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ZaGORCUJ z Nami! 

Plan wyjazdu: 

Serdecznie zapraszam na wakacyjny wyjazd w Gorce! Przejdziemy odcinek Głównego Szlaku 

Beskidzkiego i zdobędziemy najwyższy szczyt Turbacz (1310 m. n.p.m.), poszukamy śladów wydarzeń z 

minionych epok (Konfederacja Barska, okres II WŚ) oraz zwiedzimy Rabkę Zdrój i Nowy Targ. O ile 

pogoda pozwoli, towarzyszyć nam będą panoramy Tatr (jedne z najpiękniejszych w polskich Beskidach) 

oraz otaczających grup górskich. Nocleg spędzimy w klimatycznym schronisku na Turbaczu, a w drodze 

powrotnej przejedziemy widokowym odcinkiem Galicyjskiej Kolei Transwersalnej.  

Zbiórka: 26.07.2019 o godz. 22.00 w hali głównej dworca Warszawa Centralna PKP 

Wyjazd: 26.07.2019 o godzinie 22.25 (pociąg TLK do Chabówki)  

Powrót: 28.07.2019 o godzinie 22.40 na dworzec Warszawa Centralna PKP 

Charakter wyjazdu: pieszy, górski, krajoznawczy 

Atrakcje: 

● Turbacz – najwyższy szczyt Gorców zaliczany do Korony Gór Polski 

● Panorama Tatr i Beskidów z Hali Długiej 

● Szlak trzech gorczańskich schronisk  

● Ślady Partyzantów i Konfederatów Barskich w Gorcach 

● Kaplica na Polanie Rusnakowej 

● Zwiedzanie Rabki Zdrój i Nowego Targu (uzdrowisko, małopolski szlak architektury 

drewnianej) 

● Widokowa podróż Galicyjską Koleją Transwersalną 

● Grill z kiełbaskami 😊 

Trasa: 

Dzień 1:  

Warszawa -> Chabówka – Rabka Zdrój – Maciejowa – Stare Wierchy – Obidowiec – Turbacz – Czoło 

Turbacza – Schronisko PTTK na Turbaczu (ok. 30 GOT) 

 

Dzień 2:  

Schronisko PTTK na Turbaczu – Polana Rusnakowa – Bukowina Obidowska – Schronisko na Łapsowej 

Polanie – Nowy Targ Kowaniec (ok. 14 GOT) 
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Noclegi: Schronisko PTTK na Turbaczu (pościel w cenie noclegu, brak konieczności zabierania 

śpiwora) 

Szacunkowy koszt: ok 155 zł studenci: 145 zł (obejmuje: dojazd, nocleg, grill w sobotę wieczorem i 

śniadanie w niedzielę , bez tzw. kosztów własnych i prowiantu na drogę w sobotę i niedzielę) 

Ekwipunek: Sprzęt: 

● plecak (z miejscem na wspólny prowiant) 

● menażka (talerzyk), kubek, sztućce, scyzoryk 

● kije trekkingowe (opcjonalnie) 

● latarka (najlepsza czołówka) 

Ubranie: 

● wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane 

● kurtka przeciwdeszczowa 

● czapka, chusta od słońca 

● ciepły sweter, polar albo bluza 

● klapki do mycia/chodzenia po obiekcie noclegowym 

● strój do spania, bielizna, skarpety na zmianę 

● okulary przeciwsłoneczne 

 

Inne: 

● pieniądze 

● krem z filtrem UV 

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

● leki osobiste, kosmetyczka  

● ręcznik, chusteczki higieniczne 

● mapa Gorców 

● lornetka, aparat fotograficzny,  

● książeczka Górskiej Odznaki Turystycznej oraz innych (Diadem Gór Polski, Korona Gorców 

itp.) 

● Gitara i śpiewniki SKPTG (o ile potrafisz grać, to bardzo zachęcam) 

Jedzenie: 

● kanapki na śniadanie w sobotę 
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● przekąski na drogę w sobotę i niedzielę (kanapki, czekolada, żelki). Im większa możliwość 

podzielenia się z innymi uczestnikami wycieczki, tym lepiej 😊 

● napoje lub woda ok. 2,0 l (w przypadku wysokiej temperatury odpowiednio więcej)

 

Obiadokolacja w sobotę wieczorem oraz jedzenie na niedzielne śniadanie jest 

przewidziane przez organizatora 

 

Kontakt: Rafał Starościk (603 865 550, email: rafstaroscik@gmail.com)  

UWAGA: LIMIT – 15 OSÓB 

Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 100 zł do organizatora! Proszę o 

wpłacenie zaliczki do dnia 10.07.2019 


