WYJAZD KLUBOWY KTP "WIERCIPIĘTY" - GÓRY STOŁOWE (Czechy, Polska)
W nocy wyjazd pociągiem do Wrocławia. Z powodu wykolejenia we Wronkach pociąg na odcinku do Poznania jedzie trasą okrężną przez Rzepin.

11.05.2018

piątek

12.05.2018

Przyjazd pociągiem do Wrocławia, skąd pociągiem do Kłodzka Głównego. Busem zastępczym (za pociąg) do Kudowy PKP. Busem do przejścia granicznego, skąd koleją ze stacji kolei czeskich
Nachod Beloves do przystanku Police nad Metuji. Autobusem do centrum Polic nad Metują. Zakwaterowanie na cztery noce - Pensjonat "Adler" (ulica Ledhujska). SPACER : Police n.M. (pensjonat
sobota
Adler) - rynek - szlak czerwony (Jiráskova cesta) - przełęcz pod górą Klůček (552 mnpm) - szlak żółty - Čertova Skála (Czartowa Skała) - U kapličky (kaplica Marii Panny Różańcowej; 550 mnpm) Brama Sądowa - Ochoz (487 mnpm) - Police nad Metuji (pensjonat Adler) ; 5 km, 170 m podejść , 7 pkt GOT

13.05.2018

niedz.

Busem z Polic n.M. do przystanku kolei czeskich Žd' ár. TRASA PIESZA : przystanek kolejowy Žd'ár (ok. 446 mnpm) - szlak niebieski rowerowy - U Malika - szlak niebieski - Bludiště - Horni Labyrint
- Krtičkova vyhladka - Ostaš (700 mnpm) - zachodnia krawędź góry Ostaš - Viři brána - U Malika - szlak czerwony - Pohlova louka - Kočiči skály (wschodnie podnóże i północna część) - Na drahách Bukovice - Police nad Metuji - pensjonat Adler; 12 km , 335 m podejść, 15 pkt GOT

14.05.2018

pon.

Busem z Polic n.M. do przystanku Teplice n.M - Na Rybárně. TRASA PIESZA : Teplice nad Metuji (Pension Na rybárně, 467 mnpm) ) - szlak żółty rowerowy - szlak niebieski - Nad Kamencem (581
mnpm) - szlak zielony - Skalní útvar Lokomotiva (624 mnpm) - szlak zielony - Kravi Hora (734 mnpm) - Pod Bludištĕm (679 mnpm) - szlak żółty - U sekery (633 mnpm) - Horolezecká chata, rozc.(658
mnpm) - Teplicke skalni mĕsto (szlak niebieski) - Chramove Namesti - Krápník, rozc.(669 mnpm) - Anenske Udoli - Goethova deska - Ozvĕna - Teplické skály, rozc.(546 mnpm) - szlak żółty - Vlči
rokle - Střibrny pramen - Pod sedmi schody, rozc.(559 mnpm) - Adrspašske jezirko - Adršpašske skalni mĕsto - Maly vdp. - U trpaslíka, rozc. (550 mnpm) - szlak zielony - Vyhlídka Velké panoráma
(551 mnpm) - U cukrové homole (528 mnpm) - Homole Cukru - przystanek kolejowy Adršpach; 16,5 km, 620 m podejść, 23 pkt GOT. Pociągiem do przystanku Žd'ár (z przesiadką w Teplicach nad
Metuji). PIESZO z przystanku kolejowego Žd'ár do Polic nad Metują (pensjonat Adler); 3,5 km. Wieczorem pokaz przeźroczy z Madagaskaru.

15.05.2018

Busem z Polic nad Metuji do Mahovskiej Lhoty. TRASA PIESZA : Machovská Lhota, rozc.(492 mnpm) - szlak czerwony (Stražni stezka) - Řeřišnẏ (503 mnpm) - Černy důl - U zabiteho (578 mnpm) Machovskẏ křiž (669 mnpm) - szlak czerwony - Pánuv křiž (735 mnpm) - Božanovský Špičák, vyhlídkové místo (749 mnpm; żółty szlak okrężny) - szlak zielony - U Zeleného hájku (722 mnpm) wtorek
Koruna, odbočka (749 mnpm) - Koruna (769,3 mnpm) - szlak żółty - Kamenná brána, vyhlídka odbočka (699 mnpm) - Kamenná brána - Slavenské skály - Zaječi rokle - Slavny (597 mnpm) - szlak
żółty - Ringlův křiž - Cihlařův křiž - Suchẏ Důl (496 mnpm) - Police nad Metuji (pensjonat Adler); 17 km, 520 m podejścia, 22 pkt GOT. Wieczorem pokaz przeźroczy z Omanu.

