
ODDZIAŁ WROCŁAWSKI PTTK 

Koło PTTK nr 1 „Włóczykije” 

oraz Komisja Turystyki Górskiej 

zapraszają na 9 wycieczkę z cyklu 

 

w dniu 25 czerwca 2022 r. 

Ł U Ż Y C K A 
Góry i Pogórze Łużyckie 

W programie: 

– Luž – szczyt do odznaki KORONA SUDETÓW  z nową wieżą widokową, 

– Breiteberg – szczyt do odznaki   z kamienną wieżą widokową, 

– Seidelsberg – ciekawostka archeologiczna: skała przesilenia astronomicznego, 

– Nonnenfelsen – niesamowite formacje skalne z widokami na skalne miasto Jonsdorfer Felsenstadt. 
 

Plan wycieczki: 

Spotkanie z przewodnikiem na ul. Petrusewicza (między Aquaparkiem i Kauflandem) o godz. 6:15. 

Wyjazd o godz. 6:30. Przejazd do Bertsdorfu. Przejście: Bertsdorf – Seidelsberg – Breiteberg – 

Heinewalde (5 km + 200 m), przejazd, przejście Waltersdorf – Lausche (Luž) – Chata Luž – przejście gr. – 

Holstein – Nonnenfelsen – Kurort Jonsdorf (10 km + 500 m). Powrót do Wrocławia ok. godz. 20:00. 

 

   Prowadzący wycieczkę: Tomasz Guzik oraz Radosław Jan Tokarz – 

       przewodnicy sudeccy 

Wpisowe:  128,- zł. Świadczenia: przejazdy autokarem, obsługa 
przewodnicka, ubezpieczenie (NNW 15.000 PLN, KL 3.000 EUR, 

bagaż 300 EUR). Zgłoszenia do dnia 20 czerwca przyjmuje Biuro 

Programowe Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-
Ratusz 11/12 (III piętro), tel. 71 343 03 44, 343 30 44, e-mail: 
biuro@pttk.wroclaw.pl. W zgłoszeniu należy podać czytelnie: imię 

i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania z kodem pocztowym 
oraz tel. kontaktowy i/lub adres e-mail. Zgłoszenia bez wyżej 

wymienionych danych nie będą przyjmowane. Wpłaty można 

dokonać w Biurze Programowym Oddziału Wrocławskiego PTTK od 

poniedziałku do piątku w godz. 9⁰⁰-16⁰⁰ lub na konto: Santander Bank 
Polska S.A. nr 19 1090 2398 0000 0006 0827 5667. Na dowodach 

wpłaty należy podać hasło „ŁUŻYCKA”.  

O przyjęciu na wycieczkę decyduje kolejność wpłat. Zgłoszenie 

po terminie 20 czerwca jest możliwe, jeśli będą wolne miejsca.  

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany lub skrócenia trasy 

w uzasadnionych przypadkach.  

Przyjazd do Niemiec jest możliwy tylko z negatywnym wynikiem testu, 
zaświadczeniem o zaszczepieniu lub zaświadczeniem ozdrowieńca. Szybkie 
testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, 
TMA 72h) przed przyjazdem do Niemiec. Szybkie testy antygenowe muszą 
spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, 
swoistość ≥ 97%. Wynik testu musi być w jęz. niemieckim, angielskim, 
francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są 
przetłumaczone. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od 
otrzymania wyniku. Negatywnego wyniku testu przy wjeździe do Niemiec 
nie muszą mieć m.in.: dzieci do 12 r. życia, osoby zaszczepione (14 dni od 
podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE), ozdrowieńcy (28 
dni – 3 miesiące po chorobie), osoby przewożące zawodowo osoby lub 
towary. Ważność zaświadczeń w przypadku zaszczepienia 2 dawkami 
wynosi 270 dni, w przypadku zaszczepienia 3 dawkami brak ograniczenia 
terminu ważności. Jako potwierdzenie bycia osobą zaszczepioną lub 
ozdrowieńcem może służyć Unijny Certyfikat COVID-19.  
Uczestnicy wycieczki powinni posiadać na wszelki wypadek indy-

widualne środki do odkażania rąk oraz środki do zasłonięcia ust 

i nosa. 

Patronat medialny: Magazyn    Koronasudetow Sudeckiwloczykij 

Impreza programowa – ogólnodostępna 

mailto:biuro@pttk.wroclaw.pl
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/podrozuj-po-europie-z-unijnym-certyfikatem-covid

