Założony 15.01.1955 r.

WYCIECZKA KLUBOWA KTP „WIERCIPIĘTY” :
GÓRY STOŁOWE (CZECHY, POLSKA) – 12-20.05.2018 r.
PROGRAM :
11 maja 2018 r. (piątek)
Godz. 22.00 – zbiórka uczestników na dworcu PKP Szczecin Główny
(koło kas biletowych)
Godz. 22.20 – odjazd pociągu ze Szczecina

12 maja 2018 r. (sobota)
Ok. godz.05.10 – przyjazd na dworzec PKP Wrocław Główny.
Przerwa na poranną kawę oraz zakup koron czeskich.
W bliskim sąsiedztwie dworca kantory : ul.Dyrekcyjna 43 (czynny całą
dobę), ul.Kołłątaja 16 (czynny całą dobę), Kantor na samym dworcu
(Piłsudskiego 20) - czynny od godz.6.00.
Aktualny kurs korony – 1 korona czeska = około 17 groszy
Ok. godz.07.31 – odjazd pociągu z Wrocławia do Kudowy Zdrój (Koleje
Dolnośląskie)
Ok. godz.10.23 – przyjazd do Kudowy Zdrój.
Przejazd do przystanku kolei czeskich Nachod Beloves (taksówka lub
bus) - ok.5 km
Przejazd pociągiem czeskim (koszt przejazdu – 25 Kč, 11 km):
Ok. godz. 11.04 – odjazd pociągiem z Nachodu Beloves
Ok. godz. 11.16 – przyjazd do przystanku Police nad Metuji
Godz. 11.21 – odjazd autobusem z przystanku kolejowego do dworca
autobusowego w Policach nad Metuji (przyj. godz.11.28 ; 4 km, 12 Kč)
UWAGI :
 w przypadku opoźnienia pociągu z Wrocławia do Kudowy Zdrój –
przy późniejszych przejazdach może nastąpić dwugodzinny poślizg
 linia kolejowa w Policach nad Metują oddalona jest od miasteczka
o ok. 3 km (przystanek Zd’ar nad Metuji) lub o ok. 4 km (przystanek
Police nad Metuji)

Zakwaterowanie na cztery noce (od soboty 12 maja do środy 16 maja) :
PENZION ADLER Adres :Ledhujska 42, Police nad Metuji, 549 54,
Pokoje wyposażone w łazienki oraz darmowy dostęp do Wi-fi.
W odległości 800 m znajduje się duży sklep spożywczy.
TRASA PIESZA :
Police nad Metuji – Bludište bratri – Ostaš (700 mnpm) – Sluj českich
bratři – Kočiči Skaly – Ostaš (osada) – rez.Rybničky pod młynem –
Police nad Metuji (12,6 km, 350 m podejścia, 16 pkt GOT)

13 maja 2018 r. (niedziela)
Godz. 10.10 autobusem z Polic nad Metuji do przystanku Žďár
n.Met.,žel.zast. (przyjazd o godz.10.16); 3 km, koszt – 12 Kč
O godz.10.20 pociągiem do Adršpachu ( z przesiadką w Teplicach nad
Metuji) ; przyjazd o godz.10.45; 15 km. Koszt pociągu – 31 Kč
Koszt biletu do Skalnego Miasta – 100 Kč (osoby powyżej 65 roku życia
z dokumentem tożsamości – 70 Kč)
TRASA PIESZA : Adršpach – Piskovna – ADRŠPAŠSKE SKALNI
MESTO – Homole Cukru - Starosta i Starostova – Milenci - Malẏ
vodopẚd – Velky vodopad – Adršpašske Jezirko – Vlci rokle –
TEPLICKE SKALNI MESTO - Sedm Schodu – Zabor – Bašta – Dom –
Stražni vež – Goethova deska – Střmen – przystanek kolejowy Teplice
na Metuji skály ; 12,5 km , suma podejść 550 m , 18 pkt GOT
Godz.18.19 – pociągiem z przystanku Teplice n.M.Skaly do przystanku
do przystanku Žďár n.Met.,žel.zast.. Przyjazd o godz.18.40 (11 km, koszt
– 25 Kč); Stąd pieszo 3 km do Polic nad Metują.