środa

Rano zwiedzanie Muzeum Zabawek Merkur w Policach nad Metui. Busem z Polic nad Metuji do Hlavnova. TRASA PIESZA : Hlavňov (504 mnpm) - szlak czerwony (Hrubá rokle) - kaplica Panny
Marii Śnieżnej - schronisko Hvĕzda (666 mnpm) - Supi hnizdo (702 mnpm) - Pánova vĕž - Nad Hájkovou roklí, hlavní rozc.(650 mnpm) - Nad Slavnẏm (630 mnpm) - Slavny (597 mnpm); 7 km, 290
m podejść, 10 pkt GOT. Busem ze Slavnego do Polic nad Metuji. Po krótkim odpoczynku autobusem z Polic nad Metui do Nachodu Beloves. Busem z Nachodu Beloves do willi Jagoda w Krynicy
Zdrój (tutaj zakwaterowanie na trzy noce) . Wieczorem pokaz przeźroczy z Tanzanii.

17.05.2018

czw.

Busem spod willi Jagoda w Krynicy do zamku w Nachodzie . Zwiedzanie zamku w Nachodzie (wieża, taras, piwnice). TRASA PIESZA : zamek w Nachodzie - rynek w Nachodzie (353 mnpm) browar w Nachodzie - szlak niebieski do zielonego - szlak zielony - schron Březinka (472 mnpm) - schron Lom - Polsko (581 mnpm) - grupa warowna Dobrošov (604 mnpm) - szlak żółty - granica
państwa przy drodze do wsi Česká Čermná (477 mnpm) - Brzozowie (kościół św.św.Piotra i Pawła) - szlak niebieski - kaplica MB Bolesnej - szlak niebieski - kościół św.Katarzyny - Kudowa Zdrój
(willa Jagoda); 14 km, 420 m podejść; 18 pkt GOT. Wieczorem pokaz przeźroczy z Wietnamu i Laosu.

18.05.2018

piątek

Busem spod willi Jagoda w Krynicy do parkingu przy żółtym szlaku pomiędzy Pasterką a Szczelińcem Wielkim. TRASA PIESZA : Parking (784 mnpm) - szlak żółty - Szczeliniec Wielki (919 mnpm;
labirynt skalny,szlak okrężny) - Karłów - szlak czerwony - Fort Karola - Lisi Grzbiet - szlak czerwony - Błędne Skały (labirynt skalny, szlak okrężny) - szlak zielony - Bukowina Kłodzka - skrzyżowanie
szlaku zielonego z drogą do Pstrążnej; 11,5 km , 450 m podejścia , 16 pkt GOT. Busem do willi Jagoda w Krynicy. Wieczorem pokaz przeźroczy z Etiopii.

19.05.2018

Busem spod willi Jagoda do parkingu przy skrzyżowania drogi Karłów-Radków ze szlakiem czerwonym. TRASA PIESZA : Parking przy Radkowskich Skałach (689 mnpm) - szlak czerwony - Skalne
Wrota - szlak żółty - Skalne Grzyby - Studzienno - Wambierzyce; 10,5 km, 130 m podejścia, 12 pkt GOT. Zwiedzanie bazyliki w Wambierzycach oraz ruchomej szopki i wzgórza Kalwarii.
sobota
Busem z Wambierzyc do Kudowy Zdrój . Zwiedzanie pijalni wód mineralnych oraz Parku Zdrojowego. Odebranie bagaży z willi Jagoda i przejazd busem do dworca PKP w Kudowie. Przejazd
pociągiem z Kudowy Zdrój do Wrocławia. O godz. 23.32 odjazd pociągiem do Szczecina.

20.05.2018

niedz.

16.05.2018

Rano przyjazd pociągiem do Szczecina

