ODDZIAŁ WROCŁAWSKI PTTK
Koło PTTK nr 1 „Włóczykije”
oraz Komisja Turystyki Górskiej

zapraszają na 6 wycieczkę z cyklu

w dniach 25-26 września 2021 r.

E-TRÓJKĄ NA ŚNIEŻNIK
– trasy do odznaki ODCINEK SUDECKI SZLAKU EB-E3,
– Śnieżnik – szczyt m.in. do odznak
i

,

– Mały Śnieżnik, Średniak, Stroma, Wysoczka – szczyty do odznaki TYSIĘCZNIKI ZIEMI KŁODZKIEJ,
– przepiękne widoki na Jesioniki, Ziemię Kłodzką i dalsze pasma Sudetów,
– podziwianie zachodu słońca ze Śnieżnika.

spotkanie z przewodnikiem na dworcu Wrocław Gł. pod zegarem o godz. 6:00 lub przed dworcem w Międzylesiu
o godz. 8:30, przejście: Międzylesie – Szklarnia – Białek – Wysoczka – Mały Śnieżnik – Schronisko PTTK „Na Śnieżniku”
(18 km + 1000 m); zakwaterowanie, kolacja, dla chętnych wyjście na Śnieżnik na zachód słońca.
Śniadanie, przejście: Schr. „Na Śnieżniku” – Średniak – Schr. „Na Śnieżniku” – Stroma – Kamienica – Przeł.
Staromorawska – Nowa Morawa (15 km + 500 m); przejazd busem do Kłodzka, powrót do Wrocławia ok. godz. 19:30.
Zakwaterowanie: Schronisko PTTK „Na Śnieżniku” (nocleg na łóżkach z pościelą w pokojach wieloosobowych).
Połączenia kolejowe z/do Wrocławia (pociągi osobowe Kolei Dolnośląskich):
Wrocław Gł. (odj. 6:15) - Międzylesie (przyj. 8:18) / Kłodzko Gł. (odj. 16:55 lub 17:44) – Wrocław Gł. (przyj. 18:23 lub 19:12)

Należy zakupić bilety kolejowe, np. „Weekend z KD”. Prosimy monitorować rozkłady jazdy PKP, gdyż mogą ulec zmianie.

Impreza programowa dla członków PTTK

Prowadzący: Tomasz Guzik (przewodnik sudecki) oraz
Iwona Kowalczyk (przodownik turystyki górskiej)
175,- zł (dla członków Koła PTTK nr 1 „Włóczykije” 165,- zł).
Ś
nocleg (z pościelą), obiadokolacja i śniadanie,
ubezpieczenie (NNW 10.000 PLN), obsługa przewodnicka, przejazd busem
na trasie Nowa Morawa – Kłodzko.

O przyjęciu na wycieczkę decyduje kolejność wpłat. Zgłoszenie po
terminie 20 września jest możliwe, jeśli będą wolne miejsca.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany lub skrócenia trasy w uzasadnionych
przypadkach.

do dnia 20 września przyjmuje Biuro Programowe Oddziału
Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12 (III piętro),
tel. 71 343 03 44, 343 30 44, e-mail: biuro@pttk.wroclaw.pl. W zgłoszeniu
należy podać czytelnie: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania
z kodem pocztowym (dane potrzebne do meldunku), tel. kontaktowy i/lub
e-mail oraz nr leg. PTTK. Zgłoszenia bez wyżej wymienionych danych nie
będą przyjmowane.

Wycieczka górska: wymaga dobrej kondycji fizycznej, odpowiedniego
obuwia i ubioru, plecaka, własnego prowiantu i napojów na trasie. Na
wycieczkę należy zabrać też legitymację PTTK z aktualnie opłaconą składką.

można dokonać w Biurze Programowym Oddziału Wrocławskiego
PTTK od poniedziałku do piątku w godz. 9⁰⁰-16⁰⁰ lub na konto: Santander
Bank Polska S.A. nr 19 1090 2398 0000 0006 0827 5667. Na dowodach
wpłaty należy podać hasło „ŚNIEŻNIK”.

Patronat medialny: Magazyn

W związku z wytycznymi na czas pandemii COVID-19, podczas podróży
komunikacją publiczną oraz w pomieszczeniach konieczne jest zasłonięcie
ust i nosa maseczką. Warto posiadać środki do odkażania rąk.

Koronasudetow Sudeckiwloczykij

