
 

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej 

Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie 

 

 

Wyjazd jest organizowany na zasadach non-profit. Prowadzący nie pobierają wynagrodzenia i 

pokrywają całkowicie koszty swojego uczestnictwa w Imprezie. 

 

Rudawy Janowickie 

 

Plan wyjazdu: 

Serdecznie zapraszam wszystkich członków i sympatyków 

SKPTG na wakacyjną wycieczkę w Sudety! Tym razem 

jedziemy w  długo nieodwiedzane Rudawy Janowickie -  

miejsce przepełnione skałkami, zabytkami i pięknymi 

panorami. Serdecznie zachęcamy do zgłoszeń! 

 

Zbiórka: Piątek, 23 sierpnia o godz. 22:50 dworzec PKP Warszawa Centralna 

Wyjazd: godz. 23:50 (IC) do Janowic Wielkich. Planowany przyjazd: godzina 6:20 

Powrót: Niedziela, 25 sierpnia godz. 23:40 (Warszawa Centralna) 

Charakter wyjazdu: Pieszy, Górski, krajoznawczy 

Atrakcje: 

 Piękne góry charakteryzujące się dużą ilością skałek 

 Panoramy Karkonoszy i pasm sąsiednich 

 Ruiny zamku Bolczów 

 Wejście na Sokolik 

 Skałki: Skalne Bramy, Skalny Most, Starościańskie skałki i wiele innych 

 Ruiny zamku Sokolec 

 Pałace Bobrów i Wojanów 

Trasa: 

Dzień 1:  

Warszawa -> Janowice Wielkie – Zamek Bolczów – Skalne Bramy – Skalny Most - Lwia Góra -  

Przeł. Karpnicka – Schronisko PTTK Szwajcarka  (ok.20 GOT) 

*Możliwość wejścia na Krzyżną Górę (dodatkowo 7 GOT) 

 

Dzień 2:  

Schronisko PTTK Szwajcarka – Sokolik – Gilotyna – Wojnów – Koziniec – Jelenia Góra ->Wrocław -

>Warszawa (21 GOT, możliwość skrócenia do 12 GOT) 

 

Nocleg:  Schronisko PTTK Szwajcarka (UWAGA: w przypadku braku miejsc w schronisku 

w momencie robienia rezerwacji – przewidywany nocleg namiotowy). 
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Szacunkowy koszt: 160 zł (obejmuje: dojazd, nocleg i wyżywienie  - bez tzw. kosztów własnych). 

Ekwipunek: 

Sprzęt: 

 plecak (z miejscem na wspólny prowiant) 

 menażka, kubek, sztućce, scyzoryk 

 termos 

 kije trekkingowe (opcjonalnie) 

 latarka (najlepsza czołówka) 

 Śpiwór!! 

 Opcjonalnie: namiot i karimata lub mata samopompująca 

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 (nie za ciężka) 

 ręcznik, chusteczki higieniczne 

 kompas i mapa  

 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

Obiadokolacja w sobotę w schronisku we własnym zakresie. Śniadanie w niedzielę zapewnione 

przez organizatora. 

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  czwartku (08.08.2019) 


