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przedłużony aktywny weekend w górach
rozległe beskidzkie widoki i wspaniałe panoramy na Tatry
dzika górska przyroda
rezerwaty Wąwóz Homole i Biała Woda
wejście na dwa szczyty Korony Gór Polskich – Wysoką i Radziejową
uzdrowiskowy klimat Szczawnicy
praktyczne szkolenie outdoorowe – biwakowanie i gotowanie w górach
wieczorne ognisko

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!
Latem zabierzemy Was na wędrówkę jedną z najładniejszych tras w polskich górach.
Beskidzka Pętla to wycieczka w położone tuż obok Szczawnicy Małe Pieniny oraz Pasmo
Radziejowej. Wędrując tutejszymi szlakami będziemi mieli dużo okazji to podziwiania
wspaniałych widoków, a także obcowania z dziką karpacką przyrodą. Nasza trasa przebiega
przez górskie hale z rozległymi panoramami na Tatry, a także przez szumiące buczynowe lasy.
Po drodze zobaczymy też wiele osobliwości geologicznych, z których słyną tutejsze okolice…
Podczas wyjazdu zdobędziemy dwa szczyty zaliczane do Korony Gór Polskich. Wejdziemy
na Wysoką (1050 m n.p.m), która choć znajduje się w Małych Pieninach jest najwyższym
szczytem Pienin w ogóle, oraz zdobędziemy Radziejową (1266 m n.p.m.) – najwyższy szczyt
Beskidy Sądeckiego.
Poznamy też lokalną kulturę – od zabytkowej uzdrowiskowej architektury Szczawnicy, po
klimatyczne, przesiąknięte dymem pasterskie bacówki Małych Pienin. Będziemy mieli okazję
spróbować leczniczych wód, a także wyjątkowych górskich serów. Wieczory po wędrówce
spędzimy integrując się przy blasku ogniska, pod gwiaździstym beskidzkim niebem.
Podczas wyjazdu zrealizujemy praktyczne szkolenie outdoorowe dotyczące turystyki górskiej.
Tym razem skupimy się na biwakowaniu i gotowaniu na wyprawach. Pokażemy Wam różne
patenty na bezpieczny nocleg w terenie, zgłębimy też tematykę odpowiedniego żywienia na
wyprawach. Podzielimy się z Wami doświadczeniami z wypraw trekkingowych w Karpaty
Wschodnie i góry Azji.
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1 dzień: Szczawnica – Wysoka – baza pod Wysoką
Spotykamy się o godzinie 1:00 w Warszawie przed kawiarnią Południk Zero (ul. Wilcza 25)
i ruszamy do Szczawnicy (z osobami chcącymi dojechać samodzielnie spotykamy się
o godzinie 9:00 w Szczawnicy). To znane polskie uzdrowisko leżące w dolinie potoku
Grajcarek, słynącej od wieków z wyjątkowego mikroklimatu. Nazwa miejscowości wzięła się od
występujących w okolicy szczaw – kwaśnych wód mineralnych o właściwościach leczniczych.
Ze Szczawnicy podejdziemy na grzbiet Małych Pienin, a potem dalej powędrujemy rozległymi
i bardzo widokowymi halami i szczytami. Jednym z nich jest Wysoka – najwyższy szczyt
Pienin. Z tarasu widokowego na niej będziemy mieli okazję zobaczyć wspaniałą panoramę
Tatr, Pienin Właściwych, Gorców, Beskidu Sądeckiego i pasm słowackich. Małe Pieniny to też
jedno z niewielu miejsc w Beskidach, gdzie wciąż prowadzi się wypas owiec. Często usłyszeć
tu można dźwięk dzwonków i beczenie zwierząt oraz poczuć zapach dymu
z pasterskich bacówek... Po południu zejdziemy do bazy namiotowej „Pod Wysoką”, gdzie
zostaniemy na nocleg. Po krótkim odpoczynku zrobimy część szkoleniową - omówimy
tematykę bezpiecznego biwakowania w terenie i gotowania. Potem rozstawimy namioty
i zajmiemy się przygotowaniem posiłków (przed wyjazdem napiszemy Wam jakie produkty
sugerujemy zabrać). Wieczór spędzimy przy ognisku. Łączny czas wędrówki to tego dnia to ok.
4 godziny, dystans ok. 11 km. Nocleg w namiotach.

