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Wyjazd w Pieniny 
 

Plan wyjazdu:  

Wyjazd:  
Zbiórka w piątek, 6 czerwca 2014 r. o godz. 20:45 na Dworcu PKS Warszawa 
Zachodnia (w hali głównej, przy kasach) 
Jedziemy PKSem z Warszawy Zachodniej do Krościenka (odjazd 21:15 – przyjazd 6:06), 
następnie krótka przerwa na śniadanie / spanie  i ruszamy! 

Powrót:  
W niedzielę, 8 czerwca 2014 r. o godz. 23:15 
na Dworzec PKP Warszawa Centralna.  

Bilety: 
Po pobraniu zaliczki organizatorki zakupią bilety dla uczestników 

Charakter wyjazdu:  
Pieszy, górski 

Program:  
piątek:  Warszawa >> Krościenko nad Dunajcem 
sobota:   Krościenko nad Dunajcem – Trzy Korony – Sromowce Niżne  
niedziela:   Sromowce Niżne – Sokolica – Szczawnica >> Kraków >> Warszawa 

Szacunkowy koszt:  
ok. 200 zł (osoby ze zniżką 150 zł) 
Cena obejmuje dojazd, nocleg, wyżywienie; wstęp do atrakcji około 15-20 zł.  

Ekwipunek 

Sprzęt i Ubranie: 

− plecak  
− wygodne, rozchodzone buty, 

dobrze zaimpregnowane  
− ciepły sweter, polar albo bluza  
− kurtka przeciwdeszczowa lub 

peleryna, parasol 

− strój do spania  
− bielizna, skarpety 
− czapka, szalik, rękawiczki,  
− okulary przeciwsłoneczne  
− chustka lub czapeczka chroniąca 

przed słońcem 
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Inne  

− pieniądze (w tym 3 EUR na ‘vstupné do Múzeum Červený Kláštor’  i 
ewentualnie więcej na słowackie pamiątki…) 

− dokumenty (dowód osobisty lub paszport bo jedziemy za granicę – na 
Słowację, dokumenty uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, 
legitymacja PTTK, etc.)  

− leki osobiste, kosmetyczka (tylko nie za ciężka),  
− ręcznik  
− papier toaletowy, chusteczki higieniczne  
− latarka z dodatkową zmianą baterii (najwygodniejsza „czołówka”)  
− kompas i mapa (polecana mapa: Pieniny 1:25 000, wyd. Compass) 
− aparat fotograficzny 
− klapki lub sandały  
− książeczki GOT i TP oraz innych odznak turystycznych  
− zapałki 

Jedzenie  

− kanapki na sobotę (dopiero wieczorem przewidziany ciepły posiłek)  
− napoje lub woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce  

 

Kontakt:  

Kasia Wasikowska (696 268 124; wasikowska.k@gmail.com) 
Asia Kiełczewska  (530 844 843; aasuak@gmail.com) 
 
Prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenia (najpóźniej do wtorku 27 V) wraz z 
wpłatą zaliczki 100 zł. 

mailto:aasuak@gmail.com

