Komunikat 1

Muszyna Zdrój - wycieczka krajoznawczo-turystyczna w
Beskid Sądecki „Łemkowska Muszynianka”
Plan wycieczki:
1 dzień – piątek 03.06.2022 przejazd nocny z Wrocławia do Muszyny Zdrój. Przyjazd do
Muszyny w godzinach porannych, zakwaterowanie w pensjonacie Jaga. Śniadanie w
pensjonacie po czym około 10.00 wycieczka z przewodnikiem po Muszynie do godziny 15.00
(rynek - zwiedzanie ratusza, przejście historyczną częścią miasta od Dworu Starostów do
kościoła, przejście zabytkową ulicą Kościelną i zwiedzanie muszyńskich „Ogrodów Biblijnych”,
następnie przejście na tzw. Zapopradzie – zwiedzanie „Ogrodów Zmysłów” i nie tylko,
degustacja wód zdrojowych. W trakcie zwiedzania: przerwa na "kawę". Około 15.00 Zakończenie programu z przewodnikiem. Od 15.00 do 16.00 przerwa obiadowa, około 17.00
spływ pontonami Popradem. Wieczorem o 20.00 ognisko w ośrodku Jaga.
2 dzień – sobota 04.06.2022 całodzienna wycieczka w góry Beskidu Sądeckiego. Około 9.00 wyjście z obiektu i przejście szlakiem „Sadzonego jajka” do bazy namiotowej na Złockiem,
następnie przejście na Szczawnik (zwiedzanie dawnej cerkwi łemkowskiej Św. Dymitra), skąd
powrót w kierunku Muszyny przez piękny rezerwat „Las Lipowy Obrożyska”. W trakcie
spotkania przerwa na ognisko. Powrót do Muszyny na obiadokolację po Łemkowsku.
3 dzień – niedziela 05.06.2022 przejazd pociągiem jedną z najpiękniejszych tras kolejowych
przełomem Popradu do Piwnicznej Zdrój (zwiedzanie zdroju), następnie przejazd do Starego
Sącza (zwiedzanie miasta). Około 21.00 powrót pociągiem do Wrocławia.
Cena 550 zł dla członków PTG i 600 zł za pozostałych zainteresowanych obejmuje:
- transport grupowy na trasie Wrocław-Muszyna-Piwniczna Zdrój-Stary Sącz-Wrocław
- noclegi ze śniadaniami,
- obiad i obiadokolacja w dniu 3.06 i 4.06,
- opłata przewodnika w dniach 3.06 i 4.06,
- ogniska w dniach 3.06 i 4.06,
- ubezpieczenie NW.
Podana powyżej cena jest obecnie szacunkowa, gdyż czekamy na nowe rozkłady jazdy
pociągów i autokarów. O ostatecznej kwocie poinformujemy 5 kwietnia w komunikacie 2.
Terminarz:
1. Zgłoszenie uczestnictwa do 31 marca 2022 roku, na adres janusz.lach@uwr.edu.pl,
piotr.ropuszynski@uwr.edu.pl
2. Do 30 kwietnia 2022 roku, wpłacenie całej kwoty na konto Wrocławskiego Oddziału PTG
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