Oddział

PTTK w Rzeszowie

i Klub Pol-Survival PTTK

03-04.10.2020
zapraszają na

„Złotą Jesień w Bieszczadach”
Bieszczady w „Złotej Szacie” można odkryć tylko w czasie jesiennej wędrówki.
Tym razem piękno jesieni chcemy podziwiać wędrując szczytami gór, zaliczanych do korony
Bieszczadów oraz nawiedzając cerkwie w Górzance i Łopience.
W niedzielę uczestniczymy w odpuście w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości.
Program:
3.10.2020r. (sobota)
Wyjazd własnymi samochodami z parkingu przy CH Nowy Świat w Rzeszowie ul. Mikołajczyka o godz. 7.00
do Jabłonek. Zdobywamy: Łopiennik (1069) – Durną – Rezerwat Cisów „Woronikówka”. Czas przejścia ok. 6
godz. Nocleg w gościnnym gospodarstwie w Górzance.
4.10.2020r. (niedziela)
O godz. 6.30 przejście piesze: Górzanka – Korbania – Łopienka. Spotkanie odpustowe w dawnym
sanktuarium bojkowskim oraz dojście do miejscowości Buk. Powrót do Rzeszowa o godz. 19-tej.
WPISOWE:
65 zł - członkowie klubu Pol-Survival PTTK z 2-letnim stażem
75 zł - członkowie PTTK
90 zł - kandydaci do PTTK
Zabieramy: śpiwory, mocne trepy, kurtki od deszczu, latarki, jedzenie (dostęp do kuchni turystycznej), legitymacje
PTTK, instrumenty muzyczne, śpiewniki, książeczki GOT oraz Korony Bieszczadów.
Zapewniamy: nocleg w Górzance, obsługę przewodnicką, potwierdzenie punktów GOT, ubezpieczenie NNW dla
członków PTTK, mało znane Bieszczady :0)
Uwaga: osoby nie będące członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie.
Zgłoszenia i wpisowe przyjmuje: Oddział PTTK Rzeszów, ul. Matejki 2, tel. 178536755, oraz Klub Pol-Survival
(podziemia) co środę od 17-19-tej do dnia 23.09.2020 r.
W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych - zastrzegamy możliwość zmiany trasy.
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.

Wycieczkę poprowadzi: Zygmunt Solarski - przewodnik beskidzki tel. 607995393
Zapraszamy na wspólną wędrówkę !!!

