KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ PRZY PTTK ODDZIAŁ SUDETÓW WSCHODNICH w PRUDNIKU

ZAPRASZA NA

RAJD
Wakacyjny w Góry Wałbrzyskie

Góry Wałbrzyskie – Trójgarb i Chełmiec
(SZCZYTY DO KORONY GÓR POLSKI, SUDECKI WŁÓCZYKIJ i nie tylko)

WYJAZD 09.07.2022 r. (sobota):

7:00 parking Plac Wolności
7:05 sprzed ZUS / sklep LIDL

Przejazd na trasie Prudnik – parking przy Zalewie w Starych Bogaczowicach
Około 10.00 – 10.30 – wymarsz szlakiem czerwonym aż do połączenia ze szlakiem czarnym,
którym wchodzimy na Trójgarb (778 m n.p.m.), gdzie znajduje się nowa 27 metrowa wieża
widokowa (z 2018 r.), z pięcioma tarasami widokowymi. Dalej szlakiem zielonym kierujemy
się na Chełmiec (851 m n.p.m.), gdzie znajduje się 22 metrowa wieża widokowa z 1888 roku!
Idąc na Chełmiec będziemy szli fragment drogą nr 376 (ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ!). Z
Chełmca schodzimy szlakiem zielonym do Boguszowa-Gorce. W mieście możliwość posiłku.
Długość trasy: ok. 17,5 km.
Dla chętnych możliwa krótsza trasa: po zejściu z Trójgarbu do Lubomina, przejście szlakiem
żółtym do Szczawna-Zdrój (13,5 km). Tam możliwy spacer po Parku Zdrojowym oraz posiłek.
W Szczawnie na turystów będzie czekał autobus, by o umówionej godzinie odebrać uczestników
dłuższej trasy z Boguszowa-Gorce.
Planowany wyjazd z Boguszowa-Gorce: 17:30. Ok. godz. 20.00 – planowany przyjazd do
Prudnika.
Impreza statutowa tylko dla członków PTTK z opłaconą składką członkowską
Koszt wyjazdu: 70,00 zł/os
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka PTG, ubezpieczenie
Koszt dodatkowy: wyżywienie we własnym zakresie
Cel rajdu:
 zdobywanie odznak turystycznych GOT, Korona Gór Polski, Diadem Polskich Gór itd.
 popularyzacja turystyki górskiej i poznawanie walorów Sudetów Polskich,
 integracja środowiska turystycznego, aktywne spędzanie czasu wolnego.
Zapisy tylko z wpłatą wpisowego w siedzibie PTTK ul. Traugutta 19 lub na rachunek bankowy PTTK
O/Prudnik w BS 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001 do dnia 4.07.2022 r. W tytule proszę podać nazwę
imprezy (Rajd Wakacyjny w Góry Wałbrzyskie), imię i nazwisko uczestnika. Wpisowe nie podlega
zwrotowi przy rezygnacji z udziału w imprezie na 5 i mniej dni przed wyjazdem. Dzieci i młodzież pod
opieką upoważnionych osób dorosłych.
Uczestnictwo w rajdzie należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych
i zdrowotnych.
Odpowiedzialny za organizację: Łukasz Polak, tel. 608 679 388

