Założony 15.01.1955 r.

WYCIECZKA KLUBOWA KTP „WIERCIPIĘTY” :
MASYW ŚNIEŻNIKA – 17-26 maja 2019
PROGRAM :
17 maja 2019 r. (piątek)
Godz. 22.20 – zbiórka uczestników na dworcu PKP Szczecin Główny
(koło kas biletowych).
Godz. 22.42 – wyjazd pociągiem ze Szczecina,
Ze względu na przypadającą w marcu zmianę rozkładu jazdy pociągów –
podane godziny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.

18 maja 2019 r. (sobota)
Przyjazd do Wrocławia, skąd pociągiem Kolei Dolnośląskich do Kłodzka.
Zakładany przyjazd do Kłodzka około godziny 7 rano. Przejazd
autobusem z Kłodzka do Międzygórza.
Zakwaterowanie na cztery noce w gospodarstwie agroturystycznym
„Watra” (Międzygórze ul. Śnieżna 18A). Pokoje dwuosobowe z
łazienkami i balkonami. Na terenie obiektu jest samoobsługowa kuchnia.
Możliwość zabrania psa. Koszt noclegu – 35 zł od osoby za dobę. Do
centrum Miedzygórza (sklepy, restauracje) jest 15 minut spacerem.
TRASA PIESZA :
Międzygórze („Watra”; ok. 645 mnpm) - szlak czerwony – Międzygórze
(centrum miejscowości; 583 mnpm) - szlak żółty – Ogród Bajek (710
mnpm) – szlak żółty – Pod Igliczną (762 mnpm) – schronisko „Na
Iglicznej” (779 mnpm) - Igliczna (845 mnpm) – sanktuarium Matki Boskiej
Śnieżnej – szlak zielony – wodospad Wilczki - Międzygórze („Watra”);
7,5 km, 400 m podejść , 12 pkt GOT

19 maja 2019 r. (niedziela)
TRASA PIESZA :
Międzygórze („Watra”, ok.645 mnpm) – Łysa Góra – szlak żółty – Dzikie
Zbocze (1109 mnpm) – szlak niebieski – Wysoczka (1196 mnpm) – Pod
Małym Śnieżnikiem (1264 mnpm) – szlak zielony – Hala pod
Śnieżnikiem – schronisko PTTK „Na Śnieżniku” – Przełęcz Śnieżnicka –
szlak zielony – węzeł szlaków Góra Parkowa - szlak niebieski –
Międzygórze Górne (714 mnpm) – Międzygórze („Watra”); 19 km, 750 m
podejść, 26 pkt GOT

20 maja 2019 r.(poniedziałek)
TRASA PIESZA :
Miedzygórze („Watra”) – szlak czerwony – Międzygórze Górne (714
mnpm) – szlak niebieski – węzeł szlaków Góra Parkowa – szlak
niebieski – przełęcz Śnieżnicka (1123 mnpm) – schronisko PTTK „Na
Śnieżniku” – Śnieżnik (1425 mnpm) – schronisko PTTK „Na Śnieżniku” –
szlak czerwony – Międzygórze („Watra”); 17,5 km , 800 m podejścia, 26
pkt GOT

21 maja 2019 r. (wtorek)
TRASA PIESZA :
Międzygórze („Watra”) – Międzygórze centrum – szlak niebieski –
rozdroże pod Lesieńcem (877 mnpm) – szlak zielony – Czarna Góra
(1205 mnpm; wieża widokowa) – przełęcz Puchaczówka (896 mnpm) –
szlak niebieski – rozdroże pod Lesieńcem – szlak zielony – Lesieniec
(868 mnpm) – Pod Igliczną (778 mnpm) – szlak czerwony – Międzygórze
(„Watra”); 16 km, 820 m podejścia, 24 pkt GOT.

22 maja 2019 r. (środa)
Przejazd autobusem do Kłodzka. Zostawienie bagaży w przechowalni.
Zwiedzanie Kłodzka m.in. twierdzy kłodzkiej, podziemnej trasy
turystycznej, zabytkowy układ miejski z mostem św.Jana.
Przejazd autobusem z Kłodzka do Stronia Śląskiego
Zakwaterowanie na trzy noce w pensjonacie „Zapiecek” (Stronie Śląskie
ul. Mickiewicza 28). Pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami. Obowiązkowe
korzystanie ze śniadań. Samoobsługowa kuchnia. Możliwość zabrania
psa. Koszt noclegu – 40 zł od osoby za dobę, koszt jednego śniadania –
20 zł. Najbliższe restauracje i sklep w odległości kilkuset metrów.
Późnym popołudniem spacer po okolicach Stronia Śląskiego: Stronie
Śląskie – przełęcz pod Chłopkiem – Stronie Śląskie Wieś – Stronie
Śląskie ; 7 km, 300 m podejść, 10 pkt GOT.

