
 

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej 

Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie 

 

 

Wyjazd jest organizowany na zasadach non-profit. Prowadzący nie pobierają wynagrodzenia i 

pokrywają całkowicie koszty swojego uczestnictwa w Imprezie. 

 

Etno Wycieczka - Góry Słonne 

Plan wyjazdu: 

Serdecznie zapraszam wszystkich członków i 

sympatyków SKPTG na etnograficzną wycieczkę w 

Góry Słonne. Czeka na Was bogaty program! Pierwszy 

dzień poświęcimy na wędrówkę: zobaczycie  piękne 

krajobrazy pogórza (m.in. Orli Kamień, zamek Sobień). 

Drugi dzień to zwiedzanie Sanoka, a przede wszystkim: 

Skansen Muzeum Budownictwa Drewnianego. Wytrwali 

będą także mogli dodatkowo zobaczyć galerię obrazów 

Zdzisława Beksińskiego  Wycieczka zakłada 

realizacje programu szkoleniowego Kursu OT.  

 

Zbiórka: Piątek, 13 kwiecień o godz. 23:40 dworzec PKS Warszawa Zachodnia 

Wyjazd: godz. 00:10 (PKS) do Sanoka. Planowany przyjazd: godzina 6:15 

Powrót: Niedziela, 15 kwiecień godz. 23:30 (Warszawa Zachodnia) 

Charakter wyjazdu: Pieszy, Górski, krajoznawczy 

Atrakcje: 

 Zamek Sobień 

 Orli Kamień 

 Przepiękne krajobrazy Gór Słonnych 

 Zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (Skansen) 

 Opcjonalnie: Muzeum Historii Sanoka (w tym galeria Zdzisława Beksińskiego (dodatkowy 

koszt: 15 zł) 

 Wspólne śpiewanki przy gitarze 

Trasa: 

Dzień 1:  

Sanok -> Zamek Sobień - Przysłup - Słonna – Orli Kamień -  Sanok (ok.23 GOT) 

 

Dzień 2:  

Zwiedzanie: Sanok, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Historyczne 

Sanoka (Opcjonalnie) 

 

Nocleg:  Dom Sportowca MOSIR 
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Szacunkowy koszt: ok 220 zł (obejmuje: dojazd, nocleg i wyżywienie, zwiedzanie z przewodnikiem - 

bez tzw. kosztów własnych). Galeria Zdzisława Beksińskiego to dodatkowy koszt 15 zł. 

Ekwipunek: 

Sprzęt: 

 plecak (z miejscem na wspólny prowiant) 

 menażka, kubek, sztućce, scyzoryk 

 termos 

 kije trekkingowe (opcjonalnie) 

 latarka (najlepsza czołówka) 

Ubranie: 

 wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane 

 kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna 

 ciepły sweter, polar albo bluza

 klapki, kapcie do chodzenia po obiekcie noclegowym 

 strój do spania, bielizna, skarpety na zmianę

 Okulary przeciwsłoneczne 

 Czapka, szalik, rękawiczki 

Inne: 

 Pieniądze 

 dokumenty (szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, PTTK, itp.)  

 leki osobiste, kosmetyczka (nie za ciężka) 

 ręcznik, chusteczki higieniczne 

 kompas i mapa (preferowana: wyd. Compass: Pogórze Przemyskie. Góry Sanocko 

Turczańskie  1:50 000) 

 latarka z dodatkową zmianą baterii 

 książeczka Górskiej Odznaki Turystycznej oraz  innych  

 Gitara i śpiewniki SKPTG 

Jedzenie: 

 kanapki do pociągu 

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

Obiadokolacja  w sobotę oraz śniadanie w niedzielę jest przewidziane przez organizatora 

Kontakt: Przemysław Bala (tel. 661-641-295; e-mail: przemek.bala[at.]gmail.com)  

UWAGA: LIMIT MIEJSC 

Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 150 zł do organizatora! 

Proszę o wpłacenie zaliczki do 04.04.2018 


