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Boże Ciało na Słowacji 
Magura Spiska oraz Pieniny 

 

Plan wyjazdu:  

Wyjazd:  

Zbiórka w środę, 29 maja 2013 r. o godz. 21:45 na Dworcu PKP Warszawa Zachodnia 
(w hali głównej dworca PKP) 
Jedziemy pociągiem z Warszawy Zachodniej do Zakopanego (odjazd 22:15) 

Powrót:  

W niedziela, 2 czerwca 2013 r. o godz. 22:25 na Dworzec PKP Warszawa Centralna.  

Charakter wyjazdu:  

Pieszy , górski, namiotowy  

Program:  

czwartek:   Żdziar – Magurka – Bukovina – Magurskie sedno 
piątek:   Magurskie sedno – Veterny vrch 
sobota:   Veterny vrch – Vel’ky Lipnik – Plaszna – Czerwony Klasztor - Sromowce 
niedziela:   Sromowce – Trzy Korony - Krościenko 
 

Atrakcje 
Główne atrakcje to widoki i panoramy na Tatry z Magury Spiskiej oraz Trzech Koron. Ponadto 
noclegi w plenerze (jeżeli pogoda pozwoli) oraz zwiedzanie Czerwonego Klasztoru. Dodatkowo 
na wyjeździe będzie można się dowiedzieć co otrzymał w zastaw Władysław Jagiełło za to iż w 
roku 1412 pożyczył Zygmuntowi Luksemburskiemu 37 000 kop szerokich groszy praskich :) 
 

Szacunkowy koszt:  

normalny: ok. 260 zł + 10 euro, ulgowy: ok. 190 zł + 10 euro 
Cena obejmuje dojazd, nocleg, wyżywienie bez tzw. wydatków własnych.  
Cena może ulec zmianie w przypadku złej pogody i konieczności organizacji noclegów innych 
niż pod namiotem. Z tego powodu każdy uczestnik powinien posiadać oprócz powyższych 
kwot dodatkową rezerwę w wysokości 50 zł oraz 20 euro. 
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Ekwipunek: 

Sprzęt 

− plecak  
− śpiwór 
− karimata  
− namiot !!! 
− menażka, kubek, sztućce, scyzoryk  

Ubranie  

− wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane  
− ciepły sweter, polar albo bluza  
− kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna, parasol 
− strój do spania  
− bielizna, skarpety 
− czapka, szalik, rękawiczki,  
− okulary przeciwsłoneczne  
− chustka lub czapeczka chroniąca przed słońcem 

Inne  

− pieniądze, dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy państwowej ze Słowacją 
– dowód osobisty lub paszport !!!, 

− dokumenty uprawniające zniżek np. legitymacja studencka, legitymacja PTTK, 
− leki osobiste, kosmetyczka (tylko nie za ciężka), ręcznik  
− papier toaletowy, chusteczki higieniczne  
− latarka z dodatkową zmianą baterii (najwygodniejsza „czołówka”)  
− kompas i mapa (polecana mapa 1:50 000 wyd. VKU Harmance nr. 103 – Spisska 

Magura oraz nr 113 Vysoke Tatry) 
− aparat fotograficzny 
− klapki lub sandały  
− książeczki GOT i oraz innych odznak turystycznych  
− zapałki 

Jedzenie  

− kanapki na czwartek (dopiero wieczorem przewidziany ciepły posiłek)  
− napoje lub woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce  

Kontakt:  

Rafał Kwatek  (510 002 561 quateq@wp.pl) 
W związku z wcześniejszym zakupem jedzenia na wyjazd prosimy o zaliczkę 100 zł do 
wtorku 21 maja. Prosimy również o szybkie zgłoszenia (też do 21 maja) osoby posiadające 
jak i nieposiadające namioty, abyśmy mogli zaplanować podział grupy. 

http://mail10.tlen.pl/?cmd=compose&to=quateq@wp.pl

