Założony 15.01.1955 r.

WYCIECZKA KLUBOWA KTP „WIERCIPIĘTY” :
BESKID ŚLĄSKI, ŻYWIECKI i MAŁY – 13-22 września 2019 r.
PROGRAM :
13 września 2019 r. (piątek)
Godz. 20.00 – zbiórka uczestników na dworcu PKP Szczecin Główny (koło kas
biletowych).
Godz. 20.22 – wyjazd pociągiem ze Szczecina,
UWAGA : WSZYSTKIE PODANE GODZINY ODJAZDU POCIAGÓW MAJĄ CHARAKTER
ORIANTACYJNY I MOGĄ ULEC ZMIANIE PO WRZEŚNIOWEJ KOREKCIE ROZKŁADÓW
JAZDY.

14 września 2019 r. (sobota)
Ok. godz. 3.05 przyjazd do Katowic, skąd o godz. 5.35 pociągiem Kolei
Śląskich do Węgierskiej Górki. Przyjazd pociągu do Węgierskiej Górki około
godziny 7.47.
Zakwaterowanie na cztery noce w Węgierskiej Górce – pokoje gościnne
Manhattan (ul. Zielona 149). Pokoje dwuosobowe. Dostęp do samoobsługowej
kuchni. Możliwość zabrania psa. Koszt noclegu – 40 zł od osoby za dobę. W
pobliżu sklepy i miejsca gdzie można coś zjeść.
TRASA PIESZA : Węgierska Górka – Bąki – Przybędza – Matyska; Golgota
Beskidów (609 mnpm) – szlak niebieski – Jaworzynka (952 mnpm) – Hala
Radziechowska – Magurka (1036 mnpm) – Glinne (1034 mnpm) – schron
Waligóra - Węgierska Górka (17,5 km, 720 m podejść)

15 września 2019 r. (niedziela)
SPACER : Węgierska Górka – schron Wędrowiec (zwiedzanie) – schron
Wąwóz – Bukowina (510 mnpm) – schron Wyrwidąb – Węgierska Górka
(8 km, 80 m podejścia)
Przejazd busem do Kamesznicy Fajkówki
TRASA PIESZA :
Kamesznica Fajkówka - szlak czarny - Skałka (1016 mnpm) - Wierch Wisełka
(1192 mnpm) - Barania Góra (1220 mnpm) - Wierch Wisełka - Wierch
Równiański - Przysłop (schronisko PTTK, Muzeum Turystyki Beskidu
Śląskiego, Izba Leśna) - szlak niebieski - Pod Karolówką - szlak żółty Kamesznica Wojtasówka (11,5 km, 525 m podejść)
Przejazd busem do Węgierskiej Górki.

16 września 2019 r.(poniedziałek)
Około godz.10.30 przejazd pociągiem Kolei Śląskich z Węgierskiej Górki do
Wilkowic-Bystrej
TRASA PIESZA : Wilkowice – chatka studencka pod Rogaczem – Rogacz
(828 mnpm) – schronisko PTTK na Magurce Wilkowickiej – Czupel (933
mnpm) – Diabelski Kamień – Łodygowice (15 km, 660 m podejść)
Powrót pociągiem Kolei Śląskich z Łodygowic do Węgierskiej Górki.

17 września 2019 r. (wtorek)
Przejazd busem do browaru w Żywcu
Godz.11.00 - zwiedzanie browaru w Żywcu.
TRASA PIESZA : Osiedle Browar Kolonia - Grojec (612 mnpm) - Czarny
Grojec (477 mnpm) - Żywiec (6 km , 325 m podejść, 7 pkt GOT
Spacer po zabytkach Żywca, muzeum w Starym Zamku
Przejazd pociągiem Kolei Śląskich do Węgierskiej Górki.

18 września 2019 r. (środa)
Przejazd busem z Węgierskiej Górki do Żabnicy Skałki
Zakwaterowanie na trzy noce w Żabnicy koło Węgierskiej Górki – Dom
Wypoczynkowo Wczasowy Wojtatówka 3. Pokoje 2,3,4 osobowe. Brak
samoobsługowej kuchni. Dostępne są czajniki. Możliwość zabrania psa. Koszt
noclegu wraz ze śniadaniem – 50 zł od osoby za dobę. Do najbliższego
sklepu jest ok. 2 km (właściciele obiektu mogą podwieźć samochodem w celu
zrobienia zbiorczych zakupów). Możliwość dowiezienia jedzenia z pizzerii w
Węgierskiej Górce.
TRASA PIESZA :
Wojtatówka - Hala Boracza (schronisko) - szlak zielony - Hala Lipowska
(schronisko) - Hala Rysianka (schronisko) - Hala Pawlusia - szlak zielony Żabnica Skałka - Wojtatówka (16 km, 820 m podejść)

19 września 2019 r. (czwartek)
TRASA PIESZA :
Wojtatówka - Hala Boracza (schronisko PTTK) - Prusów (1010 mnpm) - szlak
niebieski - Żabnica - szlak czerwony - Abrahamów - Tokarnia - szlak konny Żabnica Skałka - Wojtatówka (17 km, 850 m podejść)

