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MAJÓWKA W GÓRACH SOWCH 
 

UWAGA: Ze względów logistycznych zgłoszenia zbieramy tylko do środy 12-

04 włącznie !!! 

Plan wyjazdu:  

Wyjazd:  

Zbiórka w piątek, 28 kwietnia 2017 r. o godz. 22:30 w hali  Dworca PKP Warszawa 
Centralna 
Jedziemy pociągiem z Warszawy Wschodniej do Wrocławia (odjazd 23:05 – przyjazd 
06:18), dalej z Wrocławia do Wałbrzycha (odjazd 07:05 – przyjazd 8:32) 

Powrót:  

We wtorek, 3 maja 2017 r. o godz. 20:20 lub 23:30 
na Dworzec PKP Warszawa Centralna.  
 
BILETY/Zaliczka: 
 Organizatorzy po zebraniu zaliczki (150 zł) zakupią bilety dla uczestników. Zapisy (wraz z zaliczką) do 
12.04.2017. Po tym terminie udział jest możliwy tylko po osobnych ustaleniach z organizatorami i 
wiąże się z koniecznością rezerwowania biletów 

Charakter wyjazdu:  

Pieszy , górski, namiotowy  

Program:  

sobota:   Wałbrzych – Borowa – Łomnica  
niedziela:   Łomnica – Głuszyca –Walim- Wielka Sowa – Schronisko Sowa 
poniedziałek:  Schronisko Sowa – Przeł. Jugowska – Przeł. Woliborska – Ośrodek 
Leśny Dwór 
wtorek:  Ośrodek Leśny Dwór – Rozdr. Pod Gołębią – Srebrna Góra 
środa:   Srebrna Góra – Nowa Ruda - Wałbrzych  

Szacunkowy koszt:  

ok. 400 zł (osoby ze zniżką 380 zł) 
Cena obejmuje dojazd, nocleg, wyżywienie.  
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Ekwipunek: 

Sprzęt 

− plecak  
− śpiwór 
− karimata  
− namiot !!! 
− menażka, kubek, sztućce, scyzoryk  

Ubranie  

− wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane  
− ciepły sweter, polar albo bluza  
− kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna, parasol 
− strój do spania  
− bielizna, skarpety 
− czapka, szalik, rękawiczki,  
− okulary przeciwsłoneczne  
− chustka lub czapeczka chroniąca przed słońcem 

Inne  

− pieniądze 
− dokumenty (szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, 

legitymacja PTTK, itp.)  
− leki osobiste, kosmetyczka (tylko nie za ciężka),  
− ręcznik  
− papier toaletowy, chusteczki higieniczne  
− latarka z dodatkową zmianą baterii (najwygodniejsza „czołówka”)  
− kompas i mapa 
− aparat fotograficzny 
− klapki lub sandały  
− książeczki GOT i TP oraz innych odznak turystycznych  
− zapałki 

Jedzenie  

− kanapki na sobotę (dopiero wieczorem przewidziany ciepły posiłek)  
− napoje lub woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce  
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Kontakt:  

Jerzy Antychowicz (juro001@gmail.cm) 
Danuta Dąbrowska  (tigresse82@o2.pl) 
Roman Król (robert.krol11@gmail.com ) 
Marcin Szczygielski  (szczygielski@poczta.onet.pl) 
 
Prosimy również o szybkie zgłoszenia (najpóźniej do środy) osoby posiadające jak i nie 
posiadające namioty, abyśmy mogli zaplanować podział grupy. 
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