
 

GORGANY Z OSMOŁODY 

09-12.09.2021r. 
 

PROGRAM: 

1 dzień 

Wyjazd z Krosna o godz. 21:30 z przystanku naprzeciwko Starego Cmentarza, ul. 

Krakowska. Przejazd nocny przez Medyke (lub Krościenko - 

jesli będzie taka możliwość), Stryj, Dolina, Myśliwka 

(Ludwikówka). 
2 dzieńW paśmie Arszycy  

Śniadanie we własnym zakresie. Przejście piesze: Dolina potoku 

Myśliwka - Pustoszak Mały (1313 m) - Pustoszak Wielki (1423 m) 

- Gorgan Ilemski (1586 m) - połonina Mszana - Dolina potoku 

Mszana (Dł. trasy ok. 18-19 km, czas przejścia ok. 8 godz.) 

Przejazd wantażiwką do Osmołody. Zakwaterowanie. 

Obiadokolacja. Nocleg. 

 

DZIEŃ 3 Pomiędzy Mołodą a Jajkiem Ilemskim 

Śniadanie. Dojazd wantażiwką do ujścia potoku Hycza do Mołody. 

Przejście piesze: Ujście potoku Hycza - połonina Hycza - połonina 

Sołotwynka - Sywania Lolińska (1642 m) - Ukernia (1622 m) - 

Pohaniec (1667 m) - dolina potoku Mszana (Dł. trasy ok. 18 -19 

km, czas przejścia ok. 8 godz.) Przejazd wantażiwką do Osmołody. 

Obiadokolacja. Nocleg.  

 

DZIEŃ 4 Wzdłuż dawnej granicy na Popadię 

Śniadanie. Przejazd wantażiwką w dolinę potoku Petros (Długa 

Polana). Przejście piesze: Długa Polana - trawers Pertosa - 

Koretwyna (1671 m) - Popadia (1740 m) - Mała Popadia (1598 m 

n.p.m.) - dolina potoku Parenki (Dł. trasy ok. 19 km, czas przejścia 

ok. 8-9 godz.). Przejazd wantażiwką do Osmołody. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

DZIEŃ 5. Grzbietem Gorganu 

Śniadanie. Przejazd wantażiwką do doliny potoku Bystryk. Przejście piesze: Dolina potoku Bystryk 

- Kruhła (1451m) - Jama - Koniec Gorganu (1599 m) - Gorga (1505 m) - Gorgan (1579 m) - uroczysko 

Jala (Dł. trasy ok. 15 km, czas przejścia ok. 7 godz.) Przejazd wantażiwką do Osmołody. 

Wykwaterowanie, obiad. Wyjazd w drogę powrotną do Polski: Osmołoda, Dolina, Stryj, Krościenko, 

Sanok, Krosno.  Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach nocnych. 

 

CENA: 700 zł /  680* zł 
* - członkowie PTTK oraz młodzież do 16 lat 

 



 

Wpłaty można dokonywać  na nasz numer konta bankowego 
SANTANDER BANK POLSKA SA Oddział w Krośnie 58 1090 2590 0000 0001 4418 1499 

Cena zawiera: przejazd autokarem, usługę pilota, 3 noclegi (pokoje 2, 3, 4 osobowe 

z łazienkami na korytarzu - obiekt o niższym standardzie), 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 

1 obiad, ubezpieczenie KL i NNW + ChP, TFG.  

Płatne dodatkowo: przejazdy watażiwkami, przewodnik lokalny oraz inne opłaty 

obligatoryjne - 700 UHR  

Każdy uczestnik winien posiadać: 

✓  ważny paszport, 

✓  odpowiedni stan zdrowia i bardzo dobrą kondycję marszową (jest to wycieczka 

górska!) 

✓ odpowiedni do wędrówki i pory roku strój i obuwie turystyczne 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz w uzasadnionych 

przypadkach zmiany tras wycieczek. 

Obiekt noclegowy o niższym standardzie w którym są pokoje "przechodnie", tzn. aby dostać 

się do jednego pokoju trzeba przejść przez drugi. 


