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Wiosenny wyjazd w Pieniny 

Killerowy Trip vol. III 

Plan wyjazdu: 

Serdecznie zapraszam wszystkich członków i sympatyków SKPTG na wiosenną wycieczkę po 
Pieninach. Wyjazd rekreacyjny, z dala od miejskiego zgiełku.  

Zbiórka: piątek, 12.04.2019r. o godz. 22.20 – dworzec autobusowy Warszawa Zachodnia  

Wyjazd: piątek, 12.04.2019r. godzina 22:50. Planowany przyjazd: sobota, 13.04.19r. godz.08:35 
Krościenko nad Dunajcem 

Powrót: niedziela,14.04.2019r. godzina ok. 21.30 

Charakter wyjazdu: pieszy/górski 

Atrakcje: 
● Szczawnica – miasto uzdrowiskowe  
● Przejście kilkukilometrowego odcinka przy brzegu Dunaju 
● Wysoka Kopa – Szczyt wchodzący w skład Korony Gór Polski 

Trasa: 
Dzień 1:  
Krościenko nad Dunajcem -> Szczawnica – Schronisko pod Durbaszką  – (ok. 17 GOT/ 15 KM) 
 
Dzień 2:  
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Schronisko pod Durbaszką -> Durbaszka – Wysoka – Jaworki (ok. 7 GOT/ 7 KM) 
 

Noclegi: Schronisko pod Durbaszką 

Szacunkowy koszt: ok 180 zł  (obejmuje: dojazd, nocleg, wspólne śniadanie w niedzielę) 

Ekwipunek: 

Sprzęt: 

● plecak (z miejscem na wspólny prowiant) 
● śpiwór 
● 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 (tylko nie za ciężka) 
● ręcznik, chusteczki higieniczne 
● kompas i mapa (preferowana: wyd. Compass: Gorce i Pieniny 1:50 000) 
● lornetka, aparat fotograficzny,  
● latarka z dodatkową zmianą baterii 
● książeczka Górskiej Odznaki Turystycznej oraz  innych  
● Gitara i śpiewniki SKPTG 

Jedzenie: 

● kanapki na piątek, 
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● napoje lub woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce 
 

Obiadokolacja w sobotę  wieczorem oraz jedzenie na niedzielę nie jest przewidziane przez 
organizatora- każdy organizuje we własnym zakresie. 

 

Kontakt: Jerzy Antychowicz ( e-mail: juro001[at.]gmail.com) 

     Paulina Lech (e- mail: lech.paulina.m[at.]gmail.com 

UWAGA: LIMIT – 10 OSÓB 

Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 150 zł do organizatora! Proszę o 
wpłacenie zaliczki do <09.04.2019r (wtorek) 


