Wycieczka podczas egzaminu VIII klas
od 15.06.2020 około godz. 16.00 do 19.06.2020 do godz. 20.00 lub w okresie Bożego Ciała:
Idziemy Głównym ( czerwonym) Szlakiem Sudeckim, ale przy okazji zaliczamy niektóre punkty do Dużej Brązowej
Odznaki PTTK. Dlatego musimy iść dalej od Dusznik Zdroju do Głuszycy i to w cztery dni. Po drodze zaliczamy:
Grodziec (803m), Błędne Skały, Przełęcz Jugowska (805m) i Włodarz(811m). Trasa wynosi 102km i musimy iść 4
pełne dni, czyli przyjeżdżamy wieczorem, idziemy na nocleg i rano rozpoczynamy wędrówkę, dlatego wycieczka
wyniesie 4,5 dnia.
I dzień ( przyjazd i nocleg : schronisko Pod Muflonem lub kwatera w Dusznikach Zdrój lub przejście do Kudowy
Zdroju). W przypadku 5 dni możemy dojść tylko do Kudowy (15km) i nocleg będziemy mieli w Kudowie a kolejny w
okolicach Wambierzyc , w Srebrnej Górze i w Schronisku PTTK Zygmuntówka. Trasy do uzgodnienia ale 5 dni
powoduje podrożenie wycieczki. Ja proponuję inną wersję intensywna przez dwa pierwsze dni a później nieco
łagodna.
II dzień.
Trasa: Duszniki Zdrój – szlak czerwony – Grodziec – Kudowa Zdrój - Błędne Skały w Górach Stołowych – Karłówzejście na nocleg szlak żółty - nocleg na Strzelińcu w schronisku PTTK. Trasa około 29km ( 40 p. GOT ) Jest możliwość
noclegu w ośrodku wycieczkowym Strzeliniec w Karłowie i nie pójdziemy do schroniska Strzeliniec – zyskujemy 2km ,
czyli przejdziemy 27km.
III dzień.
trasa: Strzeliniec –- Karłow –szl. czerwony- Góry Stołowe- Wambierzyce- Ścinawka Średnia-Kościelec i nocleg w
agroturystyce w Słupcu ( 27km – 32p. GOT)
IV dzień.
Trasa: Słupiec – szl. czerwony – Czerwieńczyce – Przeł. Srebrna – pasmo Gór Sowich – Schronisko PTTK
Zygmuntówka : 29km (39 p. GOT.)
V dzień.
Trasa: PTTK Zygmuntówka – szl. czerwony- Przeł. Jugowska – Wielka Sowa- schronisko PTTK Orzeł – Włodarz – przeł.
Marcowa – szl. niebieski – Głuszyca : 17,5km (21p. GOT)
W sumie przejdziemy ponad 100km i zdobędziemy 135p GOT . Trasa męcząca , ponad 3.700m przewyższeń, ale
bardzo piękne góry i niezbyt wysokie bo średnia wysokość szczytów to 780m npm
Zapraszam znudzonych siedzeniem w domu na wycieczkę. W razie problemów będzie możliwość skrócenia trasy i
niesienia lżejszych plecaków (będzie nam towarzyszyło auto z zaopatrzeniem ). Ceny noclegów nie podrożały, ale
ograniczenia ilości osób w sumie podwyższają koszty noclegu a najbardziej podnosi koszty przejazd busem
( ograniczenie ilości osób- konieczność pustych miejsc). Standartowo koszt dnia to 80zł ( 35,00- nocleg, 25,00posiłek, 20,00- przejazd) ale dodatkowy nocleg i auto transportowe podnosi koszt wyprawy do wysokości 400,00zł.
Wycieczka będzie organizowana przez PTTK Wisła i będzie możliwość wystawiania faktur, czyli w przypadku pieniędzy
na wypoczynek bon-wakacyjny ( 1000,00zł) będzie potwierdzenie. Planuję 8 dniową wyprawę w Sudety Środkowe,
Karkonosze i G. Izerskie w sierpniu ( trasa 155km), więc lepiej te rządowe pieniądze zostawić na ta drugą PTTK=owską
wyprawę GŁÓWNYM SZLAKIEM SUDECKIM – zaliczymy wtedy całość. MSKukuczka