2 dzień: Wąwóz Homole – Radziejowa – Przehyba
Opuszczając halę pod Wysoką zejdziemy przez słynny Wąwóz Homole do wsi Jaworki.
Po drodze zobaczymy malownicze kaskady potoku i imponujące wapienne skałki, a także
charakterystyczną dla tego miejsca roślinność. W Jaworkach, wsi zamieszkałej niegdyś przez
Łemków, zobaczymy zabytkową murowaną cerkiew. Idąc dalej miniemy rezerwat Biała Woda
i kolejne imponujące wapienne skały, a potem wejdziemy w Pasmo Radziejowej – najwyższego
szczytu Beskidu Sądeckiego. Szlak przebiega w dużej części przez lasy i wędrówka nim
w ciepły letni dzień to sama przyjemność. Nie brakuje tu jednak polan idealnych na
odpoczynek, zaś z wieży widokowej na Radziejowej roztacza się wspaniała i rozległa
panorama na wszystkie strony świata. Po południu dojdziemy do schroniska na Przehybie,
gdzie zostaniemy na noc na polu namiotowym. Łączny czas wędrówki tego dnia to ok. 6-7
godzin, dystans ok. 18 km. Nocleg w namiotach.

3 dzień: Przehyba – Szczawnica
Po śniadaniu ruszymy w drogę powrotną do Szczawnicy. Nasza trasa częściowo przebiega
Głównym Szlakiem Beskidzkim – najdłuższym w polskich górach. Po zejściu do Szczawnicy
(ok. godziny 13.00) przespacerujemy się wśród zabytkowej uzdrowiskowej architektury
miasteczka. Łączny czas wędrówki to ok. 3 godziny, dystans ok. 12 km. 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.

• plecak (ok. 50 litrów) z ochraniaczem przeciwdeszczowym (rzeczy w plecaku najlepiej
dodatkowo zabezpieczyć pakując w worki foliowe)
• śpiwór i karimata (mata samopompująca lub lekki materac)
• buty trekkingowe powyżej kostki, ochraniacze na buty tzw. stuptuty, sandały lub klapki
• kurtka typu softshell lub przeciwdeszczowa z kapturem
• bluza polarowa i długie spodnie turystyczne
• oddychające koszulki z długim i krótkim rękawem, krótkie spodnie
• grube i cieńsze skarpety, bielizna
• czapka i rękawiczki, chusta typu buff
• nakrycie głowy chroniące przed słońcem
• kijki trekkingowe
• ręcznik, przybory higieniczne
• okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem UV
• latarka ze sprawnymi bateriami
• telefon komórkowy z naładowaną baterią, ładowarka, powerbank
• dokument tożsamości i pieniądze
• prowiant indywidualny, nóż turystyczny
• podstawowa apteczka – indywidualne środki opatrunkowe i lekarstwa (koc termiczny,
plaster z opatrunkiem, bandaż elastyczny, gaziki nasączane spirytusem, gaziki jałowe,
aspiryna, przeciwbólowe, coś na dolegliwości żołądkowe)
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Kraj:
Termin:
Czas trwania:
Liczba uczestników:

Polska
13 – 15 sierpnia 2021
3 dni
10 - 20 osób (minimalna liczba uczestników 10 osób)

Cena wyjazdu: 430 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 (dwuosobowe namioty z dwoma wejściami i
przedsionkami, apteczka zespołowa, kuchenki turystyczne i gaz, materiały szkoleniowe)
− 2 noclegi w namiotach (2 osobowe) 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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