
Arcibiskupské gymnázium Praha a přátelé

  POLSKO  2016

29/7-7/8 :  Bieszczady -  polské  Poloniny

 Bukové pralesy, dávná úzkokolejka; travnaté horské hřbety s dalekými výhledy, 
sem tam v údolí vesnice se starobylým kostelíkem; občas svědkové starých časů 

Doprava : PÁ 29/7 z hl.n. 21.46 – Košice (6.37), pak dále ; sraz do 21.30 u vlaku Regiojet 1021;
zpět NE 7/8 Praha hl.n. 5.58 (z Košic 6/8 ve 21.22); jízdenky centrálně 

Předběžná trasa : (z Košic ještě 2,5h jízdy –) Osadné u Medzilaborců – Balnica (již Polsko) –
Kruhliak – polonina Wetlińska a Caryńska – Ustrzyki Gorne – hora Tarnica 1348 m/m – polonina
Bukowska – Kremenec 1221 m/m (trojmezí PL/SK/UKR) – Stužický prales – Nová Sedlica (–
návrat  do  Košic);  denně  10-20  km,  Tarnica  –  větší  túra  („nalehko“);  první  dny  budou  asi
osamělejší, na poloninách lidu přibude a budeme v národním parku, ale třeba nebude tak zle :-) 

Nocleh: stany, přístřešky; pokud možno volně, v nár.parku asi kempy či plácky u chat

Vaření: oheň, někde jen vařiče (vlastní); nákupy (zloté nebo i €) cca ob 3 dny (ceny jako v ČR)

S     sebou: myslete na noci i dny, na vedro i chlad a déšť, na chození, koupání, na volné chvíle;
+mj. dobré boty+něco na přezutí, malý báglík, pláštěnka-pončo, láhve na vodu, baterka,
doklady+kartička pojištěnce, (mapa Bieszczady /vyd.Compass/), peněžní rezerva (aspoň
1000Kč+50€ či zloté)

Cena (na os.) : jízdné+společné výdaje cca 800Kč + 30€ (odhad - vstupy NP, noclehy); 
záloha 600 Kč/os do 30/6 , doplatek 20€/os 29/7 ve vlaku, dále dle skutečných výdajů 

Odpovídající pojištění povinné! (individuálně)

Osvědčený doplněk : prosím připravte si (příp.dvojice) příspěvek k večernímu programu (návrh
hříčky, téma k rozhovoru+vlastní pohled, zajímavé čtení apod.) – díky ☺!

BRNKAČKA :  každý účastník zavolá  28/7 (čt) ve 20-21h na tel.č.viz níže (doladění detailů)

 Dotazy : Z.Lauschmann – 211.cz@centrum.cz, 776 153 793

Na  pohodu i veselé zážitky v čerstvém povětří
se spolu s vámi těší

16.6. 2016 Zdeněk Lauschmann

A ještě k navazujícím kolům: 13-19/8  Cyklo ČESKÝ  LES  doma i za humny
Na kole od Chebu do Domažlic (trochu klikatě); doprava vlakem (odj. 13/8 ráno, zpět 19/8 večer); 
ježdění hodně v Německu, noclehy v Čechách; táboření, koupání, klídek; cena kolem 700 Kč 

mailto:211.cz@centrum.cz

	Vaření: oheň, někde jen vařiče (vlastní); nákupy (zloté nebo i €) cca ob 3 dny (ceny jako v ČR)

