
 01-04 lipiec  2017 r.

Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego przy JW 4658 
zaprasza  w Sudety

„Góry Bystrzyckie i Stołowe” 

Dzień I. /01.07.2017 r./

07.30  -  Zbiórka na  Dworcu PKP Kraków Główny przy „krakowskim globusie”.
07.58 -   Odjazd pociągu (z przesiadkami)  do m. Bystrzyca Kłodzka   
15.06 -  Przyjazd do m. Bystrzyca Kłodzka 

Trasa:
Bystrzyca Kłodzka -  Schronisko Jagodna  (nocleg)
Czas przejścia ok. 3,5 godz.  

Dzień II. /02.07.2017 r./
Trasa:
Schronisko Jagodna - Przełęcz pod Uboczem - Krzemionka - Rozdroże Pod Bieściem - schronisko pod Muflonem (nocleg) 
Czas przejścia ok. 6,5 godz.

Dzień III. /03.07.2017 r./
Trasa:
Schronisko Pod Muflonem - Duszniki Zdrój - Pod Ceglaną Górą - Pod Górą Św.Anny - Karłów - Schronisko na Szczelińcu 
Schronisko Pasterka (nocleg) 
Czas przejścia ok. 6 godz.

Dzień IV. /04.07.2017 r./
Trasa:
Schronisko Pasterka - Pod Ostrą Górą - Błędne Skały - Rozdroże pod Lelkową - Kudowa Górna - Kudowa Zdrój  
Czas przejścia ok. 4 godz.

Powrót do Krakowa: przejazd PKP - wyjazd z Kudowy Zdroju o godz. 13.19

-  Wyjazd , w dniu 01.07.2017 r. o godz. 
  

 -  Koszty:          
* Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie,
* Wszystkie koszty (przejazdy, noclegi, wyżywienie)  uczestnicy pokrywają indywidualnie.

Przejazdy:
                  Kraków-Bystrzyca Kłodzka   - 80 zł
                  Kudowa Zdrój  - Kraków     -   80 zł
                 
Noclegi (jedna doba dla jednej osoby): 
             Schronisko Jagodna -  35 zł + pościel 8 zł
             Schronisko Pod Muflonem  - 20 zł + pościel 10 zł
             Schronisko Pasterka  - 35 zł + pościel 10 zł 
            

OPŁATY ZA WSTĘP DO PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH: normalny- 7 zł ; ulgowy- 3 zł.
            

 

07.58 -  pociągiem (z przesiadkami)  do m. Bystrzyca Kłodzka  
                                       

       

Uwagi organizacyjne

www.balice.ptt.org.pl

  
Zapisy i wpłaty (w wysokości 200 zł na poczet zakupu biletów PKP oraz rezerwacji noclegów) 

należy dokonać do dnia 27.06.2017 r. u Dariusza WÓJCIKA  telefon:  514541043.
nr konta do wplat: 86 1560 0013 2578 0660 4057 0003 

 e-mail: balice@ptt.org.pl

Dodatkowe informacje w załączniku

 -  Przewidywany powrót do Krakowa w dniu 04.07.2017 r. ok. godz. 20.40

Jedzenie:  we w asnym zakresie.ł

Wycieczka ma charakter towarzyski



 Dodatkowe 
informacje dotyczące górskiego wędrowania 

w dniach 02-04.07.2017 r.

* Wyjazd pociągiem PKP z dworca Głównego Kraków w dniu 01.07.2017 r. o godz. 07:58 do 
   m. Bystrzyca Kłodzka  ,  
   powrót do Krakowa  w dniu  04.07.2017 r.  ok. godz. 20:40.
*  Koło PTT zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie.

 

Ekwipunek:
- śpiwór (w przypadku niekorzystania z pościeli w schronisku) 
- obuwie turystyczne (najlepiej ponad kostkę)
- obuwie na zmianę (np. sandały)
- ubranie (bielizna, skarpetki, długie i krótkie spodnie, polar lub sweter, czapka)
- odzież przeciwdeszczowa 
- dokumenty: dowód osobisty lub paszport ;
- przybory toaletowe (ręcznik, mydło, szczotka i pasta do zębów, papier toaletowy, chusteczki)
- przybory kuchenne: kubek, nóż, łyżka, widelec
- krem z filtrem UV, okulary przeciwsłoneczne
- apteczka: środki opatrunkowe, plastry, bandaż elastyczny, itp
- latarka (najlepiej czołówka) i zapasowe baterie
- ewentualnie kijki trekkingowe 

Noclegi:

W

Posiłki przygotowujemy we  własnym zakresie. Istnieje możliwość nabycia posiłków w schroniskach.

WARTO WIEDZIEĆ:

Schronisko "JAGODNA" 

Są takie miejsca w naszych polskich Sudetach, gdzie wciąż jeszcze to do Natury należy ostatnie słowo. 
Miejsca, stanowiące enklawę kojącej ciszy i spokoju, gdzie żywy jest duch prawdziwego turysty, 
wędrującego z pozdrowieniem na ustach. Takim właśnie miejscem są Góry Bystrzyckie. 
W samym zaś sercu tychże gór, na (umownej) Przełęczy Spalona, 811 m n.p.m, znajduje się schronisko – 
Jagodna. Schronisko dysponuje 56 miejscami noclegowym w pokojach 
2-7 osobowych w standardzie turystycznym (czytaj: bez łazienek, telewizorów i zasadniczo 
bez room serwisu ;)).
Węzły sanitarne (w sumie 6 prysznicy, 4 toalety, 10 umywalek) znajdują się w osobnych 
pomieszczeniach.

  Schronisko "Pod Muflonem" położone jest na wysokości 
690 metrów npm., na północno-wschodnim zboczu Ptasiej Góry (745 m), w Górach Bystrzyckich. 
Położenie na skraju lasu umożliwia podziwianie pięknej panoramy Dusznik Zdroju, leżących poniżej.
Schronisko posiada 14 pokoii , w których znajduje się 50 łóżek w pokojach 2-6-osobowych. 
Pokoje wyposażone są w umywalki. Toalety i natryski znajdują się na korytarzu.

 położone jest w miejscowości o tej samej nazwie. 
To tutaj droga się kończy a z Czechami sąsiadujemy od północy, zachodu i wschodu. 
Ta niewielka wieś położona jest w Górach Stołowych u północnych podnóży Szczelińców. 
Jest miejscem przecięcia się kilku szlaków, lokalizacją przejścia turystycznego z Czechami a także 
bazą wypadową w największe atrakcje okolicznych gór.
Schronisko dysponuje 50 miejscami noclegowymi o standardzie turystycznym – oznacza to, 
że sale są wieloosobowe, a łóżka piętrowe. Łazienki znajdują się na piętrze. 
Do dyspozycji ciepła i zimna woda przez całą dobę (o ile oczywiście nie zdarzy się COŚ).

Schronisko PTTK „POD MUFLONEM”

Schronisko „PASTERKA”

yżywienie:

Uwaga : Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia wędrówki górskiej informując 
              o tym fakcie organizatora.  

*  Wycieczka ma charakter towarzyski


	Strona 1
	Strona 2

