KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ PRZY PTTK O/SUDETÓW WSCHODNICH W PRUDNIKU
ORGANIZUJE

ZIMOWY RAJD
w SUDETY
RAJD Z CYKLU ZDOBYWAMY
KORONĘ SUDETÓW i KORONĘ GÓR POLSKI

BOROWA, CHEŁMIEC, WALIGÓRA
WYJAZD: 24.02.2018 r. – sobota:
godz. 6:30 sprzed basenu OSiR ul. Parkowa 4,
godz. 6:35 sprzed ZUS / sklep LIDL
Przejazd na trasie PRUDNIK - ZAGÓRZE ŚLĄSKIE: zwiedzanie gotycko – renesansowego zamku
Grodno (na szlaku Zamków Piastowskich – wstęp bilet norm. 15,00 zł, ulg. 12,00 zł – młodzież do 26 lat i emeryci), następnie
przejazd do Jedliny Zdroju, wymarsz na trasę żółtym szlakiem: Jedlina Zdrój – Przeł. pod Borową,
następnie szlakiem czerwonym – BOROWA (853 m n.p.m.), dalej szlakiem niebieskim – Rybnica Mała – ruiny
zamku Rogowiec – Skalne Bramy - Przełęcz pod Jeleńcem – Turzyna – Przełęcz pod Turzyną – Hala
pod Klinem - Przełęcz Trzech/ Schronisko Andrzejówka – WALIGÓRA (936 m n.p.m.) – Schronisko
Andrzejówka trasa o średnim stopniu trudności ok. 5 godz. marszu, o dł. 13,3 km , suma podejść 846 m, suma zejść 631 m.
Przejazd do Sokołowska zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym Radosno
godz. 18:30 obiadokolacja, wieczór integracyjny z piosenką przy gitarze,
25.02.2018 r. – niedziela
godz. 8:00 – śniadanie, godz. 9:15 wykwaterowanie, przejazd do Rybnicy Leśnej,
godz.10:00 możliwość uczestniczenia we mszy św. w kościele pw. Św. Jadwigi (z XVII w.)
godz.11:00 – wyjazd z Rybnicy Leśnej do Boguszowa Gorce, wymarsz szlakiem zielonym –Drogą Krzyżową
Trudu Górniczego: Boguszów Gorce (563 m n.p.m.) – Mały Chełmiec (776 m n.p.m.) - CHEŁMIEC (851 m
n.p.m.) powrót żółtym szlakiem – Rosochatka, dalej szlakiem zielonym Boguszów Gorce, trasa na ok. 2 ½ h, o dł. 7
km, sum podejść 299 m, suma zejść 304 m.

godz. 20:00 - PLANOWANY POWRÓT DO PRUDNIKA
Impreza statutowa tylko dla członków PTTK z opłaconą składką członkowską

KOSZT: - 150,00 zł/os.

Świadczenia: • 1 nocleg (pokoje z łazienkami), • wyżywienie: (dnia 24.02.18 r. obiadokolacja, dnia 25.02.18 r. śniadanie)
• przejazd autokarem • opieka PTG,
cel rajdu: - popularyzacja turystyki pieszej, zdobywanie odznak turystycznych GOT, KS, KGP, OTP,
- poznawanie historii, walorów krajobrazowych i walorów turystycznych, Sudetów,
- aktywne spędzanie czasu wolnego,
- integracja środowiska turystycznego,
Zapisy tylko z wpłatą wpisowego w kwocie 150 zł przyjmowane są w Biurze Oddziału w Prudniku, ul. Traugutta 19
lub na konto bankowe PTTK O/Prudnik w BS 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001 do dnia 5 lutego 2018 r.
● Rajd organizowany przez PTG na zasadach wolontariatu, zgodnie ze Statutem PTTK O/Prudnik, nie ma
charakteru komercyjnego, jest imprezą non profit. ● Komandor rajdu: Barbara Drożdżowicz
● Uczestnictwo w rajdzie należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych i zdrowotnych.
● Po dniu zakończenia przyjmowania zapisów osobie, która zrezygnuje z uczestnictwa w rajdzie nie będzie
zwracana wniesiona opłata, chyba że pojedzie za nią inna osoba nie znajdująca się na liście uczestników.

