
 

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej  

Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie 

 

 

Wyjazd na Boże Ciało - Góry za miedzą 
 

Plan wyjazdu:  

Wyjazd:  

Celem wyjazdu są Góry Stołowe oraz czeskie „Skalne Miasto”, gdzie dotrzemy 
samochodami. Zbiórka w środę, 03. czerwca 2015, ok. godz. 17:00 w miejscu 
wskazanym przez kierowcę samochodu. Informacja o podziale na samochody wraz z 
numerem kontaktowym kierowców zostanie przekazana we właściwym czasie.  

Powrót:  

W niedzielę, 07. czerwca 2014 r. ok. godz. 23.00 w Warszawie.  

Charakter wyjazdu:  

Krajoznawczy, pieszy, stacjonarny. Nocleg przewidziany jest w Domu Pielgrzyma 
w Wambierzycach. 

Program:  

środa:  Warszawa-> Wambierzyce   
czwartek:  Wambierzyce – Szczeliniec -> Wambierzyce    
piątek:  Wambierzyce -> Kudowa Zdrój – Wambierzyce     
sobota: Wambierzyce -> Skalne Miasto -> Wambierzyce 
niedziela:      Wambierzyce -> Kłodzko -> Warszawa 

Atrakcje:   

- Wambierzyce:  Sanktuarium MB Wambierzyckiej, procesja Bożego Ciała  
- PN Gór Stołowych: Szczeliniec Wielki, Błędne Skały, Skalne Grzyby 
- Skalne Miasto: Teplice, Teplickie Skały, ruiny zamku Strzemię 
- Kudowa Zdrój:  Kaplica Czaszek w Czermnej, Muzeum Geologiczne, Muzeum 
Zabawek,  Skansen.  
- Kłodzko: Twierdza, Podziemna Trasa Turystyczna, Stare Miasto. 

Szacunkowy koszt:  

ok. 250 zł (osoby ze zniżką 240 zł)   
Cena obejmuje przejazdy, nocleg, bilety wstępu, obiadokolacje i śniadania. 
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Ekwipunek: 

Sprzęt 

− plecak  

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/wiatrem 

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  
− kompas i mapa  
− aparat fotograficzny 
− klapki lub sandały  
− książeczki GOT oraz innych odznak turystycznych  

Jedzenie  

− kanapki na środę  
− napoje lub woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce ¦ 

 

Kontakt:  

Paweł Janicki (668-163-798  paweljanicki90@gmail.com) 
 
Do wtorku 19.05 będę zbierał zaliczki w wysokości 100 zł od osoby. Zaliczkę można 
wpłacić na konto, lub przekazać osobiście na wtorkowym wykładzie.  


