ODDZIAŁ WROCŁAWSKI PTTK
Komisja Turystyki Górskiej
oraz Koło PTTK nr 1 „Włóczykije”
zapraszają na 31 wycieczkę z cyklu

SUDETY ZA MIEDZĄ
w dniach 22-23 kwietnia 2017 r.

(Lužické hory)
– Luž – szczyt do odznaki
,
– Hvozd – szczyt do odznaki
,
– trasy do odznaki Odcinek Sudecki Szlaku EB-E3,
– kościół w Mařenicy, – Vraní skály,
– ruiny zamków Starý Falkenburk i Větrov.

Česká hospoda, Heřmanice. Nocleg w pokojach 2-, 3- i 4-osobowych.

Zbiórka na rogu ulic Dawida i Joannitów o godz.
5:45 (wyjazd autokarem o godz. 6:00), przejazd przez
Jędrzychowice, Löbau i Rumburk, przejście Lesné – Luž
(Lausche) – Myslivny – Dolní Světlá – Krompach (16 km
+ 500 m), przejazd przez Mařenice, zakwaterowanie.

Przejazd, przejście Krompach – Hvozd
(Hochwald) – Kammloch – Sokol – Loupežnický vrch –
Krásný důl – Vraní skály – Horní Sedlo (20 km + 700 m).
Powrót do Wrocławia przez Hrádek nad Nisou
i Zgorzelec ok. godz. 20:30.
Kierownik wycieczki: Radosław Jan Tokarz

195,- zł (dla członków Koła PTTK nr 1 „Włóczykije” 185,-).
Ś
przejazdy autokarem, obiad, ubezpieczenie
(NNW 15.000,- zł, i KL 3.000,- euro, bagaż 300,- euro) oraz obsługę
przewodnicką i pilocką. Należy przygotować dodatkowo 2,- euro na
wstęp na wieżę widokową na Hochwaldzie.
do dnia 12 kwietnia 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 w sposób czytelny: imię i nazwisko,
nr PESEL, serię i nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania z kodem

pocztowym, 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.
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 „GÓRY ŁUŻYCKIE II”. Zastrzegamy sobie możliwość
zmiany lub skrócenia trasy w uzasadnionym przypadku. Wycieczki
górskie wymagają dobrej kondycji fizycznej.

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

Uczestnikom na trasie dodają energii produkty firmy

