Gorce i Pieniny – 7 dni w niezwykłych parkach narodowych Karpat

Terminy i ceny:

13- 19 maja 1.500 PLN
8-14 października 1.500 PLN

12-18 sierpnia 1.700 PLN

Początek i koniec wycieczki w Krakowie – zbiórka od godz. 20.00.
Wyjazd można połączyć z wycieczkami na Babią Górę i Pilsko w dniach:
19-26 maja, 18-22 sierpnia, 4-8 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 i nie będzie trzeba ich nosić
- podczas wędrówki przez Gorce i Pieniny poznamy ich środowisko geograficzne i dowiemy się na czym
polega unikatowość tych obydwu pasm górskich
- ze szczytów Lubania, Trzech Koron i Wysokiej zobaczymy najpiękniejsze panoramy Tatr
- nauczymy się rozpoznawać wybrane skały i rośliny Karpat
- wizyta w kościele św. Michała Archanioła w Dębnie (lista UNESCO)
- odwiedzimy Łopuszną – rodzinną wieś księdza Tischnera i posłuchamy „Historii filozofii po góralsku”
- poznamy prawdziwe dzieje Janosika i dowiemy się, jak Polacy skradli Słowakom jego legendę
- zjemy pyszne podhalańskie pierogi, kwaśnicę na wieprzowinie, zupę borowikową, oscypka z żurawiną,
bundz, wypijemy żętycę i będziemy delektować się pysznymi lodami rzemieślniczymi z Krościenka.
AUTOR PROGRAMU: Jarosław Poniewiera

Zapraszamy na pieszą wycieczkę przez dwa niezwykłe pasma górskie Karpat. Gorce należą do
najdzikszych miejsc w Polsce, a zawdzięczają to swojej unikatowej rzeźbie. W porównaniu z innymi
pasmami w Beskidach posiadają one strome zbocza, między którymi rzeki płyną w wyjątkowo głębokich
dolinach. W lasach wciąż żyje wiele zwierząt, a po każdym obfitszym deszczu na drogi wylegają salamandry
plamiste i żmije zygzakowate. Powyżej górnej granicy lasu znajdują się piękne hale, z których
słynie Gorczański Park Narodowy. Z tych hal roztaczają się fantastyczne widoki na Tatry i Podhale.
Podczas naszej wycieczki powędrujemy na Turbacz, Gorc i Lubań i sprawdzimy, czy skały dawnego

wulkanu Wdżar nadal wywołują anomalie magnetyczne. Następnie czeka nas wędrówka przez Pieniński
Park Narodowy. Pieniński Pas Skałkowy tworzy jedną z najbardziej zagadkowych struktur geologicznych
w Karpatach, a przełom Dunajca przez Pieniny jest wielką osobliwością przyrody. Jego panorama ze
szczytu Sokolicy to z pewnością jeden z najbardziej spektakularnych widoków Europy. Planujemy spłynąć
tym przełomem na tratwach i przewędrować najciekawsze szlaki Pienin między Jeziorem
Czorsztyńskim a wąwozem Homole i Wysoką – najwyższym szczytem Pienin (wys. 1.050 m n.p.m.).
Zwiedzimy zamki w Czorsztynie i Niedzicy. Jeśli będzie to możliwe, to przekroczymy granicę ze Słowacją
i odwiedzimy Czerwony Klasztor. W ciągu tygodnia poznamy dwa kompletnie inne parki narodowe.
Wycieczka trwa sześć i pół dnia, i w terminach weekendowych zajmuje cztery dni robocze. Rozpoczniemy
ją i zakończymy w Krakowie, gdzie można zostawić swój samochód. Wyjazd jest realizowany w grupie od 6
do 10 osób. Osoby przygotowane do prowadzenia wyjazdu: Katarzyna Kowalska, Krzysztof Rąpała,
Jarosław Poniewiera

TRASA WYCIECZKI - główne miejsca i obiekty na trasie: Ochotnica Górna, Gorczański Park Narodowy,
Turbacz i hale pod Turbaczem, Lubań, Dębno, Grywałd, Krościenko, Łopuszna, Czorsztyn, Wdżar, Pieniński
Park Narodowy, Trzy Korony, Sokolica, Jaworki, wąwóz Homole, Wysoka, Szczawnica, Niedzica, przełom
Dunajca przez Pieniny, Jezioro Czorsztyńskie.

PROGRAM WYCIECZKI:
Początek każdej wycieczki w Krakowie - zbiórka pierwszego dnia wieczorem od godz. 20.00 i nocleg w
Krakowie. Nazajutrz wcześnie rano wyjazd w Gorce. Planujemy 3 dni wędrówek po Gorcach w pasmach
Turbacza i Lubania oraz 2 dni w Pieninach. Ze względu na COVID-19 możemy podać tylko ogólny plan
wycieczki w formie powyższego opisu. Dokładny program wycieczki dzień po dniu zostanie podany przed jej
rozpoczęciem. Dostosujemy go do prognoz pogody i bieżących potrzeb.
Cena wycieczki: 1.500 lub 1.700 zł (obejmuje: ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu z powodu
zachorowania na COVID-19 lub inną chorobę; ubezpieczenie NNW; 6 noclegów w gospodarstwach
agroturystycznych lub schroniskach wraz ze śniadaniami; przejazdy samochodami osobowymi i przewóz
bagażu między miejscami noclegowymi; opiekę doświadczonego pilota; koszty organizacyjne; podatek VAT;
obowiązkową składkę na Fundusz Pomocowy COVID-19 ). Koszt wycieczki obejmuje 3 niespodzianki.
Cena nie obejmuje: kosztów spływu Dunajcem przez Pieniny (ok. 80 zł); wyżywienia poza śniadaniami;
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 60 zł).

