
ODDZIAŁ WROCŁAWSKI PTTK 

Koło PTTK nr 1 „Włóczykije” 

oraz Komisja Turystyki Górskiej 

zapraszają na 10 wycieczkę z cyklu 

TU I TAM W SUDETACH 
w dniu 19 listopada 2022 r. 

SLUNEČNA 
 

W programie: 

• Slunečna - szczyt do odznaki KORONA SUDETÓW, 

• Velky Roudny, Uhlirsky Vrch  – szczyty do odznaki SUDECKI WŁÓCZYKIJ, 

• wieża widokowa na Velkim Roudnym, 

• rozległe widoki na Niski i Hruby Jesenik, zalew Slezka Harta, 

• przeróżne formacje wulkaniczne. 

 

Plan wycieczki:  

Spotkanie na ul. M. Petrusewicza o godz. 5:45. Wyjazd o godz. 6:00. Przejazd przez 

Głuchołazy do Dētrichova nad Bystrici. Przejście: Dētrichov – Slunečna – Nove Valterice 

(8 km + 200 m), przejazd, przejście: Roudno – Velky Roudny – Roudno (2 km + 100 m), 

przejazd, przejście: Slezsky Kočov – Uhlirsky vrch – Slezsky Kočov (2 km + 100 m).  

Powrót do Wrocławia ok. godz. 18:00. 

     Prowadzący wycieczkę: Tomasz Guzik i Tomasz Warachim 

 
                                   

          
 
 
 

 

Wpisowe:  130,- zł (dla członków Koła PTTK nr 1 „Włóczykije” 125,- zł). Świadczenia: przejazdy autokarem, obsługa 

przewodnicka, ubezpieczenie (NNW 15.000 PLN, KL 15.000 EUR, bagaż 300 EUR). Zgłoszenia do dnia 10 listopada 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, nr dowodu osobistego lub paszportu (dane potrzebne do ubezpieczenia), telefon kontaktowy 

i/lub 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 „SLUNECNA”. O przyjęciu na wycieczkę 

decyduje kolejność wpłat. Zgłoszenie po terminie 10 listopada jest możliwe, jeśli będą wolne miejsca. Zastrzegamy sobie 

możliwość zmiany lub skrócenia trasy w uzasadnionych przypadkach. Uczestnicy wycieczki powinni posiadać na wszelki 

wypadek indywidualne środki do odkażania rąk oraz środki do zasłonięcia ust i nosa. Na trasie brak punktów gastronomicznych. 

Patronat medialny: Magazyn    Koronasudetow Sudeckiwloczykij 

 

Impreza programowa – ogólnodostępna. 

Impreza odbędzie się pod warunkiem zapisania się co najmniej 23 osób. 


