KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ przy PTTK O/SUDETÓW WSCHODNICH w PRUDNIKU
ORGANIZUJE

RAJD MAJOWY
W BESKID WYSPOWY
w dniach

30.04.2022 r. – 03.05.2022 r.

Wyjazd /sobota/ 30.04.2022 r. godz. 05:30 ul. Parkowa 4 (zabytkowa łaźnia miejska)

05:35

sprzed ZUS / LIDL (ul. Powstańców Śl.)

30.04.2022 r. – sobota: PRZEJAZD NA TRASIE: PRUDNIK – MSZANA DOLNA, zakwaterowanie
godz. 12:30 wyjazd na Przełęcz Gruszowiec (679 m), wymarsz szlakiem niebieskim na Ćwilin (1072 m),
następnie szlakiem żółtym przez Polanę Michurowa, Czarny Dział (673 m) do Mszany Dolnej (398 m) –
trasa o dł. 12,5 km, 4 h marszu suma ↑499 m, suma ↓ 790 m, pkt GOT 16.
lub z Kasiny Wielkiej (565 m) szlakiem czerwonym na Lubogoszcz (968 m), następnie szlakiem
zielonym do Mszany Dolnej – trasa o dł. 9 km, 3 h marszu, suma ↑ 419 m, suma ↓ 586 m, pkt GOT 11.
g. 18:00 – obiadokolacja, wieczór z piosenką turystyczną,
01.05.2022 r. – niedziela: 8:00 – śniadanie, po śniadaniu wyjazd do Węglówki, wymarsz na trasę
szlakiem czerwonym Przełęczy Jaworzec (579 m), Lubomir (904 m. KGP) z Obserwatorium
Astronomicznym im. Tadeusza Banachiewicza, Trzy Kopce (894 m), Łysina, Schronisko na Kudłaczach
(727 m), Działek (600 m), Pod Śliwnikiem (587 m), dalej szlakiem zielonym przez Chełm (613 m) do
Myślenic – trasa o dł. 16 km, ok. 5 h marszu, - Suma↑ 568 m, Suma ↓ 857 m, punkty GOT 20
lub z Działku zejście zielonym szlakiem do PORĘBY - trasa o dł. 10.7 km, 3:22 h marszu, suma↑ 419
m, suma ↓ 595 m, pkt GOT 13.
18:00 – obiadokolacja, wieczór z piosenką turystyczną,
02.05.2022 r. – poniedziałek 8:00 – śniadanie, po śniadaniu wyjazd do Przełęczy E. Rydza-Śmigłego
(696 m) – Mogielica (1170 m) – Półrzeczki – trasa o dł. 10.9 km, 3:51 h, suma ↑ podejść 665 m, suma
↓zejść 783 m,GOT 16
lub Przełęcz E. Rydza-Śmigłego – Mogielica – Jurków trasa o dł. 8.8 km, 3:07 h marszu, suma ↑ 518 m,
suma ↓ 688 m, pkt GOT 13
lub Przełęcz E. Rydza-Śmigłego - Pod Krzystonowem - Jasień - Polana Folwarczna – Łętowe - trasa o
dł. 14 km, 4:49 h marszu, suma↑ 789 m, suma ↓ 843 m, pkt GOT 20.
18:00 – obiadokolacja, wieczór z piosenką turystyczną,
03.05.2016 r. – wtorek: 8:00 – śniadanie, 8:45 – wyjazd do Rabki Zaryte (473 m), wymarsz szlakiem
żółtym do Schroniska PTTK na Luboniu Wielkim (1022 m), zejście szlakiem czerwonym do Przełęczy
Glisne (634 m), - trasa o dł. 5,7 km, ok. 2 ½ h marszu, suma ↑ 569 m, ↓ 408 m, pkt GOT 12.
12:15 wyjazd z Przełęczy Glisne do Mszany Dolnej, godz. 13:13 obiad, godz. 14:15 wyjazd do Prudnika.
Planowany przyjazd do Prudnika ok. godz. 19:30
WYJAZD DLA CZŁONKÓW PTTK Z OPŁACONĄ SKŁADKĄ CZŁONKOWSKĄ

koszt 500,00 zł/os.

obejmuje: opiekę PTG, przejazd autokarem, pobyt (noclegi i wyżywienie:
śniadania, obiadokolacje i obiad w dniu 3.05.) w Ośrodku Sortowo Rekreacyjnym „Słoneczny w Mszanie
Dolnej. Wszystkie pokoje z łazienkami (bez ręczników), pościel).
WPISOWE BEZZWROTNE W KWOCIE 100,00 ZŁ DO DNIA 8 LUTEGO, POZOSTAŁA KWOTA DO
DNIA 13 KWIETNIA 2022 r
.
komandor rajdu Barbara Drożdżowicz 798006323
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