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Tym razem zaczynamy z Dżembroni. -:)  



Następny sklep za ok. 50 km, uzupełniamy zapasy ….  



Pozowane zdjęcie z 
„Białym Słoniem”



I w drogę…,  dobrze, że jest trochę śniegu. 



A plecak ciężki ….



Ostatnie spojrzenie na Dżembronię.



Autoportret, 
albo nieudane selfi… 
…



Pierwszy nocleg, tym 
razem, nocleg 
pięciogwiazdkowy



A w plecakach same potrzebne rzeczy …



I nawet się pali …



I trochę grzeje 



Ciepła herbata z termosu, przywieziona z domu …
po 15 godzinach podróży … dobry termos



Poranny widok z naszego hotelu



i jeszcze jeden



Śniadanie i kawka …



Odpoczynek ….



Śniegu mało ale wodospad zamarznięty …



14 styczeń 2020 a gdzie jest śnieg ? 



Uhaty Kamień 



„Biały Słoń” – drugie spotkanie, na górze trochę wieje.



Drugi biwak tym razem w przyniesionym hotelu



Wstajemy o wschodzie słońca …. w domu tego nie zobaczysz.



„Biały Słoń” – po raz trzeci …



Poranna sesja zdjęciowa – przed wojną tu było schronisko …. 



Poranna sesja zdjęciowa – przed wojną tu było schronisko …. 



Poranna sesja zdjęciowa – przed wojną tu było schronisko …. 



„Biały Słoń” po raz czwarty za dwie godziny tam będziemy …



„Biały Słoń” po raz piąty.



Śniegu trochę jest …



Po co ten 
Plecak ….





Dla takich widoków warto żyć…



Dla takich widoków warto żyć…



Dla takich widoków warto żyć, widok na Karpaty rumuńskie



Dla takich widoków warto żyć, widok na Karpaty rumuńskie



Widok na pasmo Czarnohory…



Widok na pasmo 
Czarnohory…



Dla takich widoków warto żyć, widok na Karpaty rumuńskie





Widok na pasmo Czarnohory…



Widok na pasmo Czarnohory…



„Biały Słoń” – Pop Ivan zdobyty po raz trzeci…



Ruiny polskiego obserwatorium 
astronomicznego 
– był to najwyżej wybudowany 
budynek w Polsce
Pop Iwan 2022 m n.p.m. 



Widok na pasmo Czarnohory…



Widok na pasmo Czarnohory…



Widok na pasmo Czarnohory…



Widok na Góry Marmaroskie i Rodniańskie (Rumunia).



Ruiny polskiego 
obserwatorium 
astronomicznego
Pop Iwan 2022 m n.p.m. 



Widok na Góry Marmaroskie i Rodniańskie (Rumunia).



Kapliczka 
Pop Iwan 2022 m n.p.m. 



Stanica ratownictwa górskiego na Popie Ivanie.



Widok z Popa Ivana



Widok na pasmo Czarnohory…



Ruiny polskiego obserwatorium 
– był to najwyżej wybudowany 
budynek w Polsce
Pop Iwan 2022 m n.p.m. 



Widok z Popa Ivana



Idziemy dalej …



Idziemy dalej …



Jeszcze tylko herbatka 
i w drogę





I kolejny piękny dzień się zakończył





Kolejny nocleg, tym razem pod Bereskulem.



A to już śniadanie pod Bereskulem.



Poranna panorama



A teraz w którą stronę.











Pierwszy widok na Howerle i Pietrosa, kawał drogi jeszcze przed nami.



Ostra grańka. 



A teraz pod górę …



A tak wygląda Howerla -2061 m n.p.m – po raz czwarty
Najwyższa góra Ukrainy – punkt triangulacyjny.

https://pl.wikipedia.org/wiki/N.p.m.


A tak wygląda Howerla -2061 m n.p.m – po raz czwarty

https://pl.wikipedia.org/wiki/N.p.m.


A tak wygląda Howerla – po raz czwarty



Źródło w drodze na 
Pietrosa.



Pietros w całej okazałości



Znowu narty na plecy.



I pod górę ….











Pietros -(2020 m n.p.m.)
-po raz czwarty



Pietros -(2020 m n.p.m.)
-po raz czwarty



Pietros -(2020 m n.p.m.)
-po raz czwarty



Widok z Pietrosa





Ktoś zgubił narty …



Zejścia w dół są najgorsze …



Śniegu mało a kosówki duże …



Straty muszą być, podeszwa została na 
podejściu pod Pietrosem



Narty dały radę …..



Pożegnalne zdjęcie – mam nadzieje, że tu jeszcze kiedyś wrócę.