23 maja 2019 r. (czwartek)
Przejazd busem do Kletna.
TRASA PIESZA : Kletno - Jaskinia Niedźwiedzia (zwiedzanie) – szlak
żółty – przełęcz Śnieżnicka – schronisko PTTK „Na Śnieżniku” –
Śnieżnik (1425 mnpm) – szlak zielony – przełęcz Głęboka Jama (955
mnpm) – szlak żółty – Kamienica; 14 km, 750 m podejść, 22 pkt GOT.
Powrót busem do Stronia Śląskiego

24 maja 2019 r. (piątek)
Zwiedzanie Huty Szkła Kryształowego w Stroniu Śląskim.
Przejazd busem do Nowego Gierałtowa.
TRASA PIESZA : Nowy Gierałtów (581 mnpm) – przełęcz Gierałtowska
(684 mnpm) – Czernik (832 mnpm) – przełęcz Karpowska (753 mnpm) –
ruiny zamku Karpień – Trojak (766 mnpm) – Lądek Zdrój; 13 km, 400 m
podejść, 17 pkt GOT.
Spacer po Lądku Zdroju (zwiedzanie uzdrowiska) i powrót busem do
Stronia Śląskiego.

25 maja 2019 r. (sobota)
Przejazd busem do Kletna.
TRASA PIESZA : Kletno – Muzeum Ziemi – Stara Kopalnia Uranu –
Stara Morawa – Stronie Śląskie; 13 km, 100 m podejść, 14 pkt GOT.
Autobusem do Kłodzka, skąd pociągiem do Wrocławia.
Wieczorem wyjazd pociągiem z Wrocławia do Szczecina.

26 maja 2019 r. (niedziela)
W godzinach porannych przyjazd do Szczecina
KOSZTY :
Uczestnicy przed wyjazdem pokrywają następujące koszty :
 Noclegi w Międzygórzu – 4 x 35 zł = 140 zł
 Noclegi w Stroniu Śląskim – 3 x 40 zł = 120 zł
 Koszty śniadań w Stroniu Śląskim – 3 x 20 zł = 60 zł
 Koszt ubezpieczenia – około 10 zł od osoby
 Koszt wstępu do Jaskini Niedźwiedziej (ze względu na
konieczność wcześniejszej rezerwacji)
 Koszt przejazdów pociągiem na trasie Szczecin Główny - Wrocław
oraz Wrocław – Szczecin Główny (wg taryfa „Wcześniej” – ulga
30%) – około 47,60 zł w jedną stronę.
Ewentualny bilet dla psa – 15,20 zł w jedną stronę.
Można też kupić bilet kolejowy we własnym zakresie.
Osoby chcące skorzystać z kuszetki kupują bilety we własnym zakresie.

Pozostałe koszty uczestnicy pokrywają na miejscu we własnym zakresie:
 Koszt przejazdu Kolejami Dolnośląskimi na trasie Wrocław-Kłodzko
oraz Kłodzko-Wrocław – bilet normalny – ok.19,80 zł w jedną
stronę, bilet ulgowy (uczniowski) – około 12,47 zł w jedną stronę,
przewóz psa – 4,50 zł za jeden przejazd.
 Koszty przejazdów autobusami PKS na trasach KłodzkoMiędzygórze, Międzygórze-Kłodzko-Stronie Śląskie oraz Stronie
Śląskie-Kłodzko – łącznie około 50 zł
 Koszty przejazdów mikrobusem w okolicach Stronia Śląskiego
(przejazdy na niewielkie odległości) – ok. 50 złotych,
Koszty zwiedzania np. :
 Ogród Bajek w Międzygórzu (normalny -10 zł, ulgowy – 7 zł, dla
grup PTTK rabat 20 %),
 twierdza kłodzka (wraz z korytarzami kontrminowymi) (normalny –
25 zł, ulgowy – 20 zł),
 Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku (normalny – 12 zł,
ulgowy – 9 zł),
 Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie (normalny – 27 zł, ulgowy – 22 zł),
 dawna tajna radziecka Kopalnia Uranu w Kletnie (normalny – 20 zł,
ulgowy – 16 zł),
 Muzeum Ziemi w Kletnie (normalny – 8 zł, ulgowy – 5 zł)
 Huta Szkła Kryształowego w Stroniu Śląskim – ok. 20 zł
UWAGA : Nie ma przymusu zwiedzania wszystkich miejsc do
których są bilety wstępu – dla ograniczenia kosztów można z
wybranych z nich zrezygnować.
Koszt wyżywienia we własnym zakresie wg indywidualnych upodobań
UWAGI KOŃCOWE :
W sprawie zapisów na wyjazd oraz uiszczania odpłatności : kontakt
telefoniczny (tel.609902208) lub mailowy (ahojprzygodo@o2.pl)
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc pierwszeństwo w zapisach mają
osoby które opłaciły roczną składkę członkowską w klubie „Wiercipięty”
(uwaga ta nie dotyczy uczestników z SKKT "Dreptaki" dołączających do
wyjazdu w środę)
Informacja dla osób kolekcjonujących drewniane znaczki turystyczne
– dostępne mogą być być w następujących obiektach :
 nr 145 – wodospad Wilczki w Międzygórzu,
 nr 146 – dworek myśliwski księżnej Marianny Orańskiej w Międzygórzu,
 nr 147 – Ogród Bajek w Międzygórzu,
 nr 148 – schronisko PTTK na Śnieżniku,
 nr 315 – ratusz w Kłodzku,
 nr 604 – stara kopalnia uranu w Kletnie,
 nr 606 – Jaskinia w Kletnie Niedźwiedzia

Powyższy plan ma charakter orientacyjny i może ulec korektom.

