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MAJÓWKA 2013 W SUDETACH 
 

Zapraszamy serdecznie na Majówkę w masyw Śnieżnika, Góry Bialskie, Góry Złote i  Bardzkie 

Uwaga! W związku z koniecznością wcześniejszego zakupu biletów na pociąg oraz 
zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc w namiotach proszę o zgłoszenia oraz 

wpłaty zaliczek w wysokości 150 zł do wtorku 16.04 

 

Plan wyjazdu:  

Wyjazd:  

Zbiórka w piątek, 26 kwietnia 2013 r. o godz. 22:15 na Dworcu PKP Warszawa 
Wschodnia  
Jedziemy pociągiem z Warszawy Wschodniej do Wrocławia (odjazd 22:38 pociąg 
KARKONOSZE – przyjazd 06:39), dalej jedziemy do Międzylesia (odjazd 08:01 – 
przyjazd 10:16). 

Powrót:  

Autobusem w niedzielę 5 maja 2013 r.  Odjazd o 17:00 z Wrocławia, przyjazd na 23:00 
do Warszawy na Dworzec Autobusowy Metro Młociny peron 1 

Bilety: 

Od wtorku 09.04 do wtorku 16.04 Patryk Kocięcki będzie zbierał zaliczki na poczet 
biletów kolejowych, autobusowych i zakupów w wysokości 150 zł od osoby.  
W zależności od deklarowanej długości pobytu, zaliczki mogą się różnić. 

Charakter wyjazdu:  

Pieszy , górski, namiotowy  

Program:  

piątek:  Warszawa Wschodnia >> Wrocław Główny >> Międzylesie 
sobota:   Międzylesie – Hala pod Śnieżnikiem  
niedziela:   Hala pod Śnieżnikiem - Kletno - Hala pod Śnieżnikiem 
poniedziałek:  Hala pod Śnieżnikiem - Śnieżnik - Rudawiec - Bielice 
wtorek:  Bielice - Przeł. Gierałtowska 
środa:   Przeł. Gierałtowska - Przeł. Różaniec 
czwartek:  Przeł. Różaniec - Złoty Stok 
piątek:  Złoty Stok – Bardo 
sobota:  Bardo - Kłodzka Góra – Kłodzko 
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niedziela:  Kłodzko >> Wrocław >> Warszawa  

Najciekawsze atrakcje :  

- Kletno: jaskinia Niedźwiedzia, kopalnia Uranu w Kletnie 

- kopalnia złota w Złotym Stoku 

- Bardo: barokowy kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, 

Droga Kalwaryjna i Górska Kaplica w Bardzie, ruiny zamku w Bardzie 

- Kłodzko: Twierdza kłodzka, podziemna trasa turystyczna  

Szacunkowy koszt:  

ok. 400 zł (osoby ze zniżką 320 zł) 
Cena obejmuje dojazd, noclegi, wyżywienie.  
 

Ekwipunek: 

Sprzęt 

− plecak – min. 60l – należy zostawić sobie w nim miejsce na wspólne zapasy 
jedzeniowe!!! 

− 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 (albo śniegiem ;D) 

Inne  

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

legitymacja PTTK, itp.)  
− leki osobiste, kosmetyczka (tylko nie za ciężka),  
− ręcznik  
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− papier toaletowy, chusteczki higieniczne  
− latarka z dodatkową zmianą baterii (najwygodniejsza „czołówka”)  
− kompas i mapa (polecana mapa Ziemia Kłodzka 1:50 000 wyd. Galileos) 
− 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  

Kontakt:  

Patryk Kocięcki (509 115 647 kociecki@op.pl) 
Michał Kiełczewski (698 381 043 m.kielczewski90@gmail.com) 
Dorota Olkowicz  (791 974 699 doroten@gmail.com) 
Szymon Terlecki (663 091 671 szym89@gmail.com) 
Paulina Pachowska (607 666 266 paulina.pachowska@gmail.com) 
Małgorzata Janicka (698 049 117 malgorzataj91@gmail.com) 
Tomasz Bajda (694 495 458 tomekih@wp.pl) 
 
Prosimy również o szybkie zgłoszenia osoby posiadające jak i nie posiadające namiotu, 
abyśmy mogli zaplanować podział grupy. Od wtorku 09.04 Patryk Kocięcki będzie 
zbierał zaliczki w wysokości 150 zł od osoby. W przypadku chęci wpłacenia pieniędzy 
na konto bankowe prosimy o skontaktowanie się z Patrykiem. 
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