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Patronat Honorowy nad cyklem wypraw górskich objął Starosta Raciborski
Grzegorz Swoboda
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Raciborzu zaprasza na:

Wyprawę z cyklu „Poznajemy Sudety” Wysoki Jesionik:
Pradziad i Karlova Studanka.
Pradziad 1491 m.n.p.m.
Jest najwyższym szczytem Jesioników, a zarazem najwyższym szczytem
Sudetów Wschodnich. Jedno z najpopularniejszych i najbardziej
uczęszczanych górskich miejsc turystycznych w Czechach z wybitnym punktem
widokowym i obserwacyjnym na wieży telewizyjnej.
Karlova Studanka
Czeska miejscowość uzdrowiskowa na Śląsku, w paśmie górskim Wysokiego Jesionika.
Miejscowość położona jest na wysokości 800 m n.p.m. Karlova Studánka słynie głównie ze znanego uzdrowiska.
Szczyt należy do „Korony Sudetów”.
TERMIN 14.05.2022 r. (sobota)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wyprawa odbędzie się bez względu na pogodę.
Wyprawa nie ma charakteru komercyjnego i jest realizowana na zasadach samorealizacji siłami wolontariatu
członków PTTK zgodnie ze statutem PTTK.
Udział w imprezie traktujemy jako dorozumianą zgodę na publikację w fotorelacji. Jeżeli uczestnik nie wyraża na to
zgody, to zobowiązany jest do dostarczenia takiej informacji na piśmie.
Uczestnicy wyprawy zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu wycieczek oraz ewentualnych jego
modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania założeń czasowych.
Dokonanie opłaty za wyjazd jest potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości regulaminu oraz jego przestrzegania.
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na wyprawie.
Uczestnicy wyprawy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
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PROPONOWANY PROGRAM WYJAZDU:
Naszą wyprawę rozpoczniemy w „KARLOVEJ STUDENCE”, skąd wędrować będziemy szlakiem żółtym (widokową doliną
Białej Opawy) a następnie szlakiem niebieskim do schroniska „Barbórka”.
Po odpoczynku w schronisku wyruszymy dalej szlakiem niebieskim a następnie szlakiem czerwonym i znów niebieskim na szczyt
Pradziada.
Po wspólnych zdjęciach przewidziany jest czas wolny na ewentualny obiad we własnym zakresie i wejście na platformę
widokową na szczycie wieży telewizyjnej.
Następnie zejdziemy szlakami kolejno: Niebieskim, czerwonym, żółtym i znowu niebieskim do Karlovej Studanki gdzie
przewidziany jest czas wolny na zwiedzanie miejscowości indywidualnie.
Wyjazd do Raciborza w zależności od warunków atmosferycznych 17:00-19:00 .
Z powodu dużego skomplikowania trasy (wiele różnych szlaków turystycznych) zalecamy wędrówkę podczas wyprawy wspólnie
grupą.
Długość trasy (w dwie strony) ok. 17.5 km. Suma podejść ok.765 m.
PRZYPOMINAMY, IŻ JEST TO WYPRAWA GÓRSKA, WYMAGANY JEST STRÓJ I OBUWIE ODPOWIEDNIE
DO PANUJĄCYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH.
Zbiórka uczestników na dworcu PKS w Raciborzu o godzinie 0600, wyjazd o godzinie 630, planowany powrót w godzinach
wieczornych.
Koszt wyprawy: członkowie PTTK z opłaconą składką za 2022 r., młodzież do 18 roku życia i studenci: 50 zł
osoby niezrzeszone: 60 zł
W WYPADKU NIEWIELKIEJ LICZBY OSÓB CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W WYPRAWIE,
WYJAZD ZOSTANIE ODWOŁANY A WPŁACONE KWOTY ZWRÓCONE.
Cena zawiera:
Przejazd autokarem, informację krajoznawczo – turystyczną.
Cena nie zawiera:
Ewentualnego posiłku i biletu wstępu na taras widokowy na szczycie wieży TV.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !
Zapisy wraz z wpłatą przyjmujemy w biurze PTTK w godzinach 1000 – 1600 do 09.05.2022 r. oraz na konto PTTK
33 1750 0012 0000 0000 3444 8477 w tytule wpisując Pradziad, imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu oraz datę
urodzenia lub pesel (niezbędne do ubezpieczenia) lub DO WYCZERPANIA MIEJSC.
Biuro PTTK Oddział Racibórz
ul. Chopina 16, 47 – 400 Racibórz
tel. (032) 415 30 93
Informacji na temat wyprawy udzielają:

Andrzej Kuśnierz tel. 608 442 739
Dariusz Herok tel. 508 494 737

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
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