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„Jej wysokość Brzanka, Skamieniałe Miasto                             

i UNESCO” 
  

Serdecznie zapraszam wszystkich członków i sympatyków SKPTG,  

a w szczególności uczestników Kursu Organizatora Turystyki na wyjazd  

w Pogórze Ciężkowickie - Pasmo Brzanki oraz Skamieniałe Miasto,  

a także zwiedzanie nowo wpisanej na listę UNESCO Kopalni Soli w Bochni. 

 

Plan wyjazdu: 

Zbiórka:      10.04.2015 (piątek) o godz. 23.30 na Hali Głównej Dworca Centralnego 

Wyjazd:       11.04.2015 (już sobota) o godz. 00.15 pociągiem TLK do stacji Tarnów (Kraków  

                     Główny – odjazd 3.16, a następnie busem do Żurowej 

Powrót:       12.04.2015 (niedziela) o godz. 20.01 pociągiem TLK z Krakowa do Warszawy,  

                     przyjazd o godz. 22.55 

 

Trasa: 

11.04 (sobota) Żurowa – Skała Borówka – Wielka Góra – Ostry Kamień – Bacówka Brzanka – 

Brzanka – Rzepiennik Strzyżewski – Ciężkowice Schronisko PTSM 

12.04 (niedziela) Ciężkowice Schronisko PTSM – Skamieniałe Miasto → Tarnów → Bochnia – 

Kopalnia Soli → Kraków → Warszawa 

 
W programie:  

 wspinaczkowa skała Borówka 

 widoki z wieży na Brzance na Beskid Niski, Sądecki, Wyspowy, Gorce oraz Tatry 

 odwiedziny Bacówki na Brzance 

 park krajobrazowy Pasma Brzanki 

 drewniany kościół pw. Michała Archanioła w Jodłówce Tuchowskiej 

 dwór szlachecki w Rzepienniku Biskupim z XVI w. 

 mogiła żydów z Getta w Rzepienniku Strzyżewskim 

 cmentarz partyzantów AK Oddz. Regina II  

 zabytkowa architektura Ciężkowic z XVIII/XIX w. 

 Rezerwat Skamieniałe Miasto 

 Kopalnia Soli w Bochni wpisana na listę UNESCO w 2014 r.  

 

Szacunkowy koszt: ok. 280 zł (N), 200 zł (U). Cena obejmuje przejazdy, wyżywienie, nocleg   

                                      i wejście do kopalni.  
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Ekwipunek: 

Sprzęt:  

 plecak ok. 40-50L + miejsce na grupowy prowiant 

 śpiwór (ew. możliwość wykupienia pościeli – 6,00 zł) 

 kubek, scyzoryk (naczynia na wyposażeniu schroniska PTSM) 

Ubranie:  

 wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane 

 ciepły sweter, polar albo bluza (temperatura w kopalni 14-16°C, wilgotność powietrza 

70%), długie spodnie, koszulka na przebranie 

 kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna, parasol  

 strój do spania  

 bielizna, skarpety  

 okulary przeciwsłoneczne, czapka, rękawiczki, szalik lub buff  

Inne:  

 pieniądze i dokumenty (szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja  

studencka, legitymacja PTTK, HDK, PTSM, itp.)  

 leki osobiste, kosmetyczka (tylko nie za ciężka), ręcznik  

 papier toaletowy, chusteczki higieniczne  

 latarka z dodatkową zmianą baterii (najwygodniejsza „czołówka”)  

 kompas i mapa (polecana mapa Pogórze Ciężkowickie lub Ziemia Tarnowska 1:50 000 

wyd. Compass) - opcjonalnie 

 aparat fotograficzny  

 klapki lub sandały „po schronisku”  

 książeczki GOT, TP, Krajoznawcza oraz innych odznak turystycznych  

Jedzenie:  

 kanapki na pierwszy dzień oraz podróż (przewidziane drobne przekąski na trasie 

pierwszego dnia) 

 napoje lub woda ok. 1,5L w plastikowej butelce  

 

Kontakt:  

Iga Pikul  501-046-255, iga.pikul(at)gmail.com 

W związku z rezerwacjami, zakupem biletów oraz jedzenia na wyjazd  

proszę o zgłoszenia i zaliczkę w wysokości 150 zł do środy - 1 kwietnia 2015 (to nie żart ) 

przelewem na konto bankowe. 

 Dane do przelewu zostaną podane po wcześniejszym skontaktowaniu się telefonicznie lub 

mailowo. 

 
Impreza organizowana jest zasadach non-profit. Prowadząca nie pobiera wynagrodzenia i pokrywa całkowicie 

koszty swojego uczestnictwa w imprezie. Każdy z uczestników imprezy opłaca wyłącznie swoje rzeczywiste koszty. 


