
 

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej  

Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie 

 

 

 

W poszukiwaniu zaginionej wiosny 

Plan Wyjazdu: 

Wyjazd i Powrót: 

Zbiórka w piątek, 12 kwietnia 2013 o godzinie 20:40 w hali dworca autobusowego Warszawa 

Zachodnia. 

Planowany powrót pociągiem 14 kwietnia o godzinie 22:25 na Dworzec Warszawa Centralna. 

Uwaga! 

W związku z koniecznością wcześniejszego zakupu biletów proszę o zgłoszenia i wpłaty zaliczek 

w wysokości 100 zł do wtorku 9 kwietnia. 

Charakter wyjazdu: 

Pieszy, górski 

 

Program: 

piątek:  Warszawa>> Szczawnica 

sobota:  Szczawnica - Bereśnik - Dzwonkówka -Schronisko PTTK na Prehybie 

niedziela: Przehyba - Radziejowa - Wielki Rogacz- Kosarzyska >> Nowy Sącz >> Kraków >> 

Warszawa 

Plan wycieczki może ulec zmianie w zależności od warunków panujących na szlaku. 

 

Szacunkowy Koszt: 

Osoby posiadające zniżkę studencką ok. 150 zł pozostałe ok. 200 zł. 

Cena obejmuje dojazd nocleg oraz wyżywienie. 

 

Atrakcje: 

 Radziejowa - najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego 

 Popradzki Park Krajobrazowy 

 4 punkty pośrednie dla osób zbierających duże odznaki GOT' 

 śnieg, dużo śniegu 
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Ekwipunek:  

Sprzęt  

o plecak  

o śpiwór  

o kubek, nóż  

o (zalecane) kijki trekkingowe  

o latarka z dodatkową zmianą baterii (najwygodniejsza „czołówka”)  

Ubranie  

o wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane  

o stuptuty 

o ciepły sweter, polar albo bluza  

o spodnie turystyczne  

o kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna, parasol  

o strój do spania  

o bielizna, skarpety na zmianę, koszulka  

o czapka, szalik, rękawiczki, okulary przeciwsłoneczne  

Inne   

o dokumenty (dowód osobisty oraz inne uprawniające do zniżek np. leg. studencka, PTTK)  

o pieniądze  

o (opcjonalnie) kompas i mapa (polecana mapa 1:50 000 Compass/Galileos Beskid Sądecki)  

o leki osobiste  

o kosmetyczka (tylko nie za ciężka), ręcznik  

o papier toaletowy, chusteczki higieniczne  

o (opcjonalnie) aparat fotograficzny  

o klapki lub sandały do chodzenia po schronisku  

o książeczki GOT, Turysta Przyrodnik 

Jedzenie  

o kanapki na śniadanie i drugie śniadanie w sobotę 

o termos z herbatą, napój lub woda 

Kontakt:  

Jerzy Antychowicz  

Tel. +48-608-570-734 

Email:juro001@gmail.com 


