
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniach 7-10 czerwca 2012 r. wycieczkę turystyki 
kwalifikowanej, w trakcie której zwiedzać będziemy wybrane atrakcje 

 

GÓR STOŁOWYCH I  ORLICKICH PO OBU STRONACH GRANICY 
 
PROGRAM 
 
I dzień, 07 czerwiec (czwartek)  – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 700 w Mysłowicach przy 
ul. Powstańców , rejon stacji PKP. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Kłodzko, Tłumaczów, 
Broumov. Tu zwiedzanie zespołu klasztornego Benedyktynów i najstarszego drewnianego kościółka 
w Czechach, Przejazd do Teplic. Stąd rozpoczynamy wędrówkę po Teplickich Skałach. Jest to jedna 
z największych atrakcji turystycznych Czech. Powrót autokarem do Szczytnej. Tu zakwaterowanie, 
obiadokolacja i nocleg w pensjonacie „Pod Młynem”. Pokoje 2,3,4 os. z łaz. 
 
II dzień, 08 czerwiec (pi ątek)  – śniadanie. Przejazd autokarem do Broumova. przejazd do m. Krinice. 
Stąd wejście na Hvezdę, jedną z najciekawszych gór Broumovskich Sten. Dalsze przejście na 
stołowogórską wierzchowinę Ostasz. Przejazd do  Broumova, tu zwiedzanie browaru klasztornego 
połączone z degustacją. Powrót autokarem na stronę polską do Karłowa. Przejazd do Karłowa, stąd 
wędrówka piesza przez Urwisko Batorowskie do Polanicy Zdrój. Tu niespodzianka organizatorów. 
Przejazd do Szczytnej. Tu obiadokolacja i nocleg w pensjonacie „Pod Młynem”. 
 
III dzień, 09 czerwiec (sobota)  – śniadanie. Przejazd autokarem do miejscowości Nachod, tu zwiedzanie 
zamku, zabytków miasta, browaru. Przejście piesze do artyleryjskiej grupy warownej Dobrošov. Na trasie 
oryginalne schronisko z wieżą widokową wybudowane według planów Dušana Jurkoviča. Z 25 metrowej 
wieży widokowej roztacza się przepiękny widok na wszystkie strony świata; na Karkonosze, Pogórze 
Karkonoskie, miasto Nachod, Jastrzębie Góry, Adršpašsko-teplické skały, Ruprechtický Špičák, Góry 
Orlickie czy jezioro Rozkosz. Z Dobroszowa przejście piesze bez szlaku na polską stronę do Źródełka 
Maryi znajdującego się w Zielonej Dolinie. Woda ze źródełka ma właściwości lecznicze, bo jak mawiają, 
źródełkiem opiekuje się sama Matka Boska Bolesna. Przejazd do Szczytnej. Tu obiadokolacja i nocleg 
w pensjonacie „Pod Młynem”. 
 
IV dzień, 10 czerwiec (niedziela)  – śniadanie. Przejazd autokarem przez Zieleniec do miejscowości 
Bedrzichowka. Stąd rozpoczniemy wejście na najwyższy szczyt Gór Orlickich – Wielką Destną. Zejście do 
schroniska Masarykowa Chata. W miejscowości Orlicke Zahori spróbujemy miejscowego specjału o 
nazwie „Niedźwiedziówka Pana Prata”. Przejazd autokarem do m. Orlicka, tu zwiedzanie rezerwatu 
przyrody „Zemska brana”(pol. Wrota do raju). Przejazd do m. Kraliky. Tu zwiedzanie muzeum 
wojskowości i jeżeli czas pozwoli to zwiedzimy klasztor Redemptorystów.  Powrót autokarem przez 
przejście w Głuchołazach do Mysłowic.  Planowany przyjazd na godz. 2100. 
 
 
CENA ; 295 zł – członkowie PTTK         290 zł – członkowie SKKT             
 
ŚWIADCZENIA: przejazd autokarem turystycznym, NNW, opieka pilota/przewodnika,  3 noclegi 
z HB w pensjonacie „Pod Młynem” w Szczytnej   
 
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE : wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca . 
 
 

Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22. 
Polecamy naszą stronę www.myslowice.pttk.pl   E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl. Tel/faks (32) 222 56 06 

Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700 Składka roczna ulgowa dla; uczących się (do 26 lat), 
opiekunów SKKT i bezrobotnych wynosi 20 zł. Ulgowa dla emerytów, rencistów wynosi 25 zł. Normalna 40 zł. 
Nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej  i 10 zł dla składki normalnej. 


