PTTK Oddział w Rzeszowie
ul. Matejki 2, tel. + 48 017 852 88 60
www.pttkrzeszow.pl ; e-mail biuro@pttkrzeszow.pl
Wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających
nabywanie powiązanych usług turystycznych woj. podkarpackiego nr 044/04

Cztery pory roku w Bieszczadach – WIOSNA
Program:
Wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) –
stanowisko M o godz. 6:00 (zbiórka uczestników o godz. 5:45). Przejazd
autokarem przez Sanok-Baligród-Cisną do Kalnicy. Przejście piesze na
trasie Kalnica - Smerek (1222m n.p.m.) - Przełęcz Orłowicza (1099 m
n.p.m.) - Wysokie Berdo (968 m n.p.m.) - Krysowa (840 m n.p.m.) bacówka PTTK Jaworzec. Przewidywany czas przejścia ok 6-7 godz.
Wędrówkę rozpoczynamy w miejscowości Kalnica gdzie wchodzimy na
czerwony szlak turystyczny. Jest to Główny Szlak Beskidzki, najdłuższy
szlak wytyczony w Polskich górach (ponad 500 km), który biegnie od
Wołosatego w Bieszczadach aż do Ustronia w Beskidzie Śląskim.
Będziemy się poruszać w terenie objętym ścisła ochroną przyrody przez
Bieszczadzki Park Narodowy. Po drodze możemy obserwować piękne lasy
bukowe a po wyjściu z lasu falujące trawy połonin. Po mozolnym
podejściu wchodzimy na szczyt Smereka, na którym stoi krzyż. Możemy
stąd podziwiać wspaniałą panoramę między innymi na Wysokie
Bieszczady. Jest to jeden z najlepszych punków widokowych w polskich
Bieszczadach. Dalej wędrujemy schodząc na Przełęcz Orłowicza (węzeł
szlaków). Stąd idąc szlakiem czarnym trawersujemy szczyt Smereka
napawając się cały czas pięknymi panoramami. Po wejściu do lasu mijamy
Wysokie Berdo i Krysową. Szlak doprowadza nas do bacówki w Jaworzcu
gdzie kończymy naszą wędrówkę. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 20:00

Cena:

95 zł
85 zł – członkowie PTTK

Uwaga:
Wycieczka wymaga dobrej kondycji fizycznej. Posiłek we własnym
zakresie W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych istnieje
możliwość zmiany trasy.
Warunki płatności:
Wymagana wpłata całości w momencie zgłoszenia.
Cena zawiera: przejazd autokarem, opieka przewodnika górskiego,
ubezpieczenie NNW Signal Iduna
Cena nie zawiera bilet wstępu do Bieszczadzkiego Parku Narodowego
(8zł/os bilet normalny, 4 zł ulgowy), brak wyżywienia
W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik będzie proszony
o podpisanie oświadczenia . Przed wejściem do autokaru, należy przekazać przewodnikowi podpisany dokument
(z data rozpoczęcia wycieczki). Będzie go można także podpisać na miejscu. Zachęcamy do wcześniejszego wydruku
– oszczędzimy czas .
Odmowa podpisania oświadczenia, skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce, bez zwrotu wpisowego.

UWAGA ! Zapisy WYŁĄCZNIE przez system rezerwacyjny Biura Podróży PTTK!

