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aktywny weekend poza miastem
wędrówka gorczańskimi szlakami
Turbacz – najwyższy szczyt Gorców
zimowe krajobrazy Beskidów i wspaniałe panoramy
wieczór w klimatycznym schronisku na Turbaczu
szkolenie outdoorowe – przygotowanie do zimowej wycieczki w góry

Dzika Polska z Offtravel to cykl wyjazdów, w których zabieramy Was w zachwycające
miejsca w Polsce i dzielimy się naszym wieloletnim doświadczeniem podróżniczym! To też
świetna okazja do nawiązania nowych znajomości i poznania takich samych pasjonatów
turystyki aktywnej jak Ty!
Gorce to jedno z najładniejszych pasm Beskidów i idealne miejsce do spędzenia aktywnego
weekendu w górach. Góry te charakteryzują się długimi i łagodnymi grzbietami porośniętymi
przez bukowe i świerkowe lasy, z których wyłaniają się rozległe hale i niewielkie polany. Ze
szczytów zaś roztaczają się wspaniałe widoki na okoliczne beskidzkie pasma oraz Tatry.
Nazwa Gorce pochodzi od dawnego sposobu uzyskiwania hal pod wypas owiec – gorzenia
(wypalania). Do dziś na dawnych halach pasterskich możemy zobaczyć drewniane szałasy i
bacówki. Cenną przyrodę tego obszaru chroni zaś Gorczański Park Narodowy i zdarza się
zobaczyć na szlaku trop wilka lub niedźwiedzia.
Podczas wyjazdu "Beskidzka Zima" zdobędziemy najwyższy szczyt tego pasma - Turbacz
(1310 m n.p.m.), zaliczany do Korony Gór Polskich.
Zrobimy też praktyczne szkolenie outdoorowe dotyczące turystyki górskiej. Skupimy się na
rzeczach, o których należy pamiętać planując zimowy wyjazd, omówimy jak spakować się na
wędrówkę i dobrać odpowiednią odzież do zimowych warunków. Podzielimy się z Wami
doświadczeniami z wypraw trekkingowych w Karpaty Wschodnie i góry Azji.
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1 dzień: Nowy Targ – Turbacz – Schronisko PTTK na Turbaczu
Spotykamy się o godzinie 2:00 w Warszawie przed kawiarnią Południk Zero (ul. Wilcza 25)
i ruszamy do Nowego Targu (z osobami chcącymi dojechać samodzielnie spotykamy się
o godzinie 9:00 w Nowym Targu Kowańcu). Stąd ruszamy szlakiem w kierunku Turbacza (1310
m n.p.m.). Po drodze będziemy mogli podziwiać wspaniałe panoramy na Tatry. Po zdobyciu
najwyższego szczytu Gorców, po południu kwaterujemy się w schronisku. Dalszą część
wieczoru spędzamy wspólnie w schronisku. Dystans ok. 12 km, podejście 800 m, czas
wędrówki ok. 5-6 godzin.
2 dzień: Schronisko PTTK na Turbaczu – Nowy Targ
W niedzielę po śniadaniu rozpoczynamy część szkoleniową (ok. 2 godziny). Omówimy co
i dlaczego powinno się znaleźć w plecaku na wycieczkę w góry. Zajmiemy się też kwestią
dobrania odpowiedniej odzieży do warunków górskich oraz tematem sprzętu jaki zawsze
powinniśmy mieć ze sobą – zarówno na krótkich wycieczkach, jak i na dłuższych wyprawach
trekkingowych. Spotkanie zakończymy podsumowaniem – jak przygotować się do zimowej
wycieczki w góry? Po części szkoleniowej wyruszamy w drogę powrotną szlakiem do Nowego
Targu, gdzie w godzinach popołudniowych (ok. godziny 15.00) kończymy wycieczkę. Dystans
ok. 8 km, czas wędrówki ok. 3 godziny. Powrót do Warszawy około godziny 22:00.
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• Transport uczestników z i do Warszawy autami osobowymi lub busem, w zależności od
liczby chętnych.
• Wyżywienie uczestników we własnym zakresie.
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plecak 30-40l (wszystkie ubrania w plecaku najlepiej dodatkowo zabezpieczyć przed
wilgocią pakując w worki foliowe)
buty trekingowe wysokie + ochraniacze tzw. stuptuty
kijki trekkingowe
bluza polarowa i długie spodnie
kurtka typu softshell lub przeciwdeszczowa z kapturem
bielizna, koszulki z długim rękawem i getry termiczne, wygodne ciepłe skarpetki
dodatkowy ciepły polar/sweter wełniany/sweter puchowy
ciepła czapka i rękawiczki (+ zapasowe), chusta typu buff
ręcznik, przybory higieniczne, obuwie na zmianę do schroniska
latarka ze sprawnymi bateriami
telefon komórkowy, ładowarka, powerbank
okulary przeciwsłoneczne
dokument tożsamości i pieniądze
mapa gór i kompas
termos, nóż turystyczny, prowiant indywidualny
podstawowe indywidualne lekarstwa i środki opatrunkowe (aspiryna, przeciwbólowe,
na dolegliwości żołądkowe, plastry, bandaż elastyczny, gaziki nasączane spirytusem,
gaziki jałowe, folia NRC)
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Kraj:
Termin:
Czas trwania:
Liczba uczestników:

