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

Wycieczka na Ślężę

Plan wyjazdu:
Wyjazd i Powrót:
Zbiórka w piątek, 9 sierpnia 2013 r. o godz. 23:00 przed Dworcem PKS Warszawa
Centralna/Wschodnia – do ustalenia. Powrót 11 sierpnia na godzinę 23:05 na
Dworzec PKS Metro Młociny (dla chętnych możemy przedyskutować pozostanie dłużej
we Wrocławiu i obejrzenie wystawy „Rodzina Bueghlów. Arcydzieła malarstwa
flamandzkiego w Muzeum Miejskim Wrocławia; powrót: 12 VIII, Wrocław 01:40 – 7:30
Warszawa)

Charakter wyjazdu:
Pieszy, górski

Program:
piątek:
sobota:
niedziela:

Warszawa >> Wrocław
Wrocław >>Sulistrowiczki – Radunia – Dom Turysty PTTK Pod Wieżycą
Dom Turysty PTTK Pod Wieżycą – Ślęża – Sobótka – Wrocław >> Warszawa

Szacunkowy koszt:
ok. 200 zł
Cena obejmuje dojazd, nocleg, wyżywienie, wejście do Muzeum Ślężańskiego.

Atrakcje :
- Ślęża, Radunia
- Niedźwiedź, Grzyb, Mnich i cała ta skalna menażeria
- kościół filialny pw. Nawiedzenia NMP z XIX wieku
- Dom Turysty PTTK na Ślęży im. Zamorskiego z 1908 roku
- Muzeum Ślężańskie w Sobótce

Ekwipunek:
Sprzęt
− plecak
− menażka, kubek, sztućce, scyzoryk
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Ubranie
−
−
−
−
−
−
−

wygodne buty
ciepły sweter, polar albo bluza
kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna
strój do spania
bielizna, skarpety
okulary przeciwsłoneczne
chustka lub czapeczka chroniąca przed słońcem

Inne
− worki na śmieci
− 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
− zapałki
− śpiewnik
− gitara (uwaga: będziemy wracać Polskim Busem więc może być problem… w razie
chęci zabrania proszę o informację)

Jedzenie
− kanapki na sobotę
− napoje lub woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce
− termos z ciepłą herbatą

Kontakt:
Joanna Kiełczewska, 530 844 843, aasuak@gmail.com
Proszę o szybkie zgłoszenie (najpóźniej do soboty 3 sierpnia) ze względu na
konieczność zakupienia biletów powrotnych i rezerwację noclegów.

