Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
Oddział w Raciborzu
ul. Chopina 16, 47 – 400 Racibórz, tel./fax. (032) 415 30 93
www.raciborz.pttk.pl, e-mail: poczta@raciborz.pttk.pl

Słowacja jakiej nie znacie - Orawa
29.04. – 03.05.2017r

I

Organizator rajdu:
Oddział PTTK w Raciborzu, Koło Terenowe
Planowane dofinansowanie przez Urząd Miasta w Raciborzu

II Komandor rajdu:
Piotr Armatys tel. 664202040
III Cele imprezy:
1/ rozwijanie i krzewienie turystyki kwalifikowanej, kształcenie i doskonalenie kadry turystycznej.
2/ szerzenie kultury turystyki, zapoznanie ze zdrowotnymi walorami turystyki górskiej
3/ zdobywanie GOT
4/ wędrowanie i zwiedzanie górskiej Słowacji
IV Program:
Dzień I - sobota
 7.30. wyjazd z dworca autobusowego w Raciborzu
 wycieczka górska na Pilsko (czas przejścia 5h)
 zakwaterowanie w schronisku Slana Woda
 obiadokolacja
 ognisko z pieczeniem kiełbasy
Dzień II - niedziela

śniadanie.
 wycieczka górska na Babią Górę i Małą Babią Górę od Oravskiej Polhory (czas przejścia 7h)
 obiadokolacja
 ognisko z piosenką turystyczną
Dzień III - poniedziałek

śniadanie.
 zwiedzanie Orawskiego Zamku
 zakwaterowanie w Zubercu
 wycieczka górska nad Rohackie Stawy (trasa krótka 2h i długa 4h)
 obiadokolacja
Dzień IV – wtorek
 śniadanie
 zwiedzanie Muzeum Wsi Orawskiej
 wycieczka górska na Pogórze Skoruszyńskie (czas przejścia 4h)
 pobyt na basenach termalnych w Orawicy
 obiadokolacja
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Dzień V – środa
 śniadanie
 wycieczka górska uczestnicy wybierają:
- Dolina Prosieczna i Kwaczańska
- Wielki Chocz i gorące źródła Luczki
- Beskid Żywiecki – Hala Rysianka
 przyjazd do Raciborza godz, 20.00
V Postanowienia końcowe:
 uczestnicy na rajdzie będą ubezpieczeni przez organizatora.
 wpisowe na rajd wynosi dla członków PTTK Racibórz i mieszkańców Raciborza 420 zł dla
pozostałych osób 450 zł. Zapisy i wpłata pierwszej raty – 200 zł do 15.03.2017r. Druga rata
płatna do 15.04.2017r.
 wstępy do zwiedzanych obiektów dla chętnych 10 euro + baseny termalne Orawice 5 euro,
Luczki 12 euro
 na całym rajdzie opieka przewodnicka + przewodnicy w zwiedzanych obiektach
 niepełnoletni mogą brać udział w rajdzie pod opieką dorosłych.
 organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Z turystycznym pozdrowieniem i zaproszeniem PTTK Racibórz

