
 
JEDNODNIOWA WYCIECZKA GÓRSKA- POLSKIE TATRY ZACHODNIE 

 

TATRZAŃSKI KLASYK  

Kasprowy Wierch(1987)  - Kopa 

Kondracka(2005) -  Giewont(1894) 

23.10.2021 (sobota) 

 
Wyjazd z Krosna  o godz.   4:00   – biuro PTTK Krosno ul. Krakowska 9.  

Wyjazd z Jasła o godz. 4:30 – JDK. 
 

Przejazd na trasie Krosno – Jasło- Krościenko n/Dunajcem - Nowy Targ - Zakopane 
 

Przejście piesze: 

Zakopane - Kuźnice - Myślenickie Turnie 

(1352) - Kasprowy Wierch (1987) - 

Goryczkowa Czuba (1913) - Kopa Kondracka 

(2005) - Kondracka Przełęcz (1752) – Giewont 

(1984) - Kondracka Przełęcz - Hala 

Kondratowa schr. (1335) - Polana Kalatówki 

hotel górski (1198) – Kuźnice 
 

Uwagi  : trasa  niezbyt długa i łatwa technicznie ale z bardzo 

dużym przewyższeniem(1600m). Duży odcinek główną granią 

Tatr Zachodnich z bardzo rozległymi panoramami. 
 

długość trasy - ok. 21 km 

suma podejść – ok. 1600m  

czas przejścia- ok. 8,5 h  
 

Powrót do Krosna w godzinach nocnych ok. godz. 22:00  

 

Cena:   160 zł (niezrzeszeni) 

   150  zł (członkowie PTTK)  

 
Cena obejmuje: transport, parkingi, ubezpieczenie NNW i KL, usługę pilota wycieczki, usługę 

przewodnika górskiego. 
 

Płatne dodatkowo: bilety wstępu do TPN ok. 7 zł nor., 3,5 zł ulg. 

Zdj. jarekgrafik, Pixabay 

Zdj. DziadekLasek, Pixabay 



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

 

Wycieczka odbędzie się przy grupie  min. 25 os. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu trasy lub odwołania 

wycieczki, ze względu na: niekorzystne warunki atmosferyczne, złą kondycje fizyczną 

uczestników lub nieoczekiwane okoliczności. 
 
 

REGULAMIN  IMPREZY 

1. Uczestnikami imprezy turystycznej mogą być osoby pełnoletnie. 

2. Na czas trwania imprezy turystycznej uczestnicy są ubezpieczeni przez 

biuro PTTK w Krośnie. 

3. Organizator zapewnia opiekę wykwalifikowanego przewodnika. 

4. Od każdego uczestnika wymaga się: 

•  posiadania stroju i ekwipunku turystycznego dostosowanego  do 

zmiennych warunków atmosferycznych, 

• dobrej kondycji fizycznej, 

•  posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, 

•  posiadanie podręcznej osobistej apteczki,  

•  uczestnicy imprez odpowiadają za szkody wyrządzone przez 

siebie/podopiecznych wobec innych podopiecznych i osób trzecich. 
 


