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GOTUJ Z PESTKĄ 

w Beskidzie Małym 

Plan wyjazdu 

Wyjazd  

Zbiórka : 

Piątek, 2.03.2018, na Dworcu PKS Warszawa Zachodnia, o  godz. 23:40. 

Piątek/Sobota, 02/03.03.2018:   

Warszawa Zachodnia 00:10  --> 5:00 Katowice--> 6:30 Żarnówka Mała 

Powrót 

Niedziela, 04.03.2018:  

PKP Sucha Beskidzka Zamek 17:32 -> Kraków Główny -> 22:16 Warszawa Zachodnia 

                     

Charakter wyjazdu  

Pieszy , górski 

Program 

piątek:                Przejazd na trasie Warszawa – Katowice – Żarnówka Mała 

                            

sobota:    Żarnówka Mała – Góra Żar – Góra Potrójna – Góra Leskowiec - Schronisko     

                           PTTK Leskowiec 

                          (ok. 38 GOT) 

niedziela:          Schronisko PTTK Leskowiec – Góra Żurawnica – Sucha Beskidzka 

                          (ok. 18 GOT) 
                          Przejazd pociągami na trasie Sucha Beskidzka- Kraków Główny-Warszawa 

Zachodnia 

 

Szacunkowy koszt 

Około 170 zł za osobę. 

Cena obejmuje dojazd, nocleg, wyżywienie (obiad w schronisku we własnym zakresie) 

 

Ekwipunek 

Sprzęt 

− plecak  :) 

− śpiwór / możliwość kupienia pościeli w schronisku (+6 zł) 
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− czołówka (!) 

− termos z herbatą, kubek 

− kijki nordic walking (opcjonalnie) 

 

Ubranie  

− wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane  

− ciepły sweter, polar albo bluza,  kurtka 

− kurtka przeciwdeszczowa/ peleryna 

− strój do spania  

− bielizna, skarpety 

− okulary przeciwsłoneczne (?) 

− czapka, szalik, rękawiczki 

− stuptuty 

Inne  

− pieniądze 

− dokumenty (szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, legitymacja 

PTTK, itp.)  

− leki osobiste, kosmetyczka (tylko nie za ciężka :P),  

− ręcznik  
− papier toaletowy, chusteczki higieniczne  

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

− kompas i mapa  

− aparat fotograficzny 

− klapki lub sandały -do chodzenia po schronisku 

− książeczki GOT  

 

Jedzenie  

− kanapki na sobotę  (w sobotę wieczorem bufet w schronisku) 

− herbata w termosie / woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce  

 

Kontakt:  

Jan Korf tel.kom. + 48 511 449 514 / + 48 796 096 138 jankorf09@gmail.com 

Judyta Walichnowska (691 420 304 judytawalichnowska@gmail.com) 

 

W związku z wcześniejszym zakupem biletów i jedzenia na wyjazd i zarezerwowaniem noclegu,  

wpłaty zaliczek w wys. 150 zł do piątku 23.02.2018. Zaliczki bezzwrotne! 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Zgłoszenie  = wpłata na konto po uprzednim skontaktowaniu się z organizatorem. 

mailto:kociecki@op.pl
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Jan Korf 

Bank Millenium 51 1160 2202 0000 0003 1279 6077  


