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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” Masyw Śnieżnika i Góry Opawskie:
Suchoń, Biskupia Kopa oraz Kopalnia Złota w Złotym Stoku.
Suchoń 964 m n.p.m.
Najwyższy szczyt Krowiarek, leżący w gminie Bystrzyca Kłodzka .
Wschodnie stoki są łagodne, natomiast północne, zachodnie i południowe,
opadające do Rowu Górnej Nysy oraz dolin Marcinkówki i Białej Wody są bardzo strome.
W przeszłości na szczycie wzniesienia stała wieża widokowa zbudowana w 1885 z inicjatywy
GGV, po której obecnie zostały tylko relikty w postaci luźno rozrzuconych ciosów
kamiennych a miejsce porasta gęsty las.
Szczyt zaliczany do Diademu Polskich Gór.
Biskupia Kopa 890 m n.p.m.
Szczyt w paśmie Gór Opawskich, leżący na granicy Polski i Czech. Biskupia Kopa jest najwyższym szczytem w polskiej części
Gór Opawskich oraz najwyższym wzniesieniem województwa opolskiego. Na szczycie znajduje się kamienna wieża widokowa
o wysokości 18 m. Zbudowana w 1898.
Szczyt zaliczany do Korony Gór Polski.
Kopalnia Złota w Złotym Stoku
Placówka o charakterze muzealnym zlokalizowana w dawnej kopalni złota i arsenu. Muzeum oferuje wystawę obrazującą historię
górnictwa złota, wyprawę do sztolni „Czarnej”, w której można zobaczyć 10 - metrowy podziemny wodospad.
TERMIN 26 – 27.03.2022 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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.
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną panującą w kraju każdy uczestnik wyprawy zobowiązany jest do
posiadania i stosowania własnej maseczki ochronnej. Płyn do dezynfekcji rąk zapewnia organizator.
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PROPONOWANY PROGRAM WYJAZDU:
26.03. Sobota
Naszą wyprawę rozpoczniemy w miejscowości Biała Woda skąd będziemy wędrować bez szlaku (drogi leśne) na szczyt
Suchonia. Po osiągnięciu szczytu i wspólnych zdjęciach udamy się do autokaru tą samą trasą.
Ponieważ wędrować będziemy bez szlaku na szczyt Suchonia i z powrotem idziemy wspólnie zwartą grupą.
Długość trasy ok. 6 km. Suma podejść ok.180 m.
Następnie przejedziemy do Kopalni Złota w Złotym Stoku (możliwość zwiedzenia kopalni bądź spędzenia wolnego czasu wedle
własnego uznania). Po zwiedzaniu przejedziemy do Głuchołaz gdzie zakwaterujemy się w Hotelu Sudety i zjemy obiadokolację
(pokoje z łazienkami). Następnie czas wolny do wykorzystania według indywidualnego uznania.
27.03. Niedziela
Po śniadaniu godz. 830 i wykwaterowaniu około godziny 930 wyruszymy autokarem do Jarnołtówka skąd żółtym a następnie
czerwonym szlakiem zdobędziemy szczyt Biskupiej Kopy. Po wspólnych zdjęciach wracać będziemy tą samą trasą po drodze
zatrzymując się w „Domu Turysty Pod Biskupią Kopą” na ewentualny posiłek we własnym zakresie. Po czym zejdziemy do
autokaru i około godziny 1500 wyruszymy w drogę powrotną do Raciborza.
Długość trasy ok. 8 km. Suma podejść ok. 480 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 0500, wyjazd o godzinie 530, planowany powrót w godzinach
popłudniowych.
Koszt wyprawy: członkowie PTTK z opłaconą składką za 2021 r., młodzież do 18 roku życia i studenci: 190 zł
osoby niezrzeszone: 210 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, nocleg, obiadokolację oraz śniadanie w Hotelu Sudety
(pokoje z łazienkami) .
Cena nie zawiera:
Ewentualnego posiłku w „Domu Turysty Pod Biskupią Kopą” oraz biletu wstępu na Wieżę Widokową na Biskupiej Kopie
i biletu do Kopalni Złota w Złotym Stoku (podziemna trasa turystyczna: Normalny 40zł, ulgowy 32zł - ceny na dzień 25.02.2022)
płatnych indywidualnie we własnym zakresie.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !
Zapisy wraz z wpłatą przyjmujemy w biurze PTTK w godzinach 1000 – 1600 do 21.03.2022 r. oraz na konto PTTK
33 1750 0012 0000 0000 3444 8477 w tytule wpisując Biskupia Kopa, 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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