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Oferta Last Minute  
– Fajna Ryba nie tylko w wakacje nad morzem 

 
Jak każda oferta last minute – czyli dziś decyzja, jutro wyjazd  Liczba miejsc ograniczona! 

 

Plan wyjazdu:  

Wyjazd:  

Wyjazd samochodami przewidziany jest na piątek, 7 marca 2015 r. w godzinach 
popołudniowych – dokładną godzinę i miejsce zbiórki należy ustalić z kierowcami. 
Jedziemy do schroniska PTSM w Przedborzu. 
 

Powrót:  

W niedzielę, 9 marca 2014 r. w godzinach popołudniowo-wieczornych. 

Charakter wyjazdu:  

Pieszy , górski , krajoznawczy 

Program:  

sobota:  Przedbórz – Wierzchlas – Wojciechów – Rez. Piskorzeniec – Góry Mokre 
– Góry Suche 

niedziela:  Krogulec – Fajna Ryba – Rez. Murawy Dobromierskie – Rez. Bukowa 
Góra - Rączki 

 

Atrakcje 
 Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej 

 Najwyższy szczyt Pasma Przedborsko-Małogoskiego 

 Atrakcje przyrodnicze Przedborskiego Parku Krajobrazowego 
 

Szacunkowy koszt:  

normalny: ok. 190 zł, ulgowy: ok. 170 zł 
Cena obejmuje dojazd, nocleg, wyżywienie bez tzw. wydatków własnych.  
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Ekwipunek: 

Sprzęt 

− mały plecak 
− śpiwór (lub 5 zł na pościel w schronisku) 
− termos lub butelka na wodę 

Ubranie  

− wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane  
− ciepły sweter, polar albo bluza  
− kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna, parasol 
− strój do spania  
− bielizna, skarpety 
− czapka, szalik, rękawiczki,  

Inne  

− pieniądze 
− dokumenty uprawniające zniżek np. legitymacja studencka, legitymacja PTSM, 
− leki osobiste, kosmetyczka (tylko nie za ciężka), ręcznik  
− papier toaletowy, chusteczki higieniczne  
− latarka z dodatkową zmianą baterii (najwygodniejsza „czołówka”)  
− kompas i mapa (polecana mapa 1:75 000 Dolina Środkowej Pilicy wyd. Compass) 
− aparat fotograficzny 
− klapki lub sandały do chodzenia po schronisku 
− książeczki GOT, OTP i oraz innych odznak turystycznych  

Kontakt:  

Rafał-Kwatek  (510 002 561 quateq@wp.pl)  
 
Prosimy również o szybkie zgłoszenia osoby posiadające jak i nie posiadające 
samochodu, abyśmy mogli zaplanować podział grupy. 
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