Beskid Wysoki – Babia Góra i Pilsko
trekking bez plecaków na najwyższe szczyty Beskidów

Terminy i ceny:

19-23 maja 1.250 PLN
4-8 października 1.250 PLN

18-22 sierpnia 1.250 PLN

Początek i koniec wycieczki w Krakowie – zbiórka od godz. 20.00.
Wyjazd można połączyć z wycieczkami w Gorce i Pieniny w dniach:
13-19 maja, 12-18 sierpnia, 8-14 października 2021.

ATUTY WYJAZDU:
- geograficzna wycieczka górska w małej grupie 6-9 osób
- przejścia po górach bez dużych plecaków – będą one przewożone samochodem między miejscami
noclegowymi poza schroniskami, do których nie można dojechać
- podczas wędrówki przez Babiogórski Park Narodowy poznamy środowisko geograficzne Beskidu
Wysokiego i dowiemy się dlaczego Babia Góra jest najwyższa
- Hala Miziowa, Hala Lipowska i Hala Rysianka - zobaczymy najpiękniejsze hale Beskidu Żywieckiego
- nauczymy się rozpoznawać cztery piętra klimatyczno-roślinne w Karpatach
- dowiemy się co Ludomir Sawicki zobaczył na Babiej Górze i czego dotyczą spory uczonych wokół jej
dziejów.
AUTOR PROGRAMU: Jarosław Poniewiera
Zapraszamy na pieszą wycieczkę na dwie najwyższe góry Beskidu Żywieckiego. Wierzchołek
Babiej Góry – Diablak wznosi się na wys. 1.725 m n.p.m. i jest najwyższym polskim szczytem poza
Tatrami. Masyw Babiej Góry, który od strony Orawy góruje nad okolicą niczym Ararat nad Wyżyną
Armeńską, leży na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. W jego sąsiedztwie znajduje
się Pilsko (wys. 1.557 m n.p.m.). Wędrówka miedzy tymi szczytami prowadzi jedną z najpiękniejszych
górskich tras w środkowej Europie. Dla miłośników historii odwiedzimy bunkry w Węgierskiej Górce, w
których we wrześniu 1939 polscy żołnierze bronili się przed atakiem armii niemieckiej i słowackiej. Dzięki
bohaterskiej obronie ten punkt oporu nazywany jest „małym Westerplatte”. Wycieczka trwa cztery i pół
dnia i w terminach weekendowych zajmuje tylko dwa dni robocze. Rozpoczniemy ją w Zawoi, a
zakończymy w Węgierskiej Górce. Wyjazd jest realizowany w grupie od 6 do 10 osób. Trasa została tak

zaplanowana, żeby móc ją przejść bez dużych plecaków. Uczestnicy muszą zabierać na trasę tylko
podstawowe ubrania na wypadek nagłej zmiany pogody, ewentualnie napoje i kanapki. Osoby
zainteresowane prosimy o szybkie zapisy ze względu na konieczność opłacenia noclegów w
schroniskach.

TRASA WYCIECZKI - główne miejsca i obiekty na trasie: Zawoja, przełęcz Krowiarki, Schronisko w
Markowych Szczawinach, Hala Miziowa, Hala Lipowska, Hala Rysianka, Hala Boracza, Korbielów, Węgierska
Górka

PROGRAM WYCIECZKI:
Początek każdej wycieczki w Zawoi lub Węgierskiej Górce - zbiórka pierwszego dnia wieczorem od godz.
20.00 i nocleg. Nazajutrz po śniadaniu wyruszamy w góry. Planujemy 3 dni wędrówek po Beskidzie
Wysokim i Babiogórskim Parku Narodowym. Ze względu na COVID-19 możemy podać tylko ogólny plan
wycieczki w formie powyższego opisu. Dokładny program trekkingu dzień po dniu zostanie podany przed
jej rozpoczęciem. Dostosujemy go do prognoz pogody i bieżących potrzeb.
Uwaga! Dla zainteresowanych zorganizujemy transport z Bielska-Białej, Katowic lub Krakowa. Wyjazd
można połączyć z wycieczką: Gorce i Pieniny w dniach 13-19 maja oraz 12-18 sierpnia oraz 814 października 2021

Cena wycieczki: 1.250 zł (obejmuje: ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu z powodu zachorowania

na COVID-19 lub inną chorobę; ubezpieczenie NNW; 4 noclegi w schroniskach, gospodarstwach
agroturystycznych lub hotelach ze śniadaniami; przejazdy samochodami osobowymi i przewóz bagażu
między miejscami noclegowymi; bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; opiekę doświadczonego pilota;
koszty organizacyjne; podatek VAT; obowiązkową składkę na Fundusz Pomocowy COVID-19 ). Koszt
wycieczki obejmuje 3 niespodzianki.
Cena nie obejmuje: wyżywienia poza śniadaniami.

