Klub Seniora
przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

zaprasza w środę

21.08.2019
na wycieczkę na trasie

Dukla, Pustelnia św. Jana,
Złota Studzienka, Zyndranowa
Program
1. Zbiórka Dw. Gł. PKS w Rzeszowie, stanowisko M – godz. 7.15 wyjazd godz. 7.30.
2. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 19.45.
3. W ramach wyjazdu planuje się:
- zwiedzanie kościoła Ojców Bernardynów w Dukli,
- zwiedzanie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej,
- pobyt w Pustelni św. Jana z Dukli „Na Puszczy”,
- przejście do Złotej Studzienki (Lipowica – Złota Studzienka – Lipowica),
ok. 4 km bez przewyższeń, drogi polne i leśne,
- czas wolny w Dukli na kawę,
- spacer do wodospadu na Iwielce (ok. 1,5 km tam i z powrotem, polna droga).
4. Koszt wycieczki – wpisowe, płatne do 14.08.2019 (środa):
- 45,- zł członkowie Klubu Seniora, z opłaconą składką członkowską PTTK za 2019 r.,
- 50,- zł członkowie PTTK, z opłaconą składką PTTK za 2019 r., (młodzież do 19 r.ż 25 zł)
- 60,- zł pozostali chętni na wyjazd, (młodzież do 19 r.ż 30 zł)
Uwaga. Młodzież szkolna może uczestniczyć w wycieczce wyłącznie z opiekunem.
5. 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.
6. Zapisy z wpłatą wpisowego w Biurze Oddziału PTTK w Rzeszowie,
ul. Matejki 2, II piętro, tel. 17 85 367 55.
W terminie: 22.07.2019 (poniedziałek) - 26.07.2019 (piątek), zapisy dla członków Klubu Seniora.
Od 29.07.2019 (poniedziałek) zapisy dla pozostałych chętnych.
7. Zabieramy suchy prowiant.
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.

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

