Plan wyprawy trekkingowej Ukraina 2016,
16.07.2016 – 31.07.2016
16.07.2016 (sob) Wyjazd z Wroclawia autokarem spod Politechniki Wroclawskiej. Zbiórka
o godz. 9.00 przy stacji kolejki “Polinka”, obok bud. C-13. Wyjazd o
godz. 10.00.
Trasa przejazdu: Wroclaw, Katowice, Cieszyn, Żilina, Presov, Użhorod, Rachov, Bohdan, Luhy.
17.07.2016 (niedz). Godz. 8.00–10.00 przyjazd do Rachova (duże miasto) – ostatnie zakupy
okolo 30 min, dojazd do przystanku końcowego autobusów kursowych
w miejscowości Luhy, obok siedziby nadleśnictwa. Potem pieszo w kierunku jeziora Balcatul na biwak – nocleg po drodze w zależności od
kondycji grupy.
Wedrówka
grzbietem pasma Czarnohora
,
18.07.2016 (pn). Godz. 9.00 wyjście na trase:
, jeziorko Balcatul, polonina Wipczyn (1497
m), slupek graniczny numer 13 i 14 na grani, a potem wzdluż slupków
granicznych wejście na szczyt Pop Iwan (2028 m) – ruiny bylego polskiego obserwatorium astronomicznego. Potem szlakiem graniowym
przez Dzembronie, (1880) – Munczel (1999) – Brebienieskul (2037) –
zejście do jeziorka Brebienieskul (2016) na nocleg.
19.07.2016 (wt). Godz. 9.00 wyjście z powrotem na grań glówna., Trasa: jeziorko Brebienieskul – Rebra (2001) – Turkul (1932) – Dancerz (1850) – Pożyżewska
(1822) – Breskul (1911) – przelecz
Breskulska – zejście na nocleg przy
,
jednym z sezonowych oczek wodnych.
20.07.2016 (śr). Godz. 8.00 wejście na Howerle, (2061) i powrót bez bagażu – bagaż
zostawiamy na biwaku. Trasa: przelecz
Breskulska, Howerla, powrót
,
na przelecz
Breskulsk
a
po
bagaże
i
zejście
do Luhów przez polonine,
,
,
Turkulska, (bez szlaku). Tam bedzie
czekal autobus, który przewiezie
,
grupe, do miejscowości Osmoloda polożonej w Gorganach Centralnych
(okolo 80 km). Tam zalożymy baze, przy pensjonacie “Arnika” (kemping, sauna, sklepy).
Wedrówka
po Gorganach Centralnych
,
21.07.2016 (czw). Dzień odpoczynku po powrocie z Czarnohory, ognisko.
22.07.2016 (pt). Godz. 8.00 wyjazd cieżarówk
a, w pobliże poloniny Ruszczyna. Trasa:
,
polonina Ruszczyna (1420) – Mala Sywula (1819) – Wielka Sywula
(1836) – Lopuszna (1694) – Borewka (1596) – przelecz
Borewka (1325),
,
nocleg.
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23.07.2016 (sob). Godz. 8.00 wyjście na trase:
Borewka (1325) – Ihrowiec (1804)
, przelecz
,
– Wysoka (1804) - Sofera (1222) – Osmoloda (710). Trasa bardzo
wyczerpujaca
– 14,5 km i 6 godzin wedlug przewodnika.
,
wejście na szczyt Kanusiak i powrót do
24.07.2016 (niedz). Odpoczynek, dla chetnych
,
Osmolody, ognisko.
25.07.2016 (pn). Godz. 8.00 wyjazd cieżarówk
a, pod polonine, Plyśce. Trasa: Osmoloda
,
– Kotelec (cieżarówka),
potem
pieszo do poloniny Plyśce, nocleg w
,
schronie.
26.07.2016 (wt). Godz. 9.00 wyjście na trase:
, polonina Plyśce – Grofa (1748) – Koń
Grofecki i powrót na polonine, Plyśce na nocleg.
27.07.2016 (środa). Godz. 9.00 wyjście na trase:
, polonina Plyśce – Parenki (1736) – Mala
Popadia (1598), nocleg pod Mala, Popadia, – woda okolo 200 m niżej.
28.07.2016 (czw). Godz. 9.00 wyjście na trase:
, Mala Popadia – Popadia (1741) – Koretwina (1671) – Pietros (1702) – Dluga Polana (900), powrót cieżarówk
a,
,
do Osmolody.
29.07.2016 (pt). Dzień odpoczynku, zakupy, ognisko.
30.07.2016 (sob). Godz. 8.00 wyjazd do Wroclawia przez Medyke.
,
31.07.2016 (niedz). Przyjazd do Wroclawia okolo godziny 8.00 rano.
UWAGA! Proponowany program wyprawy należy traktować jako program maximum. Modyfikacje moga, wynikać z warunków pogodowych i kondycji uczestników.
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