
PTTK O/Mysłowice serdecznie zaprasza w dn. 2 i 3 października 2010 na wycieczkę w 
 

HRUBY JESENIK  
I RYCHLEBSKIE HORY  

(Czechy-Sudety Wschodnie) 
 

W trakcie wycieczki zwiedzimy Muzeum Górnictwa Złota w Zlatych Horach, zamek biskupów 
wrocławskich w Javorniku, uzdrowiska Jesenik,  Lipova – lazne i Karlova  Studanka. Będziemy 
zdobywać najwyższy szczyt Sudetów Wschodnich – Pradziad (Praded-1491m.). Zwiedzimy też 
niezwykły rezerwat przyrody „Rejviz”. 
 

PROGRAM 
2 październik 2010 (sobota) – spotkanie uczestników o godz. 600 w Mysłowicach przy 
ulicy Powstańców, rejon stacji PKP. Przejazd autokarem na trasie: Mysłowice, A-4, 
Kędzierzyn-Koźle, Głuchołazy, Zlate Hory (Czechy). Tu zwiedzimy Muzeum Górnictwa 
Złota i zabytki miasta. Następnie przejazd autokarem do Javornika, tu wejdziemy na 
Jansky Vrch (Rychlebskie Hory) - gdzie znajduje się zamek biskupów wrocławskich. Po 
zwiedzeniu zamku przejedziemy autokarem do uzdrowiska Lazne Jesenik.  
 

Miasto Jesenik to centrum turystyczne regionu jesenickiego. Zabytkowe centrum leży obok 
zamku. 2km od miasta uzdrowisko, tu słynne sanatorium „Priessnitz” nazwane tak na cześć twórcy 
wodnych metod leczniczych i prysznica Vinzenza Priessnitza. Tu przejdziemy przez Park Zdrojowy trasą 
wzdłuż pomników przy źródłach wody stawianych w XIX w. przez kuracjuszy różnych narodowości. Jest 
też pomnik polski. 

 

 Po zwiedzeniu najważniejszych ciekawostek Jesenika przejedziemy do Lipova-lazne. To 
malutkie uzdrowisko będzie miejscem naszego zakwaterowania. Tu w Penzion  Slatina 
obiadokolacja,  wieczorek turystyczny i nocleg. Pokoje 2 i 3 osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym i TV SAT. Na terenie ośrodka restauracja, sauna, jacuzzi, odkryty basen. 
 
3 październik 2010 (niedziela) – śniadanie o godz.800. Wyjazd autokarem do uzdrowiska 
Karlova Studanka. Miejscowość położona na zboczach Pradziada należy do najładniejszych 
czeskich kurortów. Posiada ponoć najczystsze powietrze w Europie, całe centrum posiada 
drewnianą ponad 200-letnią zabudowę.Wejście piesze na Pradziada, lub można wyjechać 
busem za dodatkową opłatą. 
 
Pradziad (Praded) - najwyższa góra Wysokiego Jesionika (HrubyJesenik).Na wierzchołku wieża przekaźnikowa o 
wys. 162m. Na wieży taras widokowy na wys. 72 m. – wjazd windą. W jej wnętrzu stacja meteo, hotel 
i restauracja. 
 

Zejście głęboką doliną Białej Opawy – 3 km -wraz z jej skałami i wodospadami. 
Z Karlovej Studanki przejazd autokarem do wioski Rejviz. Tu przejście przez rezerwat 
przyrody – torfowiska, którymi poprowadzona jest ścieżka chodnikiem z belek do zarośniętego 
jeziorka. Odpoczynek w schronisku ze słynnymi krzesłami. Powrót autokarem do Mysłowic. 
Planowany przyjazd na godz. 2100. 

 

CENA: 135 zł. – członkowie PTTK 135 zł. – członkowie SKKT* 155 zł – niezrzeszeni 
 

ŚWIADCZENIA: autokar, NNW, opieka pilota/przewodnika. Nocleg w Pensjonacie „Slatina ‘’ w Lipova-
lazne + obiadokolacja i śniadanie. 
 

WE WŁASNYM ZAKRESIE : opłaty za zwiedzane miejsca (ok. 300 CZK), pozostałe wyżywienie 
SKKT* – Szkolny Klub Krajoznawczo – Turystyczny 
Szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22. 
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1600. Tel/faks (032) 222 56 06 .  
E-mail pttkmyslowice@poczta.onet.pl.  www.myslowice.pttk.pl 


