22-24.07.2022 r.
(piątek – niedziela)
PTTK JAWORZNO

Z KOMISJĄ KRAJOZNAWCZĄ
zaprasza na wycieczkę

Bieszczady
KOMISJA KRAJOZNAWCZA

Sanok:

Muzeum

Krajoznawczo
Historyczne

Zamek,

Muzeum

Budownictwa

Ludowego, spacer z przewodnikiem po mieście. Stara Wieś:
Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Ogród Biblijny.

Czerteż:

Cerkiew Przemienienia Pańskiego. Turzańsk: Zespół
cerkwi par. greckokatolickiej pw. Michała Archanioła UNESCO.
Smolnik: Cerkiew pw. św. Michała Archanioła UNESCO.

Komańcza: Izba Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Klasztor
Nazaretanek. Lesko: Synagoga oraz cmentarz żydowski. Ustrzyki
Górne: Ośrodek Historii Turystyki Górskiej PTTK Solina: Zapora
i rejs po jeziorze.
Organizator: Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK w Jaworznie.
 Impreza nie posiada charakteru komercyjnego i jest organizowana według zasady „non-profit”.
 Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji, a uczestnicy rajdu dokonują jedynie wpłat
na organizację imprezy.
Cel rajdu: krzewienie aktywnych form spędzania wolnego czasu i wypoczynku.
Uczestnicy: członkowie PTTK. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wycieczce tylko pod opieką
osoby dorosłej.
Wysokość wpisowego wynosi:

625 zł – dzieci i młodzież członkowie PTTK
645 zł – dorośli członkowie PTTK
Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki w wysokości 200 zł.
Ostateczny termin zapisu i całej wpłaty: 01.07.2022 r.
Zapisy w biurze Oddziału PTTK w Jaworznie ul. Grunwaldzka 35, czynne: pon. – czw. w godz. 10:00-17:00,
telefonicznie: (32) 616-39-52, 603-275-115 lub poprzez e-mail: jaworzno.pttk@gmail.com
KONTO: BNP PARIBAS SA: 83 1750 0012 0000 0000 3864 3991
Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność wpłat.
Świadczenia: obsługa trasy przez pilota, przewodnika, ubezpieczenie PTTK, przejazd autokarem, 2 noclegi
w OWS „Jawor” w Polańczyku - pokoje 2,3 osobowe z łazienką, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów w cenie wycieczki.

Obowiązki uczestników:
 odpowiedni ubiór turystyczny,
 osoby posiadające paszport COVID-19, proszone są o zabranie go ze sobą na wyjazd,
 maseczka zasłaniająca usta i nos w przestrzeniach zamkniętych,
 przestrzeganie obowiązujących restrykcji związanych z covid-19 na terenie Polski,
 przestrzeganie „Karty Turysty” i postanowień organizatorów.
Wyjazd w dniu 22.07.22 r. o godz. 4:40 z przystanku Osiedle Stałe w kierunku Centrum.

5:00 parking za CH Galena przy ul. Rzemieślniczej.
Powrót do Jaworzna w dniu 24.07.22 r. ok. godz. 20:00.

Jezioro Soliński i zapora, widok z korony zapory na południe.
fot.www.wikipedia.pl

