POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
Oddział w Chorzowie
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1
NIP 627 - 001 - 20 – 51 tel. 32 771 99 74;
email: oddzial@chorzow.pttk.pl; www.chorzow.pttk.pl

Howerla – Bliźnica
UKRAINA
23-26 czerwca 2017 r. - 3,5 dnia
PIĄTEK
Godz. 8.00 wyjazd z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, godz. 8.15
wyjazd z Katowic (po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd na trasie:
Chorzów – Katowice – Korczowa (przekroczenie granicy) – Lwów –
Iwano Frankowsk – Jaremcza - Mikuliczyn. Dojazd do hotelu
w późnych godzinach wieczornych na nocleg (uzależniony od czasu
przekroczenia granicy).
SOBOTA
Po śniadaniu przejazd do miejscowości Jasina skąd udajemy się do
miejscowości Laześcina, a następnie do Turbazy Kozmeścik, skąd
rozpoczynamy przejście piesze szlakiem żółtym na najwyższy szczyt
Ukrainy – Howerlę (2061 m n.p.m.). Czas przejścia ok. 6 h. Powrót
tą samą trasą do Turbazy. Powrót na nocleg. Obiadokolacja.
NIEDZIELA
Po śniadaniu przejazd do miejscowości Jasina skąd udajemy się do
Turbazy Dragobrat, gdzie rozpoczynamy pieszą wędrówkę szlakiem
zielonym i czerwonym w kierunku Bliźnicy Wielkiej (1881 m n.p.m.).
Dalej idziemy szlakiem czerwonym przez Bliźnicę (1872 m n.p.m.)
schodzimy do miejscowości Kvasy. Czas przejścia ok. 6 h.
Punkty GOT (§ 6, ust. 2) – 25 pkt.

Wyjazd w drogę powrotną, do kraju, przekroczenie granicy w
Korczowej.
Powrót do Chorzowa przez Katowice w godzinach wczesno-porannych
(poniedziałek) uzależniony czasem przekroczenia granicy Ukraińsko –
Polskiej.

Świadczenia:
•
•
•
•
•
•

Przejazd autokarem,
opłaty drogowe i autostradowe,
2 śniadanie, obiadokolacja,
2 noclegi,
Usługa Przewodnika – Pilota,
Ubezpieczenie.

cena wycieczki: 699 zł*
Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 200 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na trzy tygodnie
przed wyjazdem. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni
roboczych (w razie rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi, tylko w nagłych i
usprawiedliwionych sytuacjach).

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74
*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca
na wycieczce konto Credit Agricole Bank
nr 70 1940 1076 3077 9167 0000 0000 z dopiskiem „Ukraina”
Uczestników wycieczki obowiązuje ubiór turystyczny dostosowany do aktualnych
warunków pogodowych oraz tras przejścia pieszego. Trasa przejść i przejazdów
może ulec zmianie ze względu na bezpieczeństwo uczestników. W takim
przypadku każdorazowo decyduje o tym prowadzący przewodnik.

UWAGA!:
Każdy uczestnik winien mieć ważny paszport ze względu na
przebywanie poza granicami państwa. Każdy powinien posiadać
równowartość 10 euro, które w autokarze zbierze przewodnik – pilot.
Uczestnicy winni posiadać ważną legitymację członka PTTK.

