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Z WIDOKIEM NA KRÓLOWĄ BESKIDÓW 

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich członków i sympatyków SKPTG, a w szczególności 
uczestników Kursu Organizatora Turystyki na Wyjazd Inauguracyjny Kursu 
w Pasmo Jałowieckie Beskidu Żywieckiego.  

 

Uwaga! W związku z koniecznością wcześniejszego  
zakupu biletów wraz miejscówkami oraz rezerwacji noclegu proszę  

o zgłoszenia i wpłaty zaliczek w wysokości 100 zł do wtorku 16 października. 
 

Plan wyjazdu: 

Dojazd: 

Zbiórka w sobotę, 20.10.2012 o godz. 00.45 (noc z piątku na sobotę) na 
dworcu PKP Warszawa Wschodnia na peronie nr 2.  
Jedziemy pociągiem TLK Monciak – Krupówki do Zakopanego (wysiadamy w Suchej Beskidzkiej).  
Bilety kupuje organizator! 

Powrót: 

Powrót w niedzielę, 21.10.2012 r. o godz. 23.04 na dworzec PKP Warszawa Centralna. 

Plan wyjazdu: 

Trasa: 

sobota 20.10.2012 r.:  
Sucha Beskidzka – Przeł. Przysłop – Kiczora – Solnisko – Kolędówka – przeł. Opaczne  
nocleg w schronisku „W murowanej piwnicy” na przeł. Opaczne http://opaczne.wordpress.com/ 

niedziela 21.10.2012 r.:  
Opaczne – Jałowiec – Przeł. Klekociny - Zawoja 

Uwaga! Trasa oraz program wyjazdu mogą podlegać modyfikacjom w zależności od warunków 
pogodowych oraz potrzeb i możliwości uczestników. 

Program: 

Najciekawsze atrakcje: 

 liczne panoramy górskie na najwyższe partie polskich Beskidów, 

 wędrówka najstarszym polskim beskidzkim szlakiem, 

 najwyższy szczyt Pasma Jałowieckiego, 

 nocleg z pięknym widokiem na Babią Górę, 

 Muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego. 
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Szacunkowe koszty: 
Osoby posiadające zniżkę studencką na kolej – ok. 160 zł, pozostałe osoby – ok. 170 zł. 

Uwaga! Podane powyżej koszty są orientacyjne. Szacowane koszty obejmują dojazd, wyżywienie, 
noclegi i program (wstępy do obiektów).  

Ekwipunek: 

Sprzęt 

plecak 
śpiwór 
kubek, nóż 
(opcjonalnie) kijki trekkingowe 

Ubranie 

wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane 
ciepły sweter, polar albo bluza 
spodnie turystyczne 
kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna, parasol 
strój do spania 
bielizna, skarpety na zmianę, koszulka 
czapka, szalik, rękawiczki, okulary przeciwsłoneczne 

Inne 

dokumenty (dowód osobisty oraz inne uprawniające do zniżek np. leg. studencka, PTTK) 
pieniądze 
latarka 
(opcjonalnie) kompas i mapa (polecana mapa 1:50 000 Compass/Galileos Beskid Żywiecki) 
leki osobiste 
kosmetyczka (tylko nie za ciężka), ręcznik 
papier toaletowy, chusteczki higieniczne 
(opcjonalnie) aparat fotograficzny 
klapki lub sandały do chodzenia po schronisku 
książeczki GOT, Turysta Przyrodnik 

Jedzenie 

kanapki na śniadanie i drugie śniadanie pierwszego dnia (przewidziany wieczorem ciepły posiłek) 
napoje na pierwszy dzień 

Kontakt: 
Małgorzata Gładyś-Kwatek 
Tel. +48-510-00-25-70 
Email:m_gladys@wp.pl 
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