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Bieszczadzki Sylwester 
 

Rok 2020 powitamy w niesamowitej scenerii zimowych Bieszczadów.  
Od rana przemierzać będziemy zaśnieżone i oblodzone bieszczadzkie szlaki, by 

wieczorem przygotować wspólnie posiłek i zintegrować się przy gitarach w niedużej 
PTSM-ce w Stuposianach.  

Jak co roku przewidywane są dwie grupy turystyczne: trasa pełna i trasa dziecięca. 
 

 
Plan Wyjazdu: 
Początek imprezy: piątek, 27.12.2019 
koniec imprezy: czwartek, 02.01.2020, istnieje opcja przedłużenia imprezy do 06.01.2020 w  zależności od 
ilości chętnych lub udziału jedynie  w części wyjazdu. 

Dojazd: 
Dojazd we własnym zakresie -samochodami. Postaramy się, aby każdy miał z kim się zabrać. (uzależnione 
od ilości kierowców, więc jeśli możesz pojechać autem- daj nam znać :) ) 
Adres obiektu: PTSM Stuposiany, Stuposiany 9, 38-713 Lutowiska 

Powrót: 
Powrót we własnym zakresie -samochodami lub komunikacją. 

Charakter wyjazdu: 
Pieszy, górski 

Szacunkowy koszt: 
około 50-55zł/osobodzień (w zależności od posiadanych zniżek) 
Cena obejmuje: 
-nocleg 32zł z pościelą (ze zniżką PTSM). 
-wyżywienie ok 15-20zł dziennie. (Sylwester wyjdzie nieco drożej-impreza) 

Dodatkowo:  
-dojazd 
-koszty paliwa w zależności od wybranych tras, rozliczane wg.rzeczywistych kosztów paliwa (ok. 5zł/dzień) 
-alkohol rozliczany wg. indywidualnego spożycia lub we własnym zakresie. 

Trasy: 
Trasy pojawiać się będą na bieżąco podczas wyjazdu i będą ulegały modyfikacji w zależności od warunków 
pogodowych. Jednak na wstępnej liście miejsc do odwidzenia są już:* 
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-Tarnica 1346mnp. -najwyższy szczyt Bieszczadów 
-Połoniny: Caryńska i Wetlińska, Bukowska 
-Krzemieniec 1221mnpm- najwyższy szczyt Gór Bukowskich. Miejsce gdzie spotykają się granice trzech 
państw Ukrainy, Słowacji i Polski. 
-Mała i Wielka Rawka, bacówka PTTK pod Małą Rawką 
-Smerek 
-Schronisko PTTK Jaworzec 
- Okrąglik 
*Wszelkie inne propozycje mile widziane :) 

Ekwipunek 
Sprzęt 

− plecak  :) 
− śpiwór / możliwość kupienia pościeli w schronisku. 
− latarka z dodatkową zmianą baterii (najwygodniejsza „czołówka”)  
− termos 
− 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 
− ręcznik  
− papier toaletowy, chusteczki higieniczne  
− kompas i mapa  
− aparat fotograficzny 
− klapki lub sandały -do chodzenia po schronisku 
− książeczki GOT  
− dowód osobisty-będziemy w strefie nadgranicznej. 
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Wyżywienie: 
Jedzenie w postaci dwóch posiłków zapewnia Organizator (śniadanie i obiadokolacja). Posiłki 
przygotowywane są przez dyżurną grupę uczestników wybieranych codziennie z grupy. Zakupy spożywcze 
robimy wspólnie, także w systemie zmianowym. 
W wieczór sylwestrowy przewidziany catering. 
Weganie/Wegetarianie/ Osoby z alergiami spożywczymi powinny poinformować Organizatora o swoich 
wymaganiach spożywczych w dniu zapisu. 
 

Sylwester: 
W Sylwestra trasa jest krótsza, ponieważ wzorem lat ubiegłych przygotowywać będziemy przebieraną 
imprezę sylwestrową.  Motyw przewodni i charakter imprezy określony zostanie w kolejnym mailu.  

 

Zgłoszenia : 
przyjmowane do  01.11.2019 drogą mailową na adres:  judytawalichnowska@gmail.com  
Potwierdzeniem udziału jest wpłata zaliczki na nr konta podany w mailu zwrotnym. 

Kontakt:  
Judyta Walichnowska tel.:691 420 304; mail: judytawalichnowska@gmail.com 

 

 

"Zabieszczaduj znowu z nami 
tutaj czas anielsko płynie 

każdy potok gada z aniołami 
o bieszczadzkiej wspomina krainie." 

 
 
 
  
Sylwester jest imprezą organizowaną na zasadach non-profit. Organizatorzy nie pobierają wynagrodzenia i 
pokrywają całkowicie koszty swojego udziału w imprezie. 
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