Trasy wycieczek ODKRYWANIE OKOLICY raczej omijają szlaki turystyczne,
unikają dróg asfaltowych – lepiej chodzi się po ścieŜkach i drogach leśnych
lub po łąkach, a nawet torem kolejowym – 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.

Trasa piesza Podwójny smark:
długość: ok. 15 km, najwyŜszy punkt: 1015 m (Wielka Sowa),
najniŜszy punkt: 625 m. (centrum Sokolca),
podejścia: ok. 660 m, zejść tyle samo (start = meta),
roślinność: raczej wystająca nad śnieg ale miejscami niewystająca spod śniegu,
chaszczowanie: niewiele - trasa wiedzie głównie znakowanymi szlakami turystycznymi,
dla urozmiacenia będzie jednak jedno dość strome zejście pozaszlakowe,
pora roku i pogoda: wycieczka odbędzie się bez względu na nie,
wskazane posiadanie prowiantu (w tym zapasu napojów) i dobrego humoru oraz
odpowiedniego i wygodnego ubioru, zwłaszcza porządnych butów; mogą przydać się
parasole, coś ciepłego do ubrania na głowę i plecy (wskazane czapki i rękawiczki;
trzeba pamiętać, Ŝe z tytułu róŜnicy wysokości na Wielkiej Sowie naleŜy się spodziewać
temperatury niŜszej o jakieś 7°C niŜ w Kłodzku), równieŜ obfitość śniegu naleŜy brać
pod uwagę; ciekawi obejrzenia wnętrza Silberlochu muszą mieć ze sobą latarki.

Uwaga!
Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.
Osoby do lat szesnastu mogą brać udział w wycieczce
pod opieką dorosłych, lub po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi.
organizator wędrówki i prowadzenie:
Jan Zasępa

zapraszamy do naszego uroczyska w Internecie:

www.odkrywanie.bystrzyca.pl
(tam między innymi opis trasy z mapką
oraz wspomnienia z poprzednich wycieczek)
Na pierwszej stronie: Latarnia przy schronisku 'Sowa'

Spotkamy się w sobotę, 19. marca 2011
o godz. 10:00
na parkingu na Przełęczy Walimskiej.
Samochody proszę ustawiać oszczędnie.

Widok z Wielkiej Sowy: ŚlęŜa z przyległościami

WieŜe na Wielkiej Sowie (widok nieaktualny)

TRASA:
Przełęcz Walimska – Wielka Sowa – 'Sowa' – Sokolec
– Przełęcz Sokola – 'Orzeł' – Silberloch – Przełęcz Walimska
Na trasie między innymi:
• dwa schroniska (czynne!),
• jedna wieŜa widokowa z bufetem,
• widoki,
• pod górę i z góry,
• dawna kopalnia srebra,
• skąd się wzięła sowa w nazwie?

Dojazd własnym sposobem, na przykład samochodami. Zalecamy oczywiście
niemarnowanie w nich miejsc i obsadzanie kaŜdego wolnego kolejnym
uczestnikiem wspólnego wędrowania. Na dojazd na Przełęcz Walimską
samochodem z Bystrzycy Kłodzkiej najlepiej zarezerwować przynajmniej 100
minut. Najszybsza i chyba najmniej dziurawa droga dojazdowa wiedzie
obwodnicą Nowej Rudy, przez Jugów, Sokolec i Walim.
Parking jest niestrzeŜony i darmowy. Pojazdy proszę stawiać oszczędnie.
Ognisko w planie jest – na szczycie Wielkiej Sowy lub przy 'Orle'.
Inne popasy są równieŜ w planie – w miejscach widokowych lub odpowiednio
wyposaŜonych.
Wycieczkę zakończymy w miejscu startu po południu tego samego dnia
(jak dobrze pójdzie), raczej po godzinie 16:00.
Skąd nazwa wycieczki?
Rozwiązanie tej zagadki zostanie ujawnione na wycieczce. Póki co swoje
pomysły proszę nadsyłać pocztą elektroniczną na wiadomy adres do czwartku,
17. marca 2011 włącznie (czyli do końca czwartku). Za prawidłowe
rozwiązania przewiduje się przyznanie skromnych nagród, których wręczenie
odbędzie się w godnym miejscu na trasie.

Widok sprzed 'Orła': najwyŜsze szczyty Gór Kamiennych
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