Hala Długa – na Turbaczu

Program roboczy wycieczki w Beskid Żywiecki i Gorce
Termin: 4-6.10.2017r.
Dzień 1
 Godz. 3 00 – Ryki, ul. Żytnia 5- wyjazd;
 Ok. godz. 9 00- przyjazd do Nowego Targu, spotkanie z przewodnikiem górskim, piesza
wycieczka na Turbacz, najwyższy szczyt Gorców, zejście również do Nowego Targu- cała
trasa ok. 4,5 h
 Ok. godz. 14 00- przejazd do Rabki Zdrój, zwiedzanie miasta z przewodnikiem (jeśli czas
pozwoli)
 Ok. 17 00- przyjazd do pensjonatu w Zawoi, obiad, zakwaterowanie;
 Spacer po Zawoi
 Kolacja i nocleg;
Dzień 2
 Godz. 7 00- pobudka; 7 30- śniadanie
 8 30- wyjście z przewodnikiem- cel: Babia Góra! - z przełęczy Krowiarki- 2,5 h na szczyt
Diablak szlakiem czerwonym - potem do schroniska na Markowych Szczawinach około
1h i zejście do Zawoi Markowa - całość około 6 godzin. Babia to Babia - opisywać nie
trzeba…
 Ok. 15 00- powrót do pensjonatu, obiad;
 Ok. 16 00- spacer po Zawoi, wizyta w Skansenie im. Józefa Żaka
 Ok. 18 00- kolacja/ ognisko- do uzgodnienia i nocleg

Dzień 3 Godz. 7 00 - pobudka ; 7 30 - śniadanie
 Ok. godz. 9 00– spotkanie z przewodnikiem górskim, wycieczka na Halę Kamińskiego Zawoja Czatoża - podejście pod Halę szlakiem czarnym, po drodze zobaczymy resztki
niemieckich umocnień ziemnych z ostatniej wojny, potem malowniczą granią Kolistego
Gronia dochodzimy do bacówki na Hali Barankowej i jeśli będzie ładna pogoda to
zastaniemy - mam nadzieję bacę - czyli przy okazji zwiedzimy sobie również szałas
pasterski;
 Ok. 13 00- obiad, wyjazd do Ryk
 Powrót do Ryk ok. 22 00, wizyta w McDonald ’s
Koszt wycieczki- ok. 250 zł przy grupie ok. 40 osób
Cena obejmuje:
przejazd autokarem, 2 noclegi (pensjonat Jędruś w Zawoi), wyżywienie- 2x śniadanie, 3x obiad ,
2x kolacja, opieka przewodników górskich, bilety wstępu do muzeów, obiektów sakralnych , na
szlaki górskie i in., opłaty za parkingi.
Opracowała: A. Wesołowska

