Trasy wycieczek ODKRYWANIE OKOLICY raczej omijają szlaki turystyczne,
unikają dróg asfaltowych – lepiej chodzi się po ścieŜkach i drogach leśnych
lub po łąkach – nie stronią od rozległych widoków, miejsc urokliwych i ciekawostek krajoznawczych. Bywa, Ŝe dla urozmaicenia lub skrótu droga wiedzie
przez chaszcze lub na przykład torem kolejowym.

ODKRYWANIE
OKOLICY

Trasa piesza Przełom:
Przełom
długość: ok. 15 km,
najwyŜszy punkt: 408 m, najniŜszy punkt: 260 m,
podejścia: 448 m, zejścia: 410 m,
roślinność: niewiele nowej i trochę starej, której nie zniszczyła łagodna zima,
chaszczowanie: niewiele – trasa wiedzie róŜnej klasy drogami i ścieŜkami
(w tym grząskimi), pewne odcinki mają znaczne nachylenie boczne, w planie
jest teŜ pokonanie potoku w bród,
pora roku i pogoda: wycieczka odbędzie się bez względu na nie,
wskazane posiadanie prowiantu i dobrego humoru oraz odpowiedniego
i wygodnego ubioru, w tym porządnych butów, czapki, rękawiczek i szalika,
jakiejś gotówki na datki za zwiedzanie.

Przełom

Uwaga!
Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.
Osoby do lat szesnastu
mogą brać udział w wycieczce pod opieką dorosłych,
lub po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi.
o r g a n iza t o r w ę d r ó w ki i p r o w a d ze n ie :
Agata i Jan Zasępowie
zapraszamy do naszego uroczyska w Internecie:

www.odkrywanie.bystrzyca.pl
(tam między innymi pełniejszy opis trasy z mapką
oraz wspomnienia z poprzednich wycieczek)

30. marca 2008 r.

Ilustracja na pierwszej stronie: widok z Miejsca Hrabiowskiego.

Spotkamy się w niedzielę, 30. marca 2008 r.
o godz. 8:00 w Bardzie (uwaga na zmianę czasu!)
przed wejściem do klasztoru redemptorystów.
Sugerowany dojazd pociągiem PKP:
odjazd z Bystrzycy 7:15 – przyjazd do Barda 7:48,
odjazd z Wrocławia 6:35 – przyjazd do Barda 8:08 – dogonicie nas
z łatwością (w kościele lub warsztacie rzeźbiarskim - ul. Kolejowa 3, przy moście).

Góry Bardzkie

+
+
+
+
+
+

moŜliwość przejazdu konnym powozem*
wozownia w majątku, muflony i inne zwierzęta gospodarskie
most roku 2000 i widok na przełomowy odcinek linii kolei Ŝelaznej
szkoła nad wiszącą skałą i ruina papierni z lotu ptaka
zima/przedwiośnie/wiosna**
zapach i brzmienie nieskaŜonej przyrody oraz inne ciekawostki.

Zwiedzanie Barda z braku czasu tylko pobieŜne – nie ma w planie
szopki ruchomej ani Muzeum Sakralnego, ale między mszami
zajrzymy na chwilę do kościoła. Na poznawanie miasta cudów lepiej
zaplanować osobną wycieczkę.

TRASA
Bardo – Góra RóŜańcowa – Pańska Góra
– Miejsce Hrabiowskie – Opolnica – Podtynie – Ławica
Po drodze między innymi:
+ miasto cudów (a w nim stary kamienny most, słynny kościół i
kaplice na Górze RóŜańcowej)
+ warsztat rzeźbiarski państwa Giejsonów (wizyta umówiona
na godz. 8:45)
+ ślady prawie 300-letnich fortów austriackich
+ plantacja modrzewi – a nuŜ juŜ zakwitną?
+ nietypowa trasa, a na niej przełomowe wraŜenia i widoki
+ przełom z dołu, z boku, z góry – prawie z lotu ptaka
+ płasko i stromo, mokro i sucho
+ Miejsce Hrabiowskie z „innym” widokiem na Bardo i przełom Nysy
Kłodzkiej
+ luterański kościół Zbawiciela, ślady renesansowego dworu, źródło
i elektrownia wodna (zwiedzanie)
+ wiosenna roślinność (ewentualnie do odkopania spod śniegu)
+ popas z ogniskiem (dania jarskie lub mięsne do podgrzania
na ognisku naleŜy zabrać ze sobą, obrusy i inne wyposaŜenie
piknikowe mile widziane)

Z Ławicy powrót do domu proponujemy równieŜ pociągiem:
do Bystrzycy odjazdy są o 16:16 i 17:13, do Wrocławia o 16:42 i 17:13.

Jak widać – jak zwykle – lepiej zarezerwować cały dzień
na tę wycieczkę.
*szczegóły na trasie (przyda się gotówka)

** niepotrzebne skreślić
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