ZAPRASZAMY
29 - 30 sierpnia 2015 r.

WĘDRÓWKA NA OTWARCIE
BESKIDZKIEJ DROGI ŚW. JAKUBA
Współdziałając
z
Bractwem
św.
Jakuba
w
Szczyrku,
które jest koordynatorem Beskidzkiej Drogi św. Jakuba i przygotowuje
jej otwarcie, zapraszamy na 2-dniową wędrówkę połączoną
z otwarciem tej Drogi.
Trasa wędrówki: Litmanova (Słowacja) – Eliaszówka (1024 m n.p.m.)
– Piwniczna – Rytro.
Sobota, 29 sierpnia 2015 r.
Wraz z Bractwem św. Jakuba ze Szczyrku, uczestniczymy w otwarciu
Beskidzkiej Drogi św. Jakuba.
• Spotykamy się o godz. 9:00 w Litmanovej (Słowacja) – w miejscu
pielgrzymkowym. Po modlitwie, ok. godz. 10:00 wspólne wyjście Pielgrzymów
z Litmanovej na Eliaszówkę (1024 m n.p.m.) - górę na granicy Polski i Słowacji.
Istnieje możliwość zorganizowania wspólnego dojazdu z Piwnicznej
do Litmanovej na godz. 9:00, informacje - podane poniżej dane kontaktowe.
• Ok. godz. 11:00 poświecenie tablicy Dróg św. Jakuba na szczycie Eliaszówki.
• Dalsza wędrówka z Eliaszówki po Beskidzkiej Drodze św. Jakuba w kierunku
Piwnicznej.
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• Godz.14:00 Msza św. przy kaplicy w Piwowarówce nad Piwniczną.
• Zejście do Piwnicznej ok. godz. 16:00, zakończenie uroczystego otwarcia.

Niedziela, 30 sierpnia 2015 r.
• Msza św. godz. 7:00 w Kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP
w Piwnicznej.
• Godz. 10:00 wyjście na trasę Beskidzkiej Drogi św. Jakuba – etap z Piwnicznej
do Rytra, ok. 10 km.
• Dla chętnych, we własnym zakresie, możliwość kontynuowania wędrówki
z Rytra do Starego Sącza (dodatkowe 13 km).
Dojazdy, wyżywienie, koszt noclegu, ubezpieczenie uczestników - we własnym
zakresie. Szacunkowe koszty: nocleg – około 35 zł., przejazd Piwniczna – Litmanova
około 30 zł.
Uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie pod
opieką rodziców / opiekunów. Wymagany ubiór i ekwipunek turystyczny.
Strefa graniczna – konieczny dowód osobisty. Pobyt na terenie Słowacji - wymagany
dowód osobisty lub paszport.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia do 25.08.2015 na adres skarbnik@camino.net.pl,
w celu rezerwacji noclegu / organizacji przejazdu z Piwnicznej do Litmanovej.
Telefon kontaktowy: 502-576-043.
Pamiętajmy o zabraniu muszli św. Jakuba.
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