KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ przy PTTK O/SUDETÓW WSCHODNICH w PRUDNIKU ORGANIZUJE

WYPRAWĘ
NA

HOWERLĘ
„Hoverlyana’2018”
w ramach obchodów „Roku dla Niepodległej”
WYJAZD: 23 marca 2018 r. - piątek godz. 4.30 sprzed basenu OSiR ul. Parkowa 4
Przejazd busem na trasie Prudnik – Lwów
23.03.2018 godz. 14.00 – 18.00 (czasu lokalnego) zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem
godz. 21:00 zbiórka uczestników wyprawy na dworcu głównym we Lwowie, godz. 22:00 wyjazd
podstawionym pociągiem do Worochty. Nocny przejazd w wagonach sypialnych (przedziały 4
osobowe z pościelą)
24 marca 2018 r. ok. godz. 5:00 – przyjazd do stacji Worochta, od godz. 7:30 odjazd
podstawionymi autobusami z Worochtydo granicy Narodowego Parku Karpackiego (ok. 14 km),
następnie marsz ok. 5 km do turbazy sportowej Zaroślak (1240 m n.p.m.), odprawa, wymarsz
na Howerlę, najwyższy punkt Beskidów i najwyższy szczyt Ukrainy, stopień trudności – średni,
trasa na ok. 6 godz. marszu, o dł. 8 km, przewyższenie od Zaroślaka: 1642,29 m suma podejść:
857,02 m, suma zejść: 859,42 m,. po zdobyciu szczytu (tylko w warunkach umożliwiających
wejście) powrót do Worochty, godz. 20:30 – podsumowanie wyprawy, rozdanie dyplomów
uczestnictwa na peronie stacji Worochta, godz. 22:00 – odjazd z Worochty do Lwowa
25 marca 2018 r. ok. godz. 4:00 przyjazd do Lwowa, powrót do Polski, planowany przyjazd do
Prudnika ok. 15:00
KOSZT: wpisowe za udział w wyprawie 270 zł płatne w biurze PTTK O/Prudnik do dnia 12 marca
2018 r. lub na konto PTTK w Banku Spółdzielczym w Prudniku 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001

Świadczenie: transport busem z Prudnika do Lwowa, przejazd nocny na trasie Lwów Worochta – Lwów w wagonie sypialnym, przejazd autobusem z Worochty do granicy
Narodowego Parku zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem lokalnym, ubezpieczenie
Wyżywienie we własnym zakresie
CEL RAJDU: - popularyzacja pieszej turystyki górskiej zimą, aktywny wypoczynek
- poznawanie walorów turystycznych Karpat Ukraińskich,
- nabywanie doświadczenia w wędrówkach górskich w warunkach zimowych,
- integracja środowiska turystycznego Polski, Ukrainy i innych krajów
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z WYJAZDU WPISOWE NIE BĘDZIE ZWRACANE.
PRZYPOMINAMY O ODPOWIEDNIM UBIORZE DO UPRAWIANIA TURYSTYKI GÓRSKIEJ I OBUWIU
UMOŻLIWIAJĄCYM POKONYWANIE TERENÓW GÓRZYSTYCH ZIMĄ (RAKI), TERMOSIE NA HERBATĘ,
Kontakt - Barbara Drożdżowicz 501 496 336

