Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej
Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Wyjazd Listopadowy:
Góro-Złocka polska jesień
Plan wyjazdu:
Serdecznie zapraszam wszystkich członków i sympatyków SKPTG na długo oczekiwany wypad w
Sudety. Po raz pierwszy od dawna odwiedzimy Góry Złote – pierwszego dnia wejdziemy na Jawornik
Wielki, skąd będzie można podziwiać rozległą panoramę. Wśród atrakcji przewidziane jest także
zwiedzanie dawnej kopalni złota. Drugi dzień to trzy warianty (trasy piesze lub zwiedzanie okolicznych
zabytków) – ostateczną decyzja zostanie podjęta przez organizatora/uczestników wyjazdu bądź
dostosowana zostanie do warunków pogodowych. Do zobaczenia na szlaku!

Zbiórka: Piątek, 09 listopada o godz. 22:15 w hali głównej Dworca PKP Warszawa Centralna
Wyjazd: godz. 22:45 (IC) do Wrocławia. Później komunikacją publiczną do Złotego Stoku
Powrót: Niedziela, 11 listopada godz. 22:30 (Warszawa Centralna)
Charakter wyjazdu: pieszy, górski, krajoznawczy
Atrakcje:
 Rzadka okazja pojechania w Sudety
 Widoki i panorama Gór Złotych z wieży widokowej na Jaworniku Wielkim
 Zwiedzenie kopalni złota w Złotym Stoku
 Opcjonalnie - Pałac w Bílej Vodzie (Czechy)
 Opcjonalnie – Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
 Opcjonalnie – Zwiedzanie Paczkowa
Trasa:
Dzień 1:
Warszawa -> Wrocław -> Złoty Stok – Krzyżnik – przeł. pod Trzeboniem – przeł. Jaworowa - –
Jawornik Wielki – przeł. Jawornicka – Złoty Stok (ok. 22 GOT)
Dzień 2:
Wariant I: Złoty Stok (zwiedzanie kopalni złota) – Pasieka –Bila Voda – Złoty Stok ->Opole ->
Warszawa (ok 10 GOT)
Wariant II - Złoty Stok (zwiedzanie kopalni złota) – przejazd do Paczkowa (zwiedzanie) ->
Opole -> Warszawa (duża presja czasowa)
Wariant III – Złoty Stok – Bołotnica – Zalew Paczkowski – Paczków (Zwiedzanie) (ok 15
GOT)
Nocleg: Złoty Hotelik (obiekt noclegowy kopalni złota)
Szacunkowy koszt: ok 180zł
Wyjazd jest organizowany na zasadach non-profit. Prowadzący nie pobierają wynagrodzenia i
pokrywają całkowicie koszty swojego uczestnictwa w Imprezie.
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Ekwipunek:
Sprzęt:







plecak (z miejscem na wspólny prowiant)
śpiwór
menażka, kubek, sztućce, scyzoryk
termos
kije trekkingowe (opcjonalnie)
latarka (najlepsza czołówka)

Ubranie:








wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane
kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna
ciepły sweter, polar albo bluza
klapki, kapcie do chodzenia po obiekcie noclegowym
strój do spania, bielizna, skarpety na zmianę
Okulary przeciwsłoneczne
Czapka, szalik, rękawiczki

Inne:










Pieniądze
dokumenty (szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, PTTK, itp.)
leki osobiste, kosmetyczka (tylko nie za ciężka)
ręcznik, chusteczki higieniczne
kompas i mapa (preferowana: wyd. Compass: Góry Złote 1:35 000)
lornetka, aparat fotograficzny
latarka z dodatkową zmianą baterii
książeczka Górskiej Odznaki Turystycznej oraz innych
Gitara i śpiewniki SKPTG

Jedzenie:



kanapki do pociągu
napoje lub woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce
Śniadanie w niedzielę zapewnia organizator. Obiad w sobotę zjemy w jednej z lokalnych
restauracji (we własnym zakresie).

Kontakt: Przemysław Bala (tel. 661-641-295; e-mail: przemek.bala[at.]gmail.com)

UWAGA: LIMIT MIEJSC
Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 100 zł do organizatora!
Proszę o wpłacenie zaliczki do 30.10.2018

Wyjazd jest organizowany na zasadach non-profit. Prowadzący nie pobierają wynagrodzenia i
pokrywają całkowicie koszty swojego uczestnictwa w Imprezie.

