
Klub  Seniora 

przy Oddziale PTTK w Rzeszowie 

zaprasza  we  wtorek 

13.10.2020 

na wycieczkę do Brzozowa Zdroju 

„z przewodnikiem PTTK i… maseczką” 

1. Zbiórka uczestników o godz. 9.45, Dworzec Gł. PKS w  Rzeszowie. stanowisko 5.                              

   Wyjazd do Brzozowa o 10.01, NEOBUS.  

    Należy kupić wcześniej bilet do Brzozowa (kilka sposobów): 

    przez Internet, Dw. Gł.  PKS kasy EUROBUS,  BUT COLUMBUS - ul. Matejki 16,        

    BUT MADELTRANS - ul. Grunwaldzka 30A, cena biletu 15,- zł.. 

    Bilet u kierowcy można kupić po wcześniejszej rezerwacji: INFOLINIA tel. 703 280 900. 

    Wyjazd z Brzozowa  do Rzeszowa: BUS Marcel, godz.: 14.05, 14.40, 15.25 (bilet 14,- zł). 

    Może się zdarzyć, że nie wszyscy będą wracać tym samym BUSEM (zależy od ilości osób).  

2. W programie wyjazdu: 

    - przejście z centrum Brzozowa do dawnej dzielnicy Brzozów Zdrój (ok. 2,5 km),  

    - spacer po ścieżce przyrodniczej „Brzozów Zdrój”, 3 km, 15 przystanków z tablicami 

      opisującymi las w różnych aspektach, będzie okazja zobaczyć m.in. kłokoczkę południową, 

    - spacer do monumentu upamiętniającego mord żydów brzozowskich przez Niemców (1 km),  

    - przerwa na posiłek (kanapki, herbatę, każdy zabezpiecza we własnym zakresie), 

    - powrót do centrum Brzozowa, łącznie do przejścia 9 km. 

3. Zabieramy prowiant,  o maseczkach też nie zapominamy - obowiązkowe. 

4. Do z dobycia punkty do odznak: 

- OTP:  9 km, Turysta Senior – jedna wycieczka, 

- Turysta Przyrodnik: ścieżka przyrodnicza „Brzozów Zdrój” – 5 pkt. 

UWAGA!!! 

• Ze względu na obostrzenia epidemiczne – m.in. konieczność posiadania pełnej listy uczestników,  

obowiązują wcześniejsze zapisy w Biurze Oddziału (telefonicznie 17 85 367 55, lub osobiście) 

• Wpisowe: 10 zł – wszyscy uczestnicy. 

W ramach wpisowego: opieka przewodnika, środek dezynfekujący u przewodnika.  

• Koszt  biletów w autobusach, każdy pokrywa we  własnym zakresie. 

• Wpłaty wpisowego: gotówką lub kartą w Biurze Oddziału, lub przelew  na konto Oddziału PTTK w 

Rzeszowie:  nr konta: 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742.  

Brak wpłaty wpisowego powoduje skreślenie z listy. 

• Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00  ostatniego dnia roboczego przed 

wycieczką, ubezpieczają się we  własnym zakresie !!!. 

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik będzie 

proszony o podpisanie oświadczenia. Przed wejściem do autokaru, należy przekazać przewodnikowi 

podpisany dokument (z data rozpoczęcia wycieczki). Będzie go można także podpisać na miejscu. 

Zachęcamy do wcześniejszego wydruku – oszczędzimy czas ☺. 
Odmowa podpisania oświadczenia, skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce, bez zwrotu wpisowego. 

Na wyjazd zaprasza Zarząd Klubu Seniora. 

Wycieczkę prowadzi Stanisław Polański,  

przewodnik terenowy i beskidzki, tel. 605 346 876 


