ODDZIAŁ WROCŁAWSKI PTTK
Komisja Turystyki Górskiej
oraz Koło PTTK nr 1 „Włóczykije”
zapraszają na 13 wycieczkę z cyklu

(Český les / Oberpfälzer Wald)
najwyższe szczyty Lasu Czeskiego, szczyty do odznaki KČT Vrcholy České Republiky*,
pałace, ruiny zamków, wieże widokowe, rezerwaty i pomniki przyrody, ciekawe formy skalne, browar Pilsner Urquell.

(sb) – spotkanie na rogu ulic J.W. Dawida i Joannitów o godz. 4:45 (wyjazd autokarem o godz. 5:00), przejazd, przejście
Lhota pod Radčem – Radeč* – Bílá skála – Sklená Huť (7 km + 300 m), przejazd, zwiedzanie miejscowości Horšovský Týn,
przejazd, zakwaterowanie.
(nd) – przejazd do Babylonu, przejście Čertův kámen – Babylonský rybník – akvadukt (5 km +100 m), przejazd, przejście
Loučim – Židovský hřbítov – Modlín – Branišov – Koráb* 773 m – Nový Herštejn 681 m – Rýzmberk 665 m – Kout na Šumavě
(17 km + 700 m), przejazd, zwiedzanie miejscowości Domažlice, powrót.
(pn) – przejazd, przejście Folmava – Česká studánka – Čerchov* 1042 m – Skalka 1005 m – Tři znaky – Kreuzfelsen 938 m
– Gibacht – Reiseck 897 m – Voithenberg (20 km + 900 m), powrót.
(wt) – przejazd, przejście Výhledy – Capartice – Haltrava 882 m – Škarmanka 888 m – Starý Herštejn 878 m – Pramen
Radbuzy – Pivoňské hory – Hora Svatého Václava (20 km + 600 m).
(śr) – przejazd do Pilzna, zwiedzanie miasta, w tym browaru Plzeňský Prazdroj, powrót.
(cz) – przejazd, przejście Rybník – Švarcava – Ebene 894 m – Friedrichshäng – Pleš – Železná Huť – Železná
(22 km + 700 m), powrót.
(pt) – przejazd, zwiedzanie ruin zamku Přimda 848 m (3 km +100 m), przejazd, zwiedzanie Muzeum Żelaznej Kurtyny
w Rozvadovie, przejazd, zwiedzanie ruin zamku Flossenbürg 714 m (2 km + 100 m), przejazd, przejście Silberhütte – Entenbühl
901 m – Havran 894 m – Schellenberg 826 m – Gehenhammer (10 km + 300 m), powrót.
(sb) – przejazd, przejście Chebský vršek* 679 m – Vysoká – Dyleň 940 m – Střed Evropy – Plánský můstek – Háj – Vysoká
(14 km + 500 m), powrót do Wrocławia ok. godz. 22:00.

Penzion POHODA, Hora Svatého Václava 17. Noclegi w pokojach 3- i 4-osobowych.
www.ktg.wroclaw.pl
1180,- zł (dla członków Koła PTTK nr 1 „Włóczykije”
1100,-). Ś
7 noclegów z wyżywieniem (śniadania
i obiadokolacje), przejazdy autokarem, obsługa przewodnicka i pilocka,
ubezpieczenie (NNW 15.000,- zł, i KL 3.000,- euro, bagaż 300,- euro).
Należy przygotować dodatkowo 500,- Kč oraz 10,- euro na wstępy.
do dnia 21 lipca przyjmuje Biuro Programowe Oddziału
Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12, e-mail:
biuro@pttk.wroclaw.pl, tel. 71 343 03 44, 71 343 30 44. W zgłoszeniu
należy podać w sposób czytelny: imię i nazwisko, nr PESEL, serię i nr
dowodu tożsamości, adres zamieszkania z kodem pocztowym,

Kierownik wycieczki: Radosław Jan Tokarz
tel. kontaktowy i/lub e-mail. Zgłoszenia bez ww. danych nie będą
przyjmowane. O przyjęciu na wycieczkę decyduje kolejność wpłat, gdyż
liczba miejsc jest ograniczona (wycieczka jest zaplanowana na 20
uczestników).
można dokonać w Biurze Programowym
Oddziału (III piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 9⁰⁰-16⁰⁰
(w środy 9⁰⁰-17⁰⁰) lub na konto: Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział
Wrocław nr 19 1090 2398 0000 0006 0827 5667. Na dowodach wpłaty
należy podać hasło „LAS CZESKI”. Zastrzegamy sobie możliwość
zmiany lub skrócenia tras w uzasadnionych przypadkach.
Wycieczki górskie wymagają dobrej kondycji fizycznej.

Patronat medialny: miesięcznik „SUDETY”, magazyn „Na Szlaku”

