KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ przy PTTK ODDZIAŁ SUDETÓW WSCHODNICH w PRUDNIKU ORGANIZUJE

RAJD

Bieszczady Jesienią
termin 06

– 09 października 2022r

WYJAZD 06.10.2022 r. (noc z środy na czwartek), godz. 01:00 parking ul. Parkowa 4,
godz. 01:05 parking autobusowy ul. Skowrońskiego (naprzeciw kościoła)
06.10.2022 r. czwartek: przejazd na trasie: Prudnik – Sanok, 9:00 zwiedzanie Muzeum Historycznego
w Sanoku posiadającego jedną z najpiękniejszych kolekcji sztuki cerkiewnej w Polsce i największą na
świecie ekspozycję prezentującą twórczość Zdzisława Beksińskiego .
Przejazd do Kalnicy, zakwaterowanie w Centrum Wypoczynkowo-Konferencyjnym „Bogdanka”,
godz. 14:00 wyjazd do Wetliny, wymarsz na trasę szlakiem żółtym: Wetlina Stare Sioło – Przełęcz
Orłowicza (1095 m), następnie szlakiem czerwonym na Smerek (1222 m) – Jasieniów (wiata 909 m)–
Kalnica 591 m. Trasa o dł ok. 10 km, na 3 ½ h marszu, suma ↑ 635 m, suma↓ 670 m, punkty GOT 18
lub z doliny Łopienki szlakiem rowerowym, Rezerwatem Sine Wiry do Kalnicy ok. 12 km, 3 ¾ h
marszu, suma ↑374 m, suma↓ 281 m.
godz. 18:30 obiadokolacja
07.10.2022 r. piątek po śniadaniu wyjazd do Cisnej, kawka w Siekierezadzie , wymarsz na trasę
szlakiem czerwonym: Cisna - – Małe Jasło – Duże Jasło - Jasło – Okrąglik – Fereczata – Wielką
Granią Wopistów do Smereka 5:30 h 16.5 km, suma ↑ m, suma ↓ 837 m GOT 23
lub przejazd do Przysłupia, wymarsz Przełęcz Przysłup – Jasło – Okrąglik – Fereczata – Smerek ok.
4:10 h marszu, dł. 12.8 km, suma ↑ 628 m, suma ↓ 700 m GOT 18.
08.10.2022 r. sobota po śniadaniu wyjazd na Przełęcz Wyżnią (873 mnpm), wymarsz żółtym szlakiem
przez Miśkowe Berdo na Dział (1100 mnm), następnie szlakiem zielonym na – Małą Rawkę (1272
mnpm) , dalej żółtym szlakiem na Wielką Rawkę, następnie szlakiem niebieskim Krzemieniec (1221
mnpm. – trójstyk), powrót do Małej Rawki i szlakiem zielonym na Przełęcz Wyżniańską, trasa na 5 h
marszu, ok. 14.7 km, suma↑ 805 m, suma↓ 822 m pkt. GOT 22.
lub z Małej Rawki zejście szlakiem niebieskim do schroniska Kremenaros 5:23 h 16.2 km, suma
podejść 778 m, suma zejść 995 m, pkt GOT 23
09.10.2022 r. niedziela: po śniadaniu wyjazd do Brzegów Górnych, wymarsz szlakiem czerwonym:
Berehy – Hasiakowa Skała/Chatka Puchatka , zejście szlakiem żółtym do Przełęczy Wyżniej, trasa na
2 h marszu, o dł. 5 km, suma↑ 474 m, suma↓ 339 m lub na Smerek. Godz. 13:00 obiad, 13:45
wyjazd. do Prudnika, planowany przyjazd ok. godz. 22:00.

Koszt: 720 zł/os. zawiera transport autokarem, 3 noclegi (wszystkie pokoje z łazienkami), 3
śniadania, 3 obiadokolacje, obiad w dniu 9.10.2022 r, informator rajdowy,
O wpisie na listę uczestników rajdu decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą zaliczki na
poczet rajdu w kwocie 100 zł do dnia 30.05.2022 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 31.08.2022 r. Uczestnik ma prawo
zrezygnować z wyjazdu nie później niż do 21 dni przed planowanym terminem wyjazdu.
Impreza statutowa dla członków PTTK z opłaconą składką członkowską.
odpowiedzialni za organizację: Barbara Drożdżowicz 798006323, Antoni Węglarz