14.05.2018 r. (poniedziałek)
Godz.9.15 autobusem do Machova (10 km, 20 Kč, przyjazd o godz.9.35)
TRASA PIESZA : Machov – Machovska Lhota – Pasterka –Szczeliniec
Wielki (919 mnpm; bilet normalny 10 zł, emeryci – 5 zł) – Karłów –
Machovska Droga – Machovska Lhota – Machov (13 km, 590 m
podejścia,19 pkt GOT)
Godz.17.39 – autobusem z Machova do Polic nad Metują (przyjazd o
godz. 17.52; 15 Kč, 7 km)

15.05.2018 r. (wtorek)
Ok. godz. 11.30 autobusem z Polic nad Metui do przystanku Suchy
Dul,Slavny (12 km; 24 Kč, przyjazd o godz.11.47).
TRASA PIESZA : Slavny – Velka Kupa (708 mnpm) – Kamenna Brana –
Koruna - Božanovicky Špičak (773 mnpm) – U Zabityho – Reřišny –
Machovska Lhota – Machov (14 km, 420 m podejścia, 18 pkt GOT)
Godz.19.19 – autobusem z Machova do Polic nad Metują (przyjazd o
godz. 19.40; 10 km, 20 Kč)

16 maja 2018 r. (środa)
Ok. godz. 09.05 autobusem z Polic nad Metui do przystanku Hlavnov
Prodejna (6 km; 15 Kč, przyjazd o godz. 09.17).
TRASA PIESZA : Hlavnov – kaplica Panny Marii Śnieżnej – Chata
Hvezda - Supi hnizda (702 mnpm) - Panova vež (634,6 mnpm) – Modry
Kamen (686 mnpm) - Loučna (647 mnpm) – Slavny (7,5 km, 310 m
podejść, 11 pkt GOT)
Ok. godz.14.52 autobusem z przystanku Suchy Dul Slavny do Polic nad
Metują (6 km, 15 Kč, przyjazd o godz. 15.05)
O godz.18.30 autobusem z Polic nad Metuji do Nachodu (przyjazd o
godz.19.03) a stąd o godz. 19.30 do Kudowy Zdrój (przyjazd o
godz.19.50); 27 km, 40 Kč
Zakwaterowanie na trzy noce (od środy 16 maja do soboty 19 maja) :
VILLA VENUS ul. Warszawska 5, Kudowa-Zdrój, 57-350, Polska
Pokoje wyposażone w łazienki i dostęp do internetu. W odległości około
300 metrów jest sklep „Żabka” a nieco bliżej do bar mleczny.

17 maja 2018 r. (czwartek)
TRASA PIESZA : Kudowa Zdrój – Kaplica Czaszek (zwiedzanie; bilet
normalny – 5 zł, emeryci – 2,50 zł) – Bukowina Kłodzka – Błędne Skały
(bilet normalny 10 zł, emeryci – 5 zł) - – Rozdroże pod Lelkową–
Jakubowice – Kudowa Zdrój (16,5 km, 660 m podejścia, 23 pkt GOT)

18 maja 2018 r. (piątek)
Godz. 11.05 autobusem z Kudowy Zdrój do Nachodu (9 km, 20 Kč,
przyjazd o godz.11.25).
Zwiedzanie zamku w Nachodzie ( czynny w godz.9-12 oraz 12.30-17.00;
wstęp : bilet normalny 100 Kč , bilet ulgowy dla seniorów powyżej 65 lat
– 70 Kč)
TRASA PIESZA : Nachod – Jiraškova Chata – Dobrošov (zwiedzanie
grupy warownej – umocnienia z lat 30 XX w. ; bilet normalny – 80 Kč,
bilet ulgowy dla seniorów – 40 Kč, czynne do godz.18.00) – Brzozowie –
źródło Marii (kapliczka MB Bolesnej) – Kudowa Zdrój (13 km, 380 m
podejścia; 17 pkt GOT)

