
Gliwicki Klub Turystyki Górskiej „Skalnik”
www.gktg.gliwice.pttk.pl

Zarząd GKTK Skalnik zaprasza klubowiczów i nie tylko na uroczyste
zakończenie sezonu turystycznego GKTG „Skalnik” 2019, które
odbędzie się w dniach 08.11-10.11.2019 zgodnie z poniższym

programem:

Wyjazd autobusu w dniu 08.11.2019
o godz. 16.30 Knurów ul. Kosmonautów (przystanek autobusowy),
o godz.16.45 Gliwice ul. Rybnicka (stacja BP)
o godz.17.00 Gliwice Plac Piastów
Przyjazd na nocleg ok. godz. 21.00 Willa „KINGA” Krościenko n/D

powrót do Gliwic w dniu 10.11.2019 ok. godz. 20.00. Cena wycieczki: członkowie Klubu
260,00 zł, pozostali 270,00 zł.
Przejazd autobusu: Knurów, Gliwice (punkt wyjazdu na pl. Piastów) – Tychy – Oświęcim -
Wadowice – Nowy Targ – Krościenko n/D
Sobota 09.11.2019
Śniadanie: 8.00
Trasa wycieczki: Jaworki, Wąwóz Homole (szlak zielony) – Wysoka (1050 m. n.p.m.
szlak niebieski) - Durbaszka (942 m n.p.m.) – Schronisko pod Durbaszką -
Szafranówka (żółtym szlakiem, 711 m.n.p.m.) – Palenica (719 m n.p.m.) – Szczawnica
Długość i czas przejścia trasy wynoszą odpowiednio: 14 km i 6.0 godz.
(z odpoczynkiem w schronisku pod Durbaszką ).

Niedziela 10.11.2019
Śniadanie: 8.00
Trasa wycieczki: Krościenko n/D (żółty szlak) - Toporzysko (617 m n.p.m.) - Przeł.
Szopka (żółtym, Chwała Bogu 780 m n.p.m.) - Wąwóz Szopczański - Schronisko PTTK
Trzy Korony – Czerwony Klasztor kładka (453 m n.p.p.m.) – Przełęcz pod Klasztorną
Górką (niebieski, 598 m n.p.m.) – Przełęcz Limierz (687 m n.p.m.) – Leśnica - Leśnica
(rozejście szlaków, idziemy szlakiem żółtym) - Pod Szafranówką (szlakiem niebieskim)
- Szczawnica (skrzyżowanie przy Schronisku Orlica 446 m n.p.m.)
Długość i czas przejścia trasy wynoszą odpowiednio: 16,2 km i 6.0 godz. (z odpoczynkiem
w schronisku Trzy Korony).
Wariant II: Od Czerwonego Klasztoru Drogą Pienińską do Szczawnicy (czerwony
szlak – do skrzyżowania przy Schronisku Orlica )
Długość i czas przejścia trasy wynoszą odpowiednio: 16,4 km i 6.0 godz.

Cena zawiera:
- Przejazd autokarem klasy turystycznej, opłaty drogowe, parkingi i ubezpieczenie,
- 2 noclegi, 2 śniadania, obiadokolację i poczęstunek.

Prowadzący wycieczkę: Dominika Marczyńska i Stanisław Jankowski.



Informacje porządkowo-organizacyjne

 Zapisy w oddziale PTTK terminie do 05.10.2019 r. Pierwszeństwo w udziale mają
członkowie GKTG „Skalnik”

 Wpłaty na konto oddziału PTTK nr konta: 23 1240 1343 1111 0010 5003 6658
(PKO S.A) z dopiskiem „Zakończenie sezonu turystycznego GKTG „Skalnik”.
Pierwsza rata w wysokości 150,00 zł płatna do 05.10.2019 r., pozostała kwota płatna
do 30.10.2019 r.

 Osoby, które dwa tygodnie przed planowaną wycieczką (nie znajdując za siebie
zastępstwa) odwołają swój udział płacą 50 % podanej kwoty, tydzień przed wyjazdem
100 % wartości wycieczki.

 Podczas wędrówek w górach uczestnicy powinni poruszać się w turystycznym stroju i
wygodnym obuwiu, powinni posiadać kurtkę lub pelerynę
przeciwdeszczową ,powinni posiadać własny pokarm i napoje, powinni być również
sprawni o odpowiedniej kondycji.

 Ze względu na pobyt na Słowacji należy zabrać ze sobą dowody osobiste.
 Niedopuszczalne jest wędrowanie w pojedynkę bez kontaktu wzrokowego z

pozostałymi uczestnikami wycieczki.
 Powinnością każdego uczestnika wycieczki jest poruszanie się zgodnie z programem,

natomiast ewentualne dodatkowe przejścia powinny być zgłaszane prowadzącemu
wycieczkę.

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w
programie wycieczki, wynikających przede wszystkim z warunków atmosferycznych i
przyczyn losowych.

 Wyjazd autobusu następuje z wyżej opisanych miejsc. Zbiórka na 15 min. przed
odjazdem autobusu.

 Koszt liczony przy pełnej obsadzie autokaru 50 osobowym. W razie mniejszej ilości
chętnych, koszt może wzrosnąć.

 Każdy uczestnik, który zapisał się na wycieczkę, zobowiązany jest do przestrzegania
regulaminu GKTG „Skalnik” Gliwice, który umieszczony jest na stronie klubowej:
http://www.gktg.gliwice.pttk.pl/index.php/regulamin

Zapraszamy do udziału w wycieczce !!!


