ODDZIAŁ WROCŁAWSKI PTTK
Komisja Turystyki Górskiej
oraz
zapraszają na 14 wycieczkę z cyklu

Impreza programowa – tylko dla członków PTTK

(śr) – spotkanie na rogu ulic J.W. Dawida i Joannitów o godz. 4:45 (wyjazd autokarem o godz. 5:00), przejazd,
przejście (Chřiby) Bunč – Brdo – Vlčák – Buchlovský kamen – Buchlov (zwiedzanie zamku) (14,5 km + 600 m), przejazd
do Brzecławia (Břeclav), zakwaterowanie, zwiedzanie miasta.
(cz) – przejazd, przejście do pałacyku Pohansko (4,5 km), przejazd, przejście do pałacyku Rendez-vous
(1,5 km), przejazd, zwiedzanie zamku Valtice, przejazd, przejście do pałacyku Kolonáda (1 km), przejazd, przejście
Hraniční zámek – Hlonovec – NS Lednické rybníky – Chrám Tří Grácií – Nový Dvůr – NS Lednické rybníky – Apollonův
chrám – U Apolla (8 km), powrót.
(pt) – przejazd, przejście (Pavlovské vrchy) Pavlov – Dívčí hrad – Děvín – Nový hrádek – Sirotčí hrad – Stolová
hora – Klentnice (10 km + 600 m), przejazd, przejście Lom Janičův vrch (Mariánský Mlýn) – Svatý Kopeček – Olivetská
hora – Mikulov (zwiedzanie miasta) (5 km + 200 m), przejazd, powrót.
(sb) – przejazd, zwiedzanie kompleksu zamkowego Lednice, przejście Lednice – Maurská vodárna – Akvadukt
– Minaret – Dřevěný most – Minaret (3,5 km), przejazd łodziami, przejście Janův hrad – Lovecký zámeček – Lázně
Lednice (2,5 km), powrót.
(nd) – przejazd, przejście (Chřiby) Bohuslavice – Kalíšek – Zavadilka – Kazatelna – Kozel – Cimburk – Vodní
nádrž Koryčany (15 km + 600 m), powrót do Wrocławia ok. godz. 22:00.
Penzion Miluška, Břeclav. Noclegi w pokojach 2- i 4-osobowych.
www.ktg.wroclaw.pl

Kierownik wycieczki: Radosław Jan Tokarz

849,- zł (dla członków Koła PTTK nr 1 „Włóczykije” 800,-).
Ś
4 noclegi z wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje),
przejazdy autokarem, obsługa przewodnicka i pilocka, ubezpieczenie
(NNW 15.000,- zł, i KL 3.000,- euro, bagaż 300,- euro). Należy
przygotować dodatkowo 500,- Kč na wstępy.
do dnia 6 lipca przyjmuje Biuro Programowe Oddziału
Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12, e-mail:
biuro@pttk.wroclaw.pl, tel. 71 343 03 44, 71 343 30 44. W zgłoszeniu
należy podać w sposób czytelny: imię i nazwisko, nr PESEL, serię i nr
dowodu tożsamości, nr legitymacji PTTK, adres zamieszkania z kodem
pocztowym, tel. kontaktowy i/lub e-mail. Zgłoszenia bez ww. danych

nie będą przyjmowane. Na wycieczkę należy zabrać legitymację PTTK
z opłaconą składką za rok 2018.
O przyjęciu na wycieczkę decyduje kolejność wpłat, gdyż liczba miejsc
jest ograniczona (wycieczka jest zaplanowana na 20 uczestników).
można dokonać w Biurze Programowym Oddziału (III piętro)
od poniedziałku do piątku w godz. 9⁰⁰-16⁰⁰ (w środy 9⁰⁰-17⁰⁰) lub na
konto: Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział Wrocław nr 19 1090 2398
0000 0006 0827 5667. Na dowodach wpłaty należy podać hasło
„PALAVA”. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany lub skrócenia tras
w uzasadnionych przypadkach.
Wycieczki górskie wymagają dobrej kondycji fizycznej.

Patronat medialny: magazyn

