja wypoczynkowa prezydenta Ukrainy
(tuż obok naszego hotelu).
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