
	  

Outdoor	  Excursions	  Schedule	  
May	  18-‐21,	  2016	  

	  

Wednesday,	  May	  18	  (Sign-‐ups	  at	  9	  AM	  on	  Wednesday	  in	  Greenbrier	  Hall	  A)	  
10	  AM	  –	  2	  PM:	  Sevierville/Bush	  Beans	  Bus	  Tour	  –	  Kathy	  Gwinn	  	  
10:30	  AM	  –	  5	  PM:	  	  Abrams	  Falls	  –	  George	  Owen	  –	  5	  Miles	  –	  Moderate/Strenuous	  
10:30	  AM	  –	  5	  PM:	  	  Rainbow	  Falls	  –	  Chris	  Hoge	  –	  5.4	  Miles	  –	  Moderate/Strenuous	  
Noon	  –	  3:30	  PM:	  Little	  River	  Railroad	  Museum	  Bus	  Tour	  –	  Jim	  Eastin	  
Noon	  –	  5	  PM:	  Jakes	  Creek	  –	  Jim	  Jenkins	  –	  3	  Miles	  –	  Easy/Moderate	  	  
12:30	  PM	  –	  5:30	  PM:	  Andrews	  Bald	  –	  Keith	  Garnes	  –3.5	  Miles	  –	  Moderate	  	  
1	  PM	  –	  5:30	  PM:	  Whitewater	  Rafting	  Excursion	  –	  USA	  RAFTS	  
8:30	  PM	  –	  11	  PM:	  	  Owl	  Prowl	  –	  Steve	  Garr	  –	  1.5	  Miles	  –	  Easy	  
	  

Thursday,	  May	  19	  (Sign-‐ups	  at	  6:30	  PM	  on	  Wednesday	  in	  Greenbrier	  Hall	  A)	  
7:30	  AM	  –	  4	  PM:	  Charlies	  Bunion	  –	  George	  Owen	  –	  10.3	  Miles	  –	  Moderate/Strenuous	  
7:30	  AM	  –	  4	  PM:	  AT/Chimneys	  –	  Jeremy	  Lloyd	  –	  7.2	  Miles	  –	  Moderate/Strenuous	  	  
7:30	  AM	  –	  4	  PM:	  Little	  River	  –	  Danny	  Bernstein	  –	  8.2	  Miles	  –	  Easy/Moderate	  
7:30	  AM	  –	  5	  PM:	  Mt.	  LeConte/Alum	  Cave	  –	  Chris	  Hoge	  –	  11	  Miles	  –	  Strenuous	  
8	  AM	  –	  11	  AM:	  Bird	  Walk	  –	  Keith	  Watson	  –	  1.5	  Miles	  –	  Easy	  
9:30	  AM	  –	  4:30	  PM:	  Cades	  Cove	  Photo	  Bus	  Tour	  –	  Richard	  Iceland	  
9:30	  AM	  –	  4:30	  PM:	  Rock	  House	  –	  Jim	  McBride	  –	  6.5	  Miles	  –	  Easy/Moderate	  
10	  AM	  –	  Noon:	  American	  Eagle	  Foundation	  Bus	  Tour	  
10:30	  AM	  –	  2	  PM:	  Bush	  Beans	  Museum	  and	  Restaurant	  Bus	  Tour	  –	  Bob	  Groat	  
11:30	  AM	  –	  3	  PM:	  Rags	  to	  Riches	  Tour	  –	  Ruth	  Carr	  Miller	  
1:30	  PM	  –	  4:30	  PM:	  Dolly	  Mamma	  Bus	  Tour	  –	  Kathy	  Gwinn	  
8:30	  AM	  –	  11	  AM:	  Owl	  Prowl	  –	  Steve	  Garr	  –	  1.5	  Miles	  -‐	  Easy	  
	  

Friday,	  May	  20	  (Sign-‐ups	  at	  6:30	  PM	  on	  Thursday	  in	  Greenbrier	  Hall	  A)	  
7:30	  AM	  –	  3	  PM:	  Injun	  Creek	  –	  Jim	  McBride	  –	  5	  Miles	  -‐	  Moderate	  
8	  AM	  –	  Noon:	  Cades	  Cove	  Photo	  Tour	  –	  Colby	  McLemore	  
8	  AM	  –	  2	  PM:	  Cades	  Cove	  Bus	  Tour	  –	  Tom	  Harrington	  
8:30	  AM	  –	  3:30	  PM:	  Elkmont	  –	  Joel	  Zachry	  –	  6.8	  Miles	  Moderate/Strenuous	  	  
9	  AM	  –	  4:30	  PM:	  Sevier	  County	  Bus	  Tour	  –	  Richard	  Iceland	  
9	  AM	  –	  4:30	  PM:	  Andrews	  Bald	  –	  George	  Owen	  –	  6.4	  Miles	  –	  Moderate/Strenuous	  
10:30	  AM	  –	  12:30	  PM:	  American	  Eagle	  Foundation	  Bus	  Tour	  	  
10:30	  AM	  –	  2	  PM:	  Bush	  Beans	  Museum	  and	  Restaurant	  Bus	  Tour	  –	  Steve	  Lutes	  
10:30	  AM	  –	  5:30	  PM:	  Grotto	  Falls/Brushy	  Mtn.	  –	  Chris	  Hoge	  –	  6.8	  Miles	  –	  Moderate/Strenuous	  
1	  PM	  –	  4	  PM:	  Loggers	  and	  Ladies	  Hike/Bus	  Tour	  –	  Kathy	  Gwinn	  –	  2	  Miles	  –	  Moderate	  
1:30	  PM	  –	  5	  PM:	  Tubing	  Excursion	  –	  Smoky	  Mountain	  River	  Rat	  
6	  PM	  –	  8	  PM:	  Hills-‐N-‐Hollows	  Hit	  the	  Road	  Bus	  Tour	  –	  Kathy	  and	  Mike	  Gwinn	  



	  
Saturday,	  May	  21	  (Sign-‐ups	  at	  6:30	  PM	  on	  Friday	  in	  Greenbrier	  Hall	  A)	  

7:30	  AM	  –	  5	  PM:	  AT/Elkmont	  –	  George	  Owen	  –	  13.8	  Miles	  –	  Moderate/Strenuous	  
8	  AM	  –	  2	  PM:	  Little	  River/Jakes	  Creek	  –	  Jay	  Aldrich	  –	  7	  Miles	  –	  Easy/Moderate	  
8:30	  –	  6	  PM:	  Spence	  Field/Anthony	  Creek	  –	  Chris	  Ogle	  –	  10.3	  Miles	  –	  Strenuous	  
9:30	  –	  4	  PM:	  Sugarlands	  –	  Joey	  Holt	  –	  5.5	  Miles	  –	  Easy/Moderate	  
10:30	  –	  3:30	  PM:	  Bus	  Tour	  of	  Cosby	  –	  Mike	  Maples	  and	  Glenn	  Cardwell	  
Noon	  –	  3	  PM:	  Elkmont	  –	  Jeff	  Alt	  –	  2	  Miles	  –	  Easy	  
12:30	  PM	  –	  4:30	  PM:	  Bush	  Beans	  Museum	  and	  Restaurant	  Bus	  Tour	  –	  Richard	  Iceland	  
8:30	  PM	  –	  11	  PM:	  Owl	  Prowl	  –	  Steve	  Garr	  –	  1.5	  Miles	  -‐	  Easy	  
	  
	  