Polska
6 – 7 lutego 2021
2 dni
10 - 20 osób

Cena wyjazdu: 330 PLN (płatne w ciągu 1 dnia od dnia Umowy)
Obejmuje:
− organizację Wyjazdu i opiekę Przewodnika (licencjonowanego przewodnika
beskidzkiego)
− szkolenie outdoorowe zgodnie z Planem wyjazdu
− udostępnienie sprzętu zespołowego (apteczka zespołowa, materiały szkoleniowe)
− nocleg w schronisku w pokojach 4 osobowych zgodnie z Planem wyjazdu
− Ubezpieczenie NNW
+ 160 PLN (płatne w ciągu 1 dnia od dnia Umowy)
Obejmuje:
− transport uczestników z i do Warszawy

Organizator:

Offtravel s.c.
ul. Główna 20
05-500 Piaseczno

Przewodnik:

Jakub Czajkowski
Geograf, przewodnik górski i podróżnik. Od zawsze zafascynowany
poznawaniem świata – najpierw na kartach książek, a potem wykorzystując
każdą okazję do podróży. Od wielu lat wędruje z plecakiem po górskich
ścieżkach Karpat i azjatyckich bezdrożach. Przeszedł Główny Szlak Beskidzki,
drogę pamirską w Tadżykistanie oraz zdobywał szczyty Tien-szanu. Odkąd po
raz pierwszy w Mongolii dosiadł konia, odkrywa w siodle dzikie pustkowia Azji
Centralnej – mongolskie stepy i wysokogórskie przełęcze Kirgistanu.
Przemierzał szlaki Tybetu, Indochin i dziewiczą syberyjską tajgę, ale uwielbia
też wyszukiwać nieznane miejsca w Polsce. Od wielu lat jego ulubionym
środkiem transportu jest rower – ostatnio coraz częściej zabiera go na swoje
azjatyckie wyprawy. Za rowerowy projekt „Mongolia na Dwóch Kółkach” był
nominowany do nagrody TRAVELERY National Geographic w kategorii podróż
roku. Pasjonuje się fotografią, dziką przyrodą i „aktywnym wypoczynkiem” –
najlepiej na dystansie 100 km, z mapą i kompasem w dłoni. O swoich
wyprawach często opowiada na prelekcjach podróżniczych.

Kontakt:

tel. +48 739 000 747
e-mail: wyprawy@offtravel.pl
www.offtravel.pl
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