20 września 2019 r. (piątek)
Przejazd busem do Tresnej.
Godz.11.00 - rejs stateczkiem po jeziorze Żywieckim (ok. 45 minut)
TRASA PIESZA : przystań Tresna - Czernichów - MIędzybrodzie Żywieckie dolna stacja kolejki terenowo-szynowej na górę Żar (5,5 km, 200 m podejść);
Wjazd kolejką na górę Żar
Godz.15.00 - zwiedzanie elektrowni szczytowo-pompowej na górze Żar.
Trasa „P” – wycieczka podstawowa:
 przejście od bramy wjazdowej do budynku głównego
 projekcja filmu
 prelekcja przy makiecie przestrzennej elektrowni
 zejście sztolnią komunikacyjną na poziom podstawowy komory elektrowni
 przejście obok silników rozruchowych do nastawni
 wyjście sztolnią ewakuacyjną do sztolni komunikacyjnej
 powrót do budynku głównego.
TRASA PIESZA : góra Żar (761 mnpm) - Żar (drewniana dzwonnica) Orawczaki (6 km , 40 m podejść)
Przejazd busem do Żabnicy

21 września 2019 r. (sobota)
TRASA PIESZA : Wojtatówka - Żabnica Skałka - dolina Żabniczanki - Zadnie potok Romanka - szlak czerwony - Suchy Groń (870 mnpm) - stacja
turystyczna Słowianka - szlak czarny - Żabnica Skałka - Wojtatówka (16 km,
850 m podejść)
Przejazd busem do Węgierskiej Górki.
Ok. godz. 20.28 wyjazd pociągiem z Węgierskiej Górki do Katowic.

22 września 2019 r. (niedziela)
Ok. godz.0.40 wyjazd pociągiem z Węgierskiej Górki do Szczecina.
Ok. godz. 7,58 przyjazd do Szczecina Głównego.

ORIENTACYJNE KOSZTY :





Noclegi w Węgierskiej Górce – 4 x 40 zł = 160 zł
Noclegi w Wojtatówce ze śniadaniem – 3 x 50 zł = 150 zł
Koszt ubezpieczenia – około 15 zł od osoby
Koszt przejazdów pociągiem na trasie Szczecin Główny - Katowice oraz
Katowice – Szczecin Główny (wg taryfa „Wcześniej” – ulga 30%) – około
51,20 zł w jedną stronę.
Ewentualny bilet dla psa – 15,20 zł w jedną stronę.
Można też kupić bilet kolejowy we własnym zakresie.
Osoby chcące skorzystać z kuszetki kupują bilety we własnym zakresie.
 Koszt przejazdu pociągiem Kolei Śląskich na trasie : Katowice Węgierska Górka oraz Węgierska Górka - Katowice (bilet Silesia
Weekend - ok. 16,15 zł w jedną stronę)
 Koszty przejazdów busem : Żabnica - Tresna i Międzybrodzie Bialskie Żabnica - łącznie ok. 30 zł.
 Koszty przejazdów busem i pociągiem w okolicach Węgierskiej Górki ok. 50 zł
Koszty zwiedzania :
 zwiedzanie schronu „Wędrowiec” w Węgierskiej Górce
–
bilet normalny – 4 zł, dzieci i młodzież – 3 zł.
 zwiedzanie browaru w Żywcu (muzeum + browar) – 40 zł
 rejs stateczkiem po jeziorze Żywieckim (45 minut) – 15 zł.
 wjazd kolejką linowo – terenową na górę Żar – bilet normalny – 13 zl,
bilet ulgowy (uczniowie, studenci do 26 roku życia, osoby powyżej 65
roku życia) – 10 zł , rabat dla członków PTTK – 10 %.
 Muzeum Miejskie w Żywcu (Stary Zamek) – bilet grupowy – 12 zł od
osoby.
 Zwiedzanie elektrowni szczytowo-pompowej Żar – bilet normalny – 15
zł, bilet ulgowy (młodzież szkolna i studenci do 26 roku życia) – 10 zł
UWAGA : Nie ma przymusu zwiedzania wszystkich miejsc do których są
bilety wstępu – dla ograniczenia kosztów można z wybranych z nich
zrezygnować.
Koszt wyżywienia we własnym zakresie wg indywidualnych upodobań
Przed wyjazdem – do dnia 31 lipca 2019 r. - zbierana jest zaliczka w kwocie
410 zł na pokrycie kosztów noclegów oraz przejazdów pociągiem na trasie
Szczecin-Katowice oraz Katowice-Szczecin.
UWAGI KOŃCOWE :
W sprawie zapisów na wyjazd oraz uiszczania odpłatności : kontakt
telefoniczny (tel.609902208) lub mailowy (ahojprzygodo@o2.pl)
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc pierwszeństwo w zapisach mają
osoby które opłaciły roczną składkę członkowską w klubie „Wiercipięty”
(uwaga ta nie dotyczy uczestników z SKKT "Dreptaki")
Powyższy plan ma charakter orientacyjny i może ulec zmianom.

