Koło PTTK nr 1 „Włóczykije”
oraz Komisja Turystyki Górskiej
ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO PTTK
zapraszają na 1 wycieczkę z cyklu

TU I TAM W SUDETACH
w dniu 27 października 2018 r.

KOZÁKOV
W programie:
- ruiny zamków Kumburk i Bradlec,
- wieże widokowe Tabor i Kozakov,
- kościół i droga krzyżowa na Taborze,
- Kumburk, Kozakov - szczyty do odznaki Sudecki Włóczykij,
- widoki na Czeski Raj i Karkonosze

Impreza programowa
– tylko dla członków PTTK

Plan wycieczki:
Zbiórka na ul. Dawida 10 o godz. 5:45 (wyjazd busem o godz. 6:00), przejazd przez Lubawkę
do Zbożi k/ Novej Paki, przejście: Zboži – skalka pod Kumburkiem – Kumburk – Bradlec –
Bradlecka Lhota – Kyje – Tabor – Lomnice nad Popelkou (13 km + 500 m), przejazd do
Lestkova, przejście: Lestkov – Radostna – Kozakov*– Vesec (6 km + 360 m), powrót przez
Harrachov do Wrocławia ok. 20:30.
Ś
i pilocka.

79,- zł (dla członków Koła PTTK nr 1 „Włóczykije” 75,- zł).
przejazdy autokarem, ubezpieczenie (NNW 15.000,- zł, i KL 3.000,- euro, bagaż 300,- euro) oraz obsługa przewodnicka

do dnia 23 października przyjmuje Biuro Programowe Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12,
e-mail: biuro@pttk.wroclaw.pl, tel. 71 343 03 44, 343 30 44. W zgłoszeniu należy podać czytelnie: imię i nazwisko, nr PESEL (w celach
ubezpieczeniowych), nr leg. PTTK, adres zamieszkania z kodem pocztowym, tel. kontaktowy i/lub e-mail.
Zgłoszenia bez ww. danych nie będą przyjmowane.
można dokonać w Biurze Programowym Oddziału Wrocławskiego PTTK (III piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 9⁰⁰-16⁰⁰
(w środy 9⁰⁰-17⁰⁰) lub na konto: Santander Bank Polski S.A. 1 Oddział Wrocław nr 19 1090 2398 0000 0006 0827 5667.
Na dowodach wpłaty należy podać hasło „KOZAKOV”.
O przyjęciu na wycieczkę decyduje kolejność wpłat, gdyż liczba miejsc jest ograniczona.
Zgłoszenie po terminie 23 października jest możliwe, jeśli będą wolne miejsca. Wycieczka jest przewidziana dla 25 uczestników.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany lub skrócenia trasy w uzasadnionym przypadku.
Wycieczki górskie wymagają dobrej kondycji fizycznej.

Prowadzący: Tomasz Guzik (przewodnik sudecki)

Patronat medialny: magazyn

