OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
w TARNOWIE
33-100 Tarnów, ul. Południowa 10

tel. (0-14) 696-54-54, 696-54-55

XI Jesienny Rajd Pieszy Pielęgniarek i Położnych
Stara Lubovnia – Litmanowa 2018
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie serdecznie zaprasza
na pieszą wędrówkę w dniach 15 - 16 września 2018 r.
Wyjazd dnia 15 września (sobota) o godz. 730 z parkingu przy markecie Kaufland w Tarnowie (obok
siedziby OIPiP ul. Południowa 10, zbiórka uczestników godz. 7.15)

W programie:
Dzień 1 sobota: wyjazd w godzinach rannych.
Przejazd do Starej Lubovni, zwiedzanie zamku o bogatej historii. W przeszłości był siedzibą należącego
do Polski starostwa spiskiego, spotkały się tu koronowane głowy państw, były w nim ukryte polskie
skarby koronacyjne. Następnie wędrówka piesza przez Góry Lubovelskie na Ośli Wierch (859 m n.p.m.),
a potem na przełęcz Vabec (766 m n.p.m.). Cała wędrówka zajmie 3 godziny, trasa łatwa, po drodze
liczne miejsca widokowe.
Powrót do Polski w okolice Piwnicznej, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2 niedziela: śniadanie, wykwaterowanie.
Przejazd na przełęcz Vabec, wędrówka niebieskim szlakiem do przełomu Jarabińskiego Potoku (dolina
o charakterze kanionu z pięcioma kaskadami, wodospadami i skamielinami (1,5 - 2 godz). Przejazd do
Sanktuarium MB Litmanowskiej na górze Żvir. Na polanie Żvir na południowo-wschodnim grzbiecie
Eliaszówki 5 sierpnia 1990 roku w szałasie pasterskim objawiła się dwóm dziewczynkom Matka Boska.
Była to 12-letnia wówczas Ivetka Korcakova i 13-letnia Katka Ceselkova. Przejazd do Wyżnych
Rużbach, spacer po parku zdrojowym, podziwianie krateru trawertynowego. Powrót przez Mniszek do
Polski. Po drodze obiad, powrót do Tarnowa w godzinach popołudniowych.
Koszt uczestnictwa obejmujący: przejazd, zakwaterowanie, 1 x obiadokolacja, 1 x śniadanie, 1 x obiad,
przewodnika, ubezpieczenie nnw.


150,00 zł dla pielęgniarek i położnych zarejestrowanych w OIPiP w Tarnowie



250,00 zł dla pozostałych osób

Ilość miejsc ograniczona.
Zgłoszenia wraz z wpłatą całości kwoty przyjmowane są w biurze OIPiP w Tarnowie
ul. Południowa 10 od pon. – pt. w godzinach 11.00 – 16.00 do dnia 31.08.2018 r.
Płatność należy dokonać w terminie do 3 dni od rezerwacji miejsca (brak wpłaty spowoduje
skreślenie z listy).
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności realizacji programu.
Serdecznie zapraszamy!

