Komisja Turystyki Górskiej przy PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku zaprasza na Rajd
z cyklu

RUDAWY JANOWICKIE 13 -14 października 2018 r.
WYJAZD: 13.10.2018 r. sobota: godz. 7:00 sprzed basenu krytego OSiR w Prudniku ul. Parkowa 4
godz. 7:10 sprzed ZUS / sklep LIDL
Przejazd na trasie Prudnik - Wieściszowice
● godz. 10:00 – wymarsz na trasę szlakiem zielonym : Wieściszowice (490 mnpm) – Kolorowe
Jeziorka (ewenement na skalę światową, prawdziwy skarb Ziemi Kamiennogórskiej) - Pod Wielką
Kopą (771 mnpm) - Wielka Kopa (821 mnpm) – Czarnów/ Czartak (772 mnp) - Pod Skalnikiem (904
mnpm), dalej szlakiem czerwonym Pod Ostrą Małą (838 mnpm) – Wilczysko (679 mnpm) - Przełęcz
od Średnicą (596 mnpm). Trasa o średnim stopniu trudności, o dł. 13,4 km, na ok. 4½ godz.
marszu, ↑ 755 m, ↓651 m. Przejazd przez Karpniki i Wojanów (zespoły pałacowe -Pomniki Historii
Prezydenta RP pod nazwą "Pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej”) do Trzcińska,
zakwaterowanie w Gościńcu Joanna w Trzcińsku.
● godz. 18:00 – obiadokolacja, ● godz. 19:30 – wieczór z piosenką turystyczną.
14.10.2018 r. (niedziela) możliwość uczestniczenia we mszy św. o godz. 8:00
● godz. 8:30 – śniadanie, wykwaterowanie.
● godz. 9:00 – wymarsz na trasę szlakiem niebieskim: Trzcińsko (364 mnpm)– Przełączka (542
mnpm), następnie czerwonym – Pod Sokolikiem – Sokolik (628 mnm) – powrót tym samym
czerwonym szlakiem – do Przełączki, dalej szlakiem niebieskim/czerwonym – Husyckie Skały (562
mnpm), stąd możliwość wejścia szlakiem czarnym 400 m, ok. ¼ godz. ↑ 96 m, na punkt widokowy
Krzyżna Góra 654 mnpm – zejście tym samym czarnym szlakiem, dalej szlakiem
niebieskim/czerwonym/czarnym do Schroniska PTTK Szwajcarka (519 mnpm) – dalej szlakiem
niebieskim do Pod Trzema Koronami (491 mnpm), następnie szlakiem żółtym do Trzcińska. Trasa
ława na ok 2 ½ godz. marszu o dł. 7 km, ↑ 413 m, ↓ 413 m.
Planowany wyjazd do Prudnika ok. godz. 14.00, w drodze powrotnej zwiedzanie kościoła Pokoju w
Świdnicy (bilet wstępu płaci uczestnik).
Impreza statutowa tylko dla członków PTTK z opłaconą składką koszt - 150,00 zł/os. zawiera:
przejazd autokarem (przy minimum 40 uczestnikach), nocleg, wyżywienie (2 posiłki: dnia 13.10.2018
– obiadokolacja, dnia 14.10.20187 – śniadanie),
Zapisy (tylko z wpłatą wpisowego) prowadzi PTTK O/Sudetów Wschodnich w Prudniku, ul. Traugutta 19.
Wpisowe bezzwrotne w kwocie 70 zł płatne do 20 września 2018 r., pozostała kwota płatna do dnia 8
października 2018 r. Wpłata wpisowego na konto bankowe PTTK O/Prudnik w BS 06 8905 0000 2000 0000
1401 0001. Rajd organizowany przez PTG na zasadach wolontariatu, zgodnie ze Statutem PTTK O/Prudnik,
nie ma charakteru komercyjnego, jest imprezą non profit.
Cel rajdu ● aktywny wypoczynek, integracja środowiska turystycznego, poszerzanie wiedzy i doświadczenia,
● popularyzacja górskiej turystyki pieszej, ● zdobywanie odznak turystycznych GOT, ● poznanie walorów
przyrodniczo - krajobrazowych i zabytków Dolnego Śląska,
PRZYPOMINAMY O ODPOWIEDNIM UBIORZE ORAZ OBUWIU PRZYSTOSOWANYM DO UPRAWIANIA
TURYSTYKI GÓRSKIEJ ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE ZMIANY W PROGRAMIE.

ZAPRASZAMY

komandor rajdu: Barbara Drożdżowicz 501496336

