18-22/08/2021

czwartek - niedziela

wyprawa trekkingowa

CZARNOHORA (Ukraina)
Program:

18.08 (ŚR): Wyjazd
Nocny przejazd przez Sanok, Krościenko lub Przemyśl (przekroczenie granicy, możliwość wymiany waluty).

19.08 (CZ): Połonina Kostrzycy z najbardziej okazałymi widokami na główne pasmo Czarnohory
Przełęcz Krywopolska, śniadanie we własnym zakresie. Przejście piesze: Przełęcz Krywopolska ‐ poł. Wesnarka (1378 m)
‐ Kostrzyca (1586 m) ‐ Kostrycz (1544 m) ‐ Chodak ‐ Staiszcze (czas przejścia: ok. 8 godz., dł. trasy: ok. 20 km). Przejazd
autobusem do Tatarowa. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

20.08 (PT): Pop Iwan z wizytą w legendarnym „Białym Słoniu”
Śniadanie. Przejazd autobusem do Ilci. Przejazd wantażiwkami do Dżembroni. Przejście piesze: Dżembronia ‐ Uchaty
Kamień (1864 m) ‐ Pop Iwan (2028 m) ‐ Smotrec (1898 m) ‐ Dżembronia (czas przejścia: ok. 9 godz., dł. trasy: ok. 21‐22 km).
Przejazd wantażiwkami do Ilci. Przejazd autobusem do Tatarowa. Obiadokolacja. Nocleg.

21.08 (SO): Najpiękniejsze miejsca Czarnohory
Śniadanie. Przejazd autobusem do Ilci. Przejazd wantażiwkami do Bystrca. Przejście piesze: Bystrec ‐ kocioł Gadżyny ‐ Szpyci
(1863 m) ‐ Pod Rebrą (1910 m) ‐ Jeziorko Niesamowite ‐ dolina Prutu pod Zaroślakiem (czas przejścia: ok. 8 godz., dł. trasy:
ok. 17‐18 km). Przejazd autobusem do Tatarowa. Obiadokolacja. Zakwaterowanie. Zabawa integracyjna. Nocleg.

22.08 (ND): Huculskie krajobrazy (połoniny i przysiółki Werchowyny)
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd autobusem do Krasnyka. Przejście piesze: Krasnyk ‐ połonina Pokoneczna (1299 m)
‐ Krynta (1358 m) ‐ Płaj ‐ Werchowyna (Żabie) (czas przejścia: ok. 6 godz., dł. trasy: ok. 17 km). Wyjazd w drogę powrotną
z obiadem przez Worochtę, Tatarów, Iwano‐Frankowsk, Stryj, Przemyśl lub Krościenko, Sanok.

23.08 (PN): Powrót
Planowany powrót do Bielska‐Białej około 3:00‐4:00.
Wyjazd:

Dolna płyta dworca PKS, 18.08.2021 r. (środa), godz. 18:00 (zbiórka o 17:45)
Powrót:

23.08.2021 r. (poniedziałek), ok. 3:00‐4:00
Koszt:

560 PLN + 2800 UAH, w tym: przejazd autobusem i innymi pojazdami, opieka pilota i przewodnika, 3 noclegi w pokojach
2‐, 3‐ i 4‐os. z łazienkami, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, dodatkowy obiad, spotkanie integracyjne, ubezpieczenie KL i NNW
(płatne przelewem na konto PTT O/Bielsko‐Biała: 04 1940 1076 3102 8989 0000 0000, tytuł przelewu: wycieczka
20210818_22 ‐ imię i nazwisko)
Dodatkowe informacje:
 zadatek w wysokości 200 PLN na osobę płatny do 31.03.2021 r. (tytuł przelewu: wycieczka 20210818_22 ‐ zadatek
‐ imię i nazwisko), reszta płatna do 31.05.2021 r.; kwota w UAH płatna gotówką w autokarze podczas wyjazdu;
 konieczne posiadanie ubioru i obuwia dostosowanych do warunków atmosferycznych i terenowych oraz paszportu
ważnego na dzień wyjazdu;
 zapis na wycieczkę jest równoznaczny z akceptacją regulaminu wycieczek (www.bielsko.ptt.org.pl/regulamin‐wycieczek);
 UWAGA! Wyjazd odbędzie się, jeżeli nie będzie uniemożliwiających jego realizację obostrzeń związanych z COVID‐19;
 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

