
ODDZIAŁ WROCŁAWSKI PTTK 

Koło PTTK nr 1 „Włóczykije” 

oraz Komisja Turystyki Górskiej 

zapraszają na jubileuszową 20 wycieczkę z cyklu 

G Ó R Y   Z A   M I E D Z Ą 

w dniach 27-28 sierpnia 2022 r. 

PN.-WSCH. CZESKO-SASKA SZWAJCARIA 
 

27.08. Zbiórka przy ul. M. Petrusewicza o godz. 5:30 

(wyjazd o godz. 5:45), przejazd A4 przez Jędrzycho-

wice do Saupsdorfu, przejście Neumannmühle – 

Zschandstraße – Zeughaus – Großer Zschand – 

Hickelhöhle – Dreiwinkelgrund – Kirnitzschtal – 

Hermanseck – Obere Schleuse – Taubestein – 

Hinterhermsdorf (17 km + 800 m), przejazd, zakwate-

rowanie, możliwość zamówienia obiadokolacji 

w restauracji, śpiewogranie. 

 

28.08. Śniadanie, przejazd do Kyjova, przejście Kyjov 

– Kyjovský hrádek – jeskyně Klenotnice – Jeskyně víl – 

Brtnický most – Kopec – Brtníky (12 km + 400 m), 

przejazd do Rumburka, zwiedzanie centrum miasta 

i obiad w zależności od czasu. Powrót do Wrocławia 

ok. godz. 20:30.  

Zakwaterowanie: SPORTLIFE CENTRUM, Rumburk,  

nocleg w pokojach dwuosobowych. 

Prowadzący: Radosław Jan Tokarz, Tomasz Guzik

        

Wpisowe: 315 PLN (dla członków Koła PTTK nr 1 „Włóczykije” 299 PLN). 

Świadczenia: przejazdy autokarem, nocleg (z pościelą) ze śniadaniem, 

ubezpieczenie (NNW 15.000 PLN, KL 3.000 EUR, bagaż 300 EUR) oraz 

obsługa przewodnicka oraz pilocka. Zgłoszenia do dnia 16 sierpnia 

przyjmuje Biuro Programowe Oddziału Wrocławskiego PTTK (III p.),     

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 czytelnie: imię 

i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania z kodem pocztowym, 

nr dowodu osobistego lub paszportu (dane potrzebne do meldunku 

za granicą), tel. kontaktowy i/lub e-mail, nr leg. PTTK. Zgłoszenia bez 
ww. danych nie będą przyjmowane. Wpłaty można dokonać w Biurze 

Programowym Oddziału Wrocławskiego PTTK (Rynek-Ratusz 11/12, 

III piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 9⁰⁰-15⁰⁰ lub na konto: 

Santander Bank Polska S.A. nr 19 1090 2398 0000 0006 0827 5667. Na 

dowodach wpłaty należy podać hasło „CZESKO-SASKA SZWAJCARIA”. 

O przyjęciu na wycieczkę decyduje kolejność wpłat, gdyż liczba miejsc 

jest ograniczona. Zgłoszenie po terminie 16 sierpnia jest możliwe, jeśli 

będą wolne miejsca. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany lub 

skrócenia tras w uzasadnionych przypadkach.  

Wycieczka górska: wymaga dobrej kondycji fizycznej, odpowiedniego 
obuwia i ubioru, plecaka, własnego prowiantu i napojów na trasie. 

Z dniem 01.06.2022 r. przy wjeździe do Niemiec podróżni m.in. 
z krajów Unii Europejskiej nie są zobowiązani do posiadania 
zaświadczenia o zaszczepieniu na COVID-19 lub zaświadczenia 
ozdrowieńca lub negatywnego wyniku testu. Rozporządzenie 
obowiązuje do dnia 31.08.2022 r. Republika Czeska zniosła wymóg 
posiadania dokumentów określających status związany z COVID-19 
oraz wypełniania formularza lokalizacyjnego dla osób podróżu-
jących z krajów UE (w tym z Polski) do Czech - brak obowiązku 
wykonywania testów, przedkładania zaświadczeń, wypełniania 
formularza lokalizacyjnego. 
 

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do posiadania ze sobą dokumentu 

potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (paszport lub dowód 

osobisty) oraz powinni posiadać na wszelki wypadek indywidualne 

środki do odkażania rąk oraz środki do zasłonięcia ust i nosa.  
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