
                
                   Klub Seniora                              

    przy Oddziale PTTK w Rzeszowie                  

             zaprasza w czwartek  

26.05.2022 
na pieszą wycieczkę 

z przewodnikiem PTTK 

na trasie 

Czudec –Wyżne – Babica                                    
 PROGRAM 

ETAP 1. 
1. Wyjazd z Dworca Gł. PKS  w Rzeszowie, MKS nr 133, stanowisko 4, zbiórka godz. 8.00 wyjazd 8.15. 

     Bilet do przystanku Czudec Zajezdnia (Rynek), cena promocyjna 5,20 zł. 

2. Przejście na trasie: Czudec – Wyżne 77 (przystanek PKS, Rest. MAGYAR), 7  km, drogi leśne i polne. 

     Czas z przerwą na posiłek ok. 3  godz. Wskazane obuwie turystyczne, można zabrać kijki do chodzenia. 

     Na pierwszych 3 km  podejście  ok. 190 m. 

     Po drodze „zdobędziemy” zamek w Czudcu. 

     Do zdobycia punkty do odznak: Turysta Senior – jedna wycieczka, GOT – 9 pkt, OTP -7 km. 

3.  Powrót do Rzeszowa z przystanku Wyżne77: Marcel i MKS co 20 minut. 

ETAP 2. 
4. Dla zainteresowanych przejście  z przystanku Wyżne77 do Babicy (przystanek PKS w pobliżu PKP), przez  

     Podwiszówkę,  6 km, drogi leśne i żwirowe. 

     Czas ok. 2 godz. Podejście ok. 250 m. Do zdobycia punkty do odznak: GOT – 9 pkt, OTP – 6 km. 

     Powrót z przystanku Babica do Rzeszowa: Marcel i MKS co 20 minut. 

    

5. Koszty przejazdu (zakup biletów) pokrywają uczestnicy  we własnym zakresie.. 

6. Przewidywana przerwa na posiłek, prowiant i herbatę zabieramy ze sobą. 

7.Wycieczka odbędzie się, bez względu na ilość uczestników (minimum 1 osoba). 

8. Wpisowe:  

15 -  zł  – członkowie Klubu Seniora PTTK z opłaconą składką za 2022 r.  

20 -  zł  – członkowie PTTK z opłaconą składką za 2022 r.  

  25 -  zł  – pozostali uczestnicy 
 

W ramach wpisowego:  ubezpieczenie NNW, obsługa pilocko – przewodnicka. 

 

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

wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!! 

Zapisy przez system rezerwacyjny Biura Podróży: https://pttkrzeszow.pl/ 

Wpłat należy dokonać: na indywidualny numer konta, który będzie przesłany drogą e-mailową po zgłoszeniu na wyjazd 

lub gotówką/kartą w Biurze Oddziału - max. 3 dni od daty zgłoszenia. 

Brak wpłaty w w/w terminie powoduje skreślenie z listy. Kontakt z Biurem Oddziału tel. 17 85 367 55 

 
                                                            Wycieczkę poprowadzi:  

przewodnik beskidzki i terenowy  

Stanisław Polański (605 346 876) 

https://pttkrzeszow.pl/

