Klub Seniora
przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

zaprasza we wtorek

16.07.2019
na ścieżkę przyrodniczo-kulturową

„Do Ralla”
Program
1. Zbiórka Dw. Gł. PKS w Rzeszowie, stanowisko M – godz. 7.15 wyjazd godz. 7.30.
2. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 19.00.
3. W ramach wyjazdu planuje się:
- zwiedzanie wystawy przyrodniczej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie”,
- przejście ścieżki przyrodniczo-kulturowej „Do Ralla”, 6 km, ok 3 godz.,
drogi leśne, czasami zarośnięte, wymagane obuwie turystyczne oraz długie spodnie,
można zabrać kijki do chodzenia,
- osoby, które nie pójdą na ścieżkę przyrodniczą, mogą pozostać w krasiczyńskim parku,
-wspólny spacer po parku w Krasiczynie.
4. Przewidziana przerwa na kawę (Krasiczyn).
UWAGA.
W programie tego wyjazdu, planowano spacer po ścieżce przyrodniczej „Bobrowa Dolina”.
Nie będzie to możliwe, ponieważ Nadleśnictwo Bircza, od dnia 30.04.2019 zamknęło ścieżkę.
5. Koszt wycieczki – wpisowe, płatne do 10.07.2019 (środa):
- 50,- zł członkowie Klubu Seniora, z opłaconą składką członkowską PTTK za 2019 r.,
- 55,- zł członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską PTTK za 2019 r.,
- 65,- zł pozostali chętni na wyjazd.
6. W ramach wpisowego zapewnia się:
- przejazd autokarem, opłaty parkingowe,
- ubezpieczenie NNW dla członków PTTK, z opłaconymi składkami za 2019 r.,
- pilotaż i przewodnictwo, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.
7. Zapisy z wpłatą wpisowego w Biurze Oddziału PTTK w Rzeszowie, ul. Matejki 2, II piętro,
tel. 17 85 367 55. W terminie: 17.06.2019 (poniedziałek) - 24.06.2019 (poniedziałek),
zapisy dla członków Klubu Seniora.
Od 25.06.2019 (wtorek) zapisy dla pozostałych chętnych.
8. Osoby nie należące do PTTK, ubezpieczają się we własnym zakresie.
9. Do zdobycia punkty do odznak:
- Turysta Senior: wyjazd jako jedna wycieczka, OTP: 6 km,
- Turysta Przyrodnik:
= Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego – 5 pkt,
= Ścieżka przyrodniczo-kulturowa „Do Ralla” – 5 pkt,
= pomniki przyrody w parku w Krasiczynie – 3 pkt,
= wystawa przyrodnicza w LKP Lasy Birczańskie – 2 pkt.

Na wyjazd zaprasza Zarząd Klubu Seniora.
Wycieczkę prowadzi Stanisław Polański, przewodnik terenowy i beskidzki, tel. 605 346 876

