Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej
Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Jesienna Listopadówka
Jesienny Listopadowy wyjazd SKPTG sezonu 2017/2018

Schr. PTTK na Hali Krupowej

Ratusz w Jordanowie

Serdecznie zapraszam wszystkich członków i sympatyków SKPTG na Tradycyjny Klubowy Wyjazd
Listopadowy, tym razem w Beskid Żywiecki. Do zobaczenia na szlaku!
Zbiórka: piątek, 17. listopada o godz. 22:30 w hali głównej dworca PKP Warszawa Centralna
Wyjazd: godz. 23:12 (pociąg TLK53170 „KARPATY”) do stacji Jordanów. Planowany przyjazd o
godz. 5:25.
Powrót: niedziela, 19. października o godz. 16:01 bus z Zawoi Centrum do Krakowa. Planowany
przyjazd o godz. 18:00. Na dworcu PKP Kraków Główny o godz. 19:28 odjeżdżamy do Warszawy
(pociąg TLK31150 „MALINOWSKI”). Planowany przyjazd do stacji Warszawa Centralna o godz.
22:38.
Charakter wyjazdu: pieszy, górski,krajoznawczy
Atrakcje:
 Obszerne widoki z Policy (1369 m n.p.m.) szczytu do Diademu Gór Polskich
 Zwiedzanie Jordanowa
 Podziwianie pięknych górskich widoków w jesiennej scenerii
 Wspólna integracja w schronisku!
Trasa:
Dzień 1: Warszawa -> Jordanów - Bystra - Cupel - Okrąglica - Schr. PTTK na Hali Krupowej (27
GOT)
Dzień 2: Schr. PTTK na Hali Krupowej – Jasna Góra (1241 m n.p.m.) - Polica (1369 m n.p.m.) - Hala
Śmietanowa (1070 m n.p.m.) - Zawoja (Centrum) -> Kraków -> Warszawa (18 GOT)
Nocleg: schronisko PTTK na Hali Krupowej
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Szacunkowy koszt: ok. 200 zł (ze zniżką studencką: 180 zł), (obejmuje: dojazd, noclegi i wyżywienie,
bez tzw. kosztów własnych)
Ekwipunek:
Sprzęt:




plecak (z miejscem na wspólny prowiant)
menażka, termos, kubek, sztućce, scyzoryk
latarka (najlepiej czołówka) z dodatkową zmianą baterii

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
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 Beskid Żywiecki 1:50 000)



książeczka Górskiej Odznaki Turystycznej oraz innych



gitara i śpiewniki SKPTG

Jedzenie:


prowiant na sobotę rano



napoje lub woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce
Obiadokolacja w sobotę oraz śniadanie w niedzielę jest przewidziane przez organizatora

Kontakt: Tomasz Bajda (tel. 694-495-458; e-mail: tomekih[at.]wp.pl)

Zaliczka wynosi 120 zł ! Proszę o wpłacenie zaliczki do 14 Listopada!
Wyjazd jest organizowany na zasadach non-profit. Prowadzący nie pobierają wynagrodzenia i
pokrywają całkowicie koszty swojego uczestnictwa w Imprezie.

