Oddział, Koła PTTK w Rzeszowie
i Koło Miejskie nr 15 w Jarosławiu
zapraszają na „umowne” zakończenie imprez z cyklu

„W niedzielę za miasto z przewodnikiem PTTK”

25.10.2020
„Radawa”
Zbiórka uczestników o godz. 7,00. Wyjazd z Dworca Głównego PKS w Rzeszowie o godz. 7.15 (stan. M).
Do Jarosławia autokary pilotują: Miłosz Kościelny, Jacek Dziwisz (przewodnicy beskidzcy).
Trasa nr 1: wycieczka piesza: ok. 20km - cały czas lasami leśnictw Lichacze (kapliczka MB Lichackiej –
Jagodnej), Surmaczówka, Zapałów, Radawa. Przejście ścieżkami dydaktycznymi na terenie Obszaru Natura
2000 - Lasy Sieniawskie w Obszarze Chronionego Krajobrazu.
Czas przejścia ok 5,5-6 godzin. Prowadzący: Ireneusz Bazylewicz (przewodnik beskidzki)
Trasa nr 2: Jarosław Garbarze – cmentarz z I wojny światowej. Wycieczka piesza szlakiem żółtym. Trasa:
Jarosław (Szówsko) – Koniaczów (miejsce obozu zagłady z II wojny światowej) – Piwoda – Cetula –
Radawa. Trasa biegnie polami i lasami leśnictwa Łapajówka na Obszarze Chronionego Krajobrazu.
Czas przejścia ok 4,5 - 5 godz. ok 16 km. Prowadzący: Leszek Misiąg (przewodnik beskidzki)
Trasa nr 3: Jarosław Garbarze – cmentarz z I wojny światowej. Przejazd do m. Radawa. Wycieczka piesza
lasami nadleśnictwa Sieniawa, na terenie terenie Obszaru Natura 2000 - Lasy Sieniawskie w Obszarze
Chronionego Krajobrazu. Czas przejścia ok. 4-4,5 godz. ok. 14 km Prowadzący: Andrzej Piotrowski
(przodownik TG)
W miejscowości Radawa (ok. godz.15.30): ognisko, kiełbasa z grilla, bigos, gorąca herbata.
„Umowne” zakończenie imprez z cyklu „W niedzielę za miasto z przewodnikiem PTTK”:
Wystąpienie przedstawiciela Nadleśnictwa Jarosław. Rozdanie drobnych upominków, dyplomów.
Uroczystość wzbogaci występ zespołu „Marek i Paweł” z piosenką turystyczną (i nie tylko).
W miejscu imprezy będzie czynna restauracja – możliwość nabycia, kawy, piwa itp.)
Powrót do Rzeszowa ok. godz. 20.00
Koszt:

70 zł – członkowie PTTK (młodzież do 19 rż – 45 zł)
85 zł – pozostali uczestnicy (młodzież do 19 rż – 55 zł)

Cena obejmuje: przejazd autokarem, przewodnictwo na trasie, ognisko z poczęstunkiem.
Zapisy drogą telefoniczną tel. 17 85 367 55, lub osobiście w Biurze Oddziału, II piętro.
Wpłat wpisowego można dokonać gotówką albo kartą w Biurze Oddziału (II piętro), lub przelewem na konto
Oddziału PTTK w Rzeszowie, nr konta: 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742, w terminie max. 3 dni od daty zapisu.
Brak wpłaty wpisowego w ww. terminie, powoduje skreślenie z listy.
UWAGA!!! - Uczestnicy, nie należący do PTTK, którzy zgłoszą się po godz. 14.00 ostatniego dnia roboczego przed
wycieczką, ubezpieczają się we własnym zakresie !!!
Zapisy także przez system rezerwacyjny Biura Podróży: https://pttkrzeszow.pl/
W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik będzie proszony
o podpisanie oświadczenia. Przed wejściem do autokaru, należy przekazać przewodnikowi podpisany dokument
(z datą rozpoczęcia wycieczki). Będzie go można także podpisać na miejscu. Zachęcamy do wcześniejszego wydruku
– oszczędzimy czas.
Odmowa podpisania oświadczenia,
skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce, bez zwrotu wpisowego

