Jubileusz 60-lecia Koła Przewodników PTTK Oddz. Beskid w Nowym Sączu
Termin 6 - 7 - 8.06.2014
Zapraszamy wszystkich przewodników na nasze święto.
Poniżej podajemy warunki uczestnictwa:
Zarezerwowaliśmy dla przyjezdnych noclegi w Domu Wycieczkowym PTTK na ul. Nadbrzeżnej w
Nowym Saczu w dniach 5/6/7 czerwca 2014 roku. Pokoje 2 - osobowe w cenie 45 zł od osoby. Są tu
respektowane zniżki PTTK. Na miejscu jest restauracja (kolacja ok. 15 zł, śniadanie ok. 12 zł). Za noclegi i
żywienie płacimy gotówką po przyjeździe na miejsce. Koło w Nowym Saczu dokona tylko rezerwacji na
nazwisko.
W dniu 6 czerwca o godz. 9 wyjedziemy na wycieczkę Doliną Popradu. Jest to najbardziej atrakcyjna
trasa na naszym terenie. Będzie można zobaczyć niedawno powstałe Centrum Pielgrzymowania JP II w
Starym Saczu z ołtarzem papieskim i Muzeum Papieskim. Pokażemy również wpisaną w 2013 roku na listę
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO cerkiew drewnianą w Powroźniku. Ponadto wiele pięknych
krajobrazów i obiektów na terenie Ziemi Sądeckiej. Koszt wycieczki ok. 30 zł (w zależności od frekwencji).
Chęć uczestnictwa prosimy wpisać na Karcie Zgłoszenia - płatne na miejscu.
W dniu 7 czerwca o godz. 900 zapraszamy na krótki spacer po Nowym Sączu: Plac Zamkowy z
ruinami zamku, kościół św. Ducha, Dom Gotycki Muzeum Okręgowe. Następnie odbędzie się Msza św. w
Bazylice św. Małgorzaty za zmarłych i żyjących przewodników Koła Przewodników PTTK w Nowym
Sączu. O godz. 1230 w Sali Ratuszowej odbędzie się uroczysta akademia z okazji naszego święta. Po
akademii zapraszamy na Przehybę, gdzie nastąpi otwarcie wystawy „Przewodnicy na wesoło” w Betlejemce,
wspólna kolacja, prelekcja - Historia Koła Przewodników PTTK Oddz. „Beskid” w Nowym Sączu i ognisko.
Dla przyjezdnych zarezerwowaliśmy noclegi w schronisku. Noclegi płatne indywidualnie (cena ok. 35 zł respektowane są zniżki PTTK).
W dniu 8 czerwca zapraszamy na zwiedzanie Wystawy „Historia Turystyki w Beskidzie Sądeckim”.
O godz. 1030 odbędzie się Msza św. w Kaplicy Dobrego Pasterza na Przehybie w tzw. Jaśkówce. Msza ta
będzie równocześnie dziękczynieniem za Kanonizację Św. Jan Pawła II - Honorowego Członka PTTK oraz
wspomnieniem pobytu Jana Pawła II w dniu 16 czerwca 1999 r. na Ziemi Sądeckiej (Stary Sącz). Po mszy
zejdziemy szlakiem do Rytra, skąd autobus zawiezie uczestników jubileuszu do Nowego Sącza na dworzec
PKP i PKS.
W załączeniu Karta Uczestnictwa w Jubileuszu. Kartę tę prosimy po wypełnieniu odesłać do końca
30 kwietnia 2014r. na nasz adres (PTTK Oddz. „Beskid” 33-300 Nowy Sącz Rynek 9) zaznaczając
świadczenia, jakie mamy rezerwować.
Wszelkich dalszych szczegółowych informacji udziela kol. Wiesław PIPREK Tel 18 441 24 72
lub 501 538 958; email: wieslaw1631@wp.pl.
Dla osób, które nie dysponują czasem polecamy i zachęcamy do uczestnictwa
chociaż w części naszych uroczystości.

ZAPRASZAMY !!!
Zarząd Koła Przewodników PTTK Oddz. Beskid w Nowym Sączu

