ODDZIAŁ WROCŁAWSKI PTTK

Komisja Turystyki Górskiej
oraz Koło PTTK nr 1 „Włóczykije”

zapraszają na 47 wycieczkę z cyklu

SUDETY ZA MIEDZĄ
w dniach 25-26 kwietnia 2020 r.

Impreza programowa – dla członków PTTK

• Jagodna, Velká Deštná – szczyty do odznaki
, • Studený, Suchý vrch – szczyty
do odznaki
, • Jagodna Północna – szczyt do odznaki
.
Zbiórka przy ul. J. W. Dawida 10 o godz. 6:15
(wyjazd o godz. 6:30), przejazd, przejście Przeł. nad
Porębą – Jagodna – Jagodna Północna – Przeł.
Spalona (8 km + 300 m), przejazd, przejście Orlické
Záhoří – Pod Homolí – Koruna – Velká Deštná –
Šerlich (12,5 km + 500 m), zakwaterowanie, obiadokolacja, slajdowisko, śpiewogranie.

Śniadanie, przejazd, przejście České
Petrovice – Adam – Vlčkovice – Studený – Studené
(8 km + 250 m), przejazd, przejście Rýdrovice –
Valteřice – Buková hora – Červenovodské sedlo –
Suchý vrch (11 km + 550 m). Powrót do Wrocławia
ok. godz. 20:30.

Wpisowe: 228 PLN (dla członków Koła PTTK nr 1 „Włóczykije”
220 PLN). Świadczenia: przejazdy autokarem, nocleg (z pościelą)
ze śniadaniem i obiadokolacją, ubezpieczenie (NNW 15.000 PLN,
KL 3.000 EUR, bagaż 300 EUR) oraz obsługa przewodnicka i pilocka.
Zgłoszenia do dnia 20 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, 71 343 30 44.
W zgłoszeniu należy podać czytelnie: imię i nazwisko, datę urodzenia,
adres zamieszkania z kodem pocztowym, nr dowodu osobistego lub
paszportu (dane potrzebne do meldunku za granicą), tel. kontaktowy
i/lub e-mail, nr leg. PTTK. Zgłoszenia bez ww. danych nie będą
przyjmowane.

Wpłaty można dokonać w Biurze Programowym Oddziału Wrocławskiego PTTK (Rynek-Ratusz 11/12, III piętro) od poniedziałku
do piątku w godz. 9⁰⁰-16⁰⁰ (w środy do 17⁰⁰) lub na konto: Santander
Bank Polska S.A. nr 19 1090 2398 0000 0006 0827 5667. Na dowodach
wpłaty należy podać hasło „GÓRY ORLICKIE”.
O przyjęciu na wycieczkę decyduje kolejność wpłat, gdyż liczba
miejsc jest ograniczona. Zgłoszenie po terminie 20 kwietnia jest
możliwe, jeśli będą wolne miejsca. Zastrzegamy sobie możliwość
zmiany lub skrócenia trasy w uzasadnionym przypadku. Wycieczki
górskie wymagają dobrej kondycji fizycznej.

Patronat medialny: Magazyn

Masarykova chata na Šerlichu,
standard turystyczny.

Kierownik wycieczki: Radosław Jan Tokarz

Uczestnikom na trasie dodają energii produkty firmy

