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

Skarby Pomorza vol.1
Plan wyjazdu
Dojazd
Samochodami lub PKP (do ustalenia w zależności od ilości kierowców)
Zbiórka
Piątek, 31.05.2019
Zbiórka na Dworcu PKP Warszawa Centralna, o godz. 18:50.
PKP: 19:20 Warszawa Centralna--->23:20 Gdynia Główna
Program
Sobota 01.06.2019:
Spacer krajoznawczy do Rezerwatu Przyrody "Jar Raduni" ok. 20 km. Trasa miejscami
wymagająca. Opcja trasy dziecięcej (bardziej nosidło niż wózek).
Obiad na mieście.
Wieczorem ognisko na plaży, szanty
Niedziela: 02.06.2019
Spacer krajoznawczy na klify Orłowa ok.10-15km (możliwość rozszerzenia)/Opcja zwiedzania
Gdańska dla chętnych.
Możliwość kąpieli w morzu (woda nadal zimna ^^)
Obiad we własnym zakresie (na mieście).
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany tras.
Trasy uzależnione od pogody.
Powrót
Niedziela, 02.06.2019:
PKP Gdynia Główna 17:42 -> Warszawa Główna -> 22:10
Charakter wyjazdu
Pieszy , krajoznawczy
Szacunkowy koszt
Około 220zł za osobę.
Cena obejmuje dojazd, dwa noclegi, śniadanie w sobotę i w niedzielę.
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Ekwipunek
Sprzęt
−
−
−
−
−

plecak :)
śpiwór / możliwość kupienia pościeli (+5 zł)
czołówka
termos z herbatą, kubek
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
Inne
− pieniądze
− dokumenty (szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, legitymacja
PTTK, itp.)
− leki osobiste, kosmetyczka (tylko nie za ciężka :P),
− ręcznik
− papier toaletowy, chusteczki higieniczne
− mapa "okolice Trójmiasta"
− aparat fotograficzny
− klapki lub sandały -do chodzenia po schronisku
− książeczki tematyczne np. OTP itd.
− kostium kąpielowy/kąpielówki dla chętnych ;)
Jedzenie
− kanapki na sobotę, na trasę.( Lub rano możliwość zrobienia zakupów w żabce)
− herbata w termosie / woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce
Kontakt:
Judyta Walichnowska
691 420 304 judytawalichnowska@gmail.com
W związku z wcześniejszym zakupem biletów i jedzenia na wyjazd i zarezerwowaniem noclegu,
wpłaty zaliczek (po wcześniejszym skontaktowaniu się z organizatorem) w wys. 150 zł do piątku
24.05.2019. Zaliczki bezzwrotne!

