KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ przy PTTK ODDZIAŁ SUDETÓW WSCHODNICH w PRUDNIKU ORGANIZUJE

w dniach 01.05 – 04.05 2021 r.

RAJD MAJOWY

Gorce, Beskid Sądecki, Pieniny
WYJAZD 01.05.2021 r. - sobota: 05: 00 parking ul. Parkowa 4,
5:05 parking autobusowy ul. Skowrońskiego (poniżej Biedronki)
01.05.2021 r. sobota: przejazd na trasie: PRUDNIK – NOWY TARG / KOWANIEC / OLEKSÓWKA
10:30 Wymarsz na trasę szlakiem zielonym przez Bukowinę Waksmundzką – Wisielakówkę –
Schronisko Turbacz - Turbacz (1278 m npm), powrót Małopolskim Szlakiem Papieskim do Nowy
Targ / Kowaniec. Trasa o dł. 16,1 km, średni czas przejścia 5 ¼ h, suma podejść/ zejść 736 m/ 736 m.
punkty GOT 25
przejazd do Czarna Woda Jaworki, zakwaterowanie „U Waligóry”, godz. 18;30 obiadokolacja
02.05.2021 r. niedziela: po śniadaniu wyjazd do Krościenka w planie TRZY KORONY (982 m),
Sokolica (747 m) , trasy o różnych dystansach:
I wariant Krościenko – Przeł. Szopka - Trzy Korony – Krościenko trasa 10 km, średni czas przejścia
ok 4 h, suma podejść / zejść 678 / 678 m, 16 pkt GOT ,
II wariant Krościenko – Przeł. Szopka - Trzy Korony – Czertezik – Sokolica – Krościenko trasa o dł
13,5 km, ok. 5 ¼ h, suma podejść / zejść 1005 / 1005, pkt GOT 23,
III wariant Krościenko – Sokolica – Krościenko, trasa o dł 7,5 km, czas przejścia ok. 2 ¾ h, suma
podejść / zejść 531 / 531 m., pkt GOT 12,
IV wariant – możliwość skorzystania ze spływu kajakowego, pontonowego w Krościenku lub spływ
tratwą flisacką na trasie Sromowce Kąty – Krościenko.
03.05.2021 r. poniedziałek wymarsz szlakiem niebieskim z Sewerynówki (569 m npm) przez
Skrzyżowanie pod Przehybą do Schroniska PTTK Przehyba (1158 m npm), następnie szlakiem
czerwonym przez Wielką Przehybę (1191 m npm), Radziejową (1262 m n pm), Wielki Rogacz (1172
m npm) do Jaworek. Trasa o dł. 21 km, na 7 h marszu, suma podejść / zejść 1023 /1020 m., punkty
GOT 24
04.05.2021 r. wtorek: po śniadaniu wymarsz z Jaworek szlakiem zielonym przez Wąwóz Homole na
Wysoką (1050 m npm) – Schronisko Pod Durbaszką – Jaworki Czarna Woda, trasa o dł. 11,5 km,
czas przejścia 4 h, suma podejść / zejść 560 / 560 m, pkt GOT 15.
godz. 15:00 obiad, godz. 15:45 wyjazd do Prudnika, planowany przyjazd ok. godz. 22:00.

Koszt: 420 zł/os. zawiera transport autokarem, 3 noclegi (pokoje 2, 3, 4 i 6 osobowe, wszystkie
pokoje z łazienkami, bez TV, kuchnia z lodówką (pustą) i naczyniami do dyspozycji, czajniki elektr. na
każdym piętrze), 3 śniadania, 3 obiadokolacje, obiad w dniu 4.05.2021 r, informator rajdowy.
O wpisie na listę uczestników rajdu decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą zaliczki na
poczet rajdu w kwocie 100 zł. w biurze PTTK O/Prudnik, ul. Traugutta 19 lub na konto Oddziału
w Banku Spółdzielczym w Prudniku 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001, pozostałą kwotę należy
wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2021 r. Uczestnik ma prawo zrezygnować z
wyjazdu nie później niż do 10 dni przed planowanym terminem wyjazdu.
Impreza statutowa dla członków PTTK z opłaconą składką członkowską.
odpowiedzialni za organizację: Barbara Drożdżowicz, Antoni Węglarz