19.05.2018 r. (sobota)
Zwiedzanie Muzeum zabawek w Kudowie (czynne w godz.9.00 do
18.00, bilet normalny – 14 zł, emeryci – 12 zł
Godz.11.42 – wyjazd pociągiem do Kulina Kłodzkiego (13 km, przyjazd
o godz..12.00).
TRASA PIESZA : Kulin Kłodzki – Lewińska Przełęcz – Lewin Kłodzki
(wiadukt) – Dańczów – Jerzykowice Wielkie – Muzeum Żaby (wstęp
bezpłatny, czynne do godz.17.00) – Kudowa Zdrój (13 km, 270 m
podejść, 17 pkt GOT)
Godz.19.43 – wyjazd pociągiem z Kudowy-Zdrój do Wrocławia (Koleje
Dolnośląskie, przyjazd o godz. 22.31)
Godz. 23.32 - wyjazd pociągiem z Wrocławia do Szczecina

20.05.2018 r. (niedziela)
Ok. godz. 05.48 przyjazd pociągiem do Szczecina

KOSZTY :
Uczestnicy przed wyjazdem pokrywają następujące koszty :
 przejazdu pociągiem na trasie Szczecin-Wrocław – 47,60 zł,
 przejazd pociągiem na trasie Wrocław-Szczecin - 47,60 zł,
 noclegi na terenie Czech – 4 x 50 zł = 200 zł,
 noclegi na terenie Polski – 3 x 50 zł = 150 zł
Bilety na pociąg kupowane są wg najkorzystniej taryfy tzw. „Wcześniej”
(zniżka 30%)
Pozostałe koszty uczestnicy uiszczają na miejscu :
 przejazdy Kolejami Dolnośląskimi :
- na trasie Wroclaw-Kudowa Zdrój i Kudowa Zdrój-Wrocław - bilety
normalne : 2 x 23,60 = 47,20 zł,
- na trasie Kudowy Zdrój do Lewina Kłodzkiego - bilet normalny
- 5,30 zł
W Kolejach Dolnośląskich istnieje oferta oferta „senior 60+” (bilety
o 25 % tańsze) a także możliwość zastosowania taryfy „Razem”
(na cztery osoby trzy ulgi po ok. 30%).
 Przejazd w pierwszy dzień z Kudowy do Nachodu – ok.10 zł
 komunikacja lokalna na terenie Czech:
- bilety kolei czeskich – 81 Kč (taryfa ČD z 2018 r.), są zniżki
grupowe ( z pięciu osób druga ma 25 % zniżki a trzy kolejne 50%
zniżki)
- bilety autobusów czeskich – 193 Kč (wg taryfy operatora CDS
s.r.o Nachod z 2018 r.)
 zwiedzanie (w szczególności : wstęp do Skalnego Miasta, zamek
w Nachodzie, Grupa Warowna Dobrošow,
kaplica czaszek
w Czermnej , Szczeliniec Wielki, Błędne Skały, Muzeum Zabawek).
Przy wchodzeniu do wszystkich miejsc trzeba zarezerwować 280
koron czeskich (emeryci – 180 koron czeskich) oraz 39 złotych
(emeryci – 24,50 zł)
 Wyżywienie we własnym zakresie – według indywidualnych
upodobań (ceny w Czechach podobne jak w Polsce)
Zakładana liczebność grupy – 7-10 osób
UWAGA : powyższy plan ma charakter orientacyjny i może ulec
korektom,
Osoby chętne proszone są o jak najszybszy kontakt mailowy
(ahojprzygodo@o2.pl) lub telefoniczny – tel.609902208.

