Klub Seniora
przy Oddziale PTTK w Rzeszowie
zaprasza na wyjazd w poniedziałek

31.08.2020
W DOLINIE SANU
Nozdrzec ,Izdebki
„z przewodnikiem PTTK i… maseczką”
1. Zbiórka uczestników o godz. 7.45 – Dworzec PKS stanowisko „M”. Wyjazd o godz. 8.00
2. Przejazd na trasie: Rzeszów – Dynów - Nozdrzec do Izdebek.
3. Izdebki-spacer po parku przy pałacu Hrabiny Bukowskiej (w pałacu aktualnie mieści się dom opieki).
Przejście na cmentarz parafialny, położony na wysokiej górze. Oddanie hołdu adiutantowi księcia Józefa
Poniatowskiego płk. Kamienieckiemu. Zwiedzanie kościoła parafialnego. Przejazd najdłuższymi w Polsce
południowej serpentynami. Przejście do kapliczki upamiętniającej przemarsz wojsk księcia opolskiego.
Powrót do centrum Izdebek.
4. Przejście na punkt widokowy nad Hłudnem 459 m n.p.m.
5. Przejazd do Nozdrzca. Zwiedzanie kaplicy dworskiej Skrzyńskich.
(do przejścia pieszo, dla chętnych, około 6 km)
6. Zabieramy prowiant, o maseczkach też nie zapominamy - obowiązkowe.
7. Powrót do Rzeszowa ok. 19.00
ZALECENIA:
• wygodne obuwie, kijki trekkingowe (opcjonalnie)
45 zł - członkowie Klubu Seniora PTTK Rzeszów
50 zł - członkowie PTTK z opłaconą składką na rok 2020 (młodzież do 19 rż – 25 zł)
65 zł - pozostali uczestnicy (młodzież do 19 rż – 30 zł)
W ramach wpisowego: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, obsługa pilocko-przewodnicka, środki
dezynfekcyjne.
Wpisowe:

UWAGA!!! - Uczestnicy, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed wycieczką,
nie będą objęci ubezpieczeniem!!!
Zapisy drogą telefoniczną tel. 17 85 367 55 lub osobiście w Biurze Oddziału.
Wpłat należy dokonać gotówką lub kartą w biurze lub na konto Oddziału PTTK w Rzeszowie:
Nr konta: 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742 – w terminie max. 3 dni od daty zgłoszenia.
Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy.
Zapisy także przez system rezerwacyjny Biura Podróży: https://pttkrzeszow.pl/
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 datą 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.

Na wyjazd zaprasza Zarząd Klubu Seniora
Wycieczkę prowadzi Józefa Ślemp
przewodnik beskidzki,